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Um erlendar lántökur 

Eitt af höfuðeinkennum efnahagsþróun-
ar síðustu tvo áratugi er mikill vöxtur 

alþjóðlegra fjármagnsmarkaða, en lang-
mikilvægastur þeirra er hinn svonefndi 
Evrópudollaramarkaður, Greiðari aðgang-
ur að erlendu lánsfé fyrir milligöngu þess-
ara markaða hefur tvímælalaust átt þátt í 
því að auka alþjóðaviðskipti og gera fjár-
magnsfátœkum þjóðum auðveldara að 
afla fjár til upphyggingar atvinnu-
vega sinna. Mikilvægasta hlutverk þessara 
markaða hin síðari ár hefur þó verið að 
jafna með fjármagnsflutningum hið alvar-
lega misvægi í greiðslujöfnuði, einkum á 
milli olíuútflutnings- og olíuinnflutnings-
ríkja, sem siglt hefur í kjölfar hinna gíf-
urlegu hœkkana á olíuverði. Ef ekki hefði 
tekizt að jafna á þennan hátt hinn mikla 
greiðsluhalla, sem fjöldi ríkja átti við að 
stríða, einkum á árunum 1974 og 1975 
og aftur nú á þessu og síðasta ári, er full 
ástæða til að œtla, að efnahagskerfi heims-
ins hefði verið stefnt í miklu stórfelldari 
efnahagssamdrátt en reynd hefur á orðið. 

Með þeim hætti, sem nú hefur verið 
lýst. hafa hinir alþjóðlegu fjármagns-
markaðir aukið svigrúm einstakra þjóða 
bæði til þess að ráðast í fjárfestingu langt 
umfram eigin sparnað og jafna greiðslu-
halla við önnur lönd með erlendum lán-
tökum í stað samdráttar í tekjum og at-
vinnu. Þótt flestir muni vafalaust telja, að 
starfsemi hinna alþjóðlegu fjármagns-
markaða hafi þannig haft heilladrjúg áhrif 

á hagvöxt og atvinnuþróun, má engu að 
síður fœra rök fyrir því, að hún hafi sam-
tímis aukið á vandann á öðrum sviðum 
efnahagsmála. Bent hefur verið á, að vegna 
greiðari aðgangs að erlendu lánsfé sé ein-
stökum þjóðum gert auðveldara að eyða um 
efni fram og jafnframt geti stjórnvöld 
skotið sér um lengri eða skemmri tíma 
undan þeirri ábyrgð að halda opinberum 
útgjöldum og tekjuþróun innan þeirra 
marka, sem sett eru af framleiðslugetu 
þjóðarinnar. Ofnotkun erlends lánsfjár 
hafi því leitt til þess, að slakað hafi verið 
á klónni í stjórn efnahagsmála víða um 
heim, og eigi það þátt í vaxandi verðbólgu 
og óstöðugleika í efnahagsstarfsemi. 

Ef litið er til framvindu efnahagsmála 
hér á landi undanfarin ár, má vissulega 
sjá mörg dæmi um það mikla gagn, sem 
Íslendingar hafa haft af rýmri aðgangi að 
erlendu lánsfé, og einnig um þær hættur, 
sem ofnotkun þess getur haft í för með 
sér. Þannig hefur erlent lánsfjármagn 
vissulega haft ómetanlega þýðingu fyrir þá 
uppbyggingu atvinnuveganna, sem átt hef-
ur sér stað síðustu tvo áratugi, en þó ekki 
sízt fyrir nýtingu innlendra orkugjafa, sem 
bœði hefur haft í för með sér mjög mikinn 
sparnað í eldsneytisinnflutningi og treyst 
grundvöll innlendrar iðnþróunar. 

Reynsla áranna 1974 og 1975 er hins 
vegar dæmi um það, að aðgangur að er-
lendu lánsfé hafi auðveldað stjórnvöldum 
að komast yfir tímabundna erfiðleika í 
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efnahagsmálinn, án þess að grípa þurfi 
til mjög harðvítugra efnahagsráöstafana, 
sem væntanlega hefðu leitt til mikils sam-
dráttar bæði í atvinnu og rauntekjum. 

Þótt notkun erlends lánsfjár hafi þannig 
á margan hátt haft jákvæð áhrif á efna-
hagsþróun, er engu að síður ástœða til að 
álíta, að auðveldari lánsfjáröflun hafi dreg-
ið um of úr efnahagslegu aðhaldi og gert 
stjórnvöldum kleift bœði að fresta nauð-
synlegum aðgerðum gegn aðsteðjandi 
vanda og ráðstafa fjármunum um efni 
fram án þeirrar fyrirhyggju, sem œskileg 
hefði verið. Ríkisframkvœmdir, sem ekki 
eru beinlínis tekjuaukandi, eru í vaxandi 
mæli fjármagnaðar með erlendum lánum í 
stað innlendra tekna og eiginfjármyndun 
fyrirtækja, t.d. á sviði orkumála, hefur ver-
ið haldið niðri með óraunhæfri verðlagn-
ingu, af því að hægt hefur verið að halda 
áfram uppbyggingu með erlendum lántök-
um. Á sama hátt hefur svigrúmið til þess 
að jafna viðskiptahalla við útlönd á erfið-
leikatímum með erlendum lánum vafa-
laust verið ofnotað í því skyni að forðast 
óvinsælar ráðstafanir, sem þó verður sjald-
an slegið mjög lengi á frest. 

Fyrir þjóðarbúið eru lántökur erlendis 
á allan hátt hliðstæðar við lántökur ein-
staklinga og fyrirtækja: þær eru tœkifæri 
til að nota um tíma meiri fjármuni en ella 
vœru til ráðstöfunar. Sé lánsfé vel varið, 
getur notkun þess stóraukið afkastagetu 
þjóðarbúsins og styrkt stöðu þess, en sé 
gáleysislega á haldið, getur ofnotkun er-

lends lánsfjár bæði veikt hagstjórn og 
bundið framtíðinni bagga, sem þungt getur 
orðið undir að rísa. 

Í þessu efni verður ekki bent á neina 
einfalda reglu til leiðbeiningar um hæfi-
lega lánsfjárnotkun á hverjum tíma. Það, 
sem mestu máli skiptir, er skilningur 
stjórnvalda og almennings á því, að erlent 
lánsfé verður þjóðinni því aðeins til hags-
bóta, að því sé varið til arðvænlegra fram-
kvœmda, sem ekki verði fjármagnaðar með 
öðrum hætti, en forðazt verði að nota það 
í því skyni að vikjast undan fjárhags-
vanda, sem með réttu lagi œtti að leysa 
með aðhaldi. eða fjármögnun innanlands. 

Eftir mikla hækkun á árunum 1974 og 
1975 hafa skuldir Íslendinga við útlönd 
haldizt í svipuðu hlutfalli af þjóðarfram-
leiðslu síðastliðin fjögur ár, og var hlut-
fáilið um 35% í lok síðasta árs. Þótt 
greiðslubyrðin af þessum skuldum hafi 
hingað til reynzt viðráðanleg, hljóta svo 
miklar erlendar skuldir að hafa í för með 
sér verulega áhættu, ef á móti blæs í efna-
hagsmálum eða skyndilegar breytingar 
verða á erlendum lánsfjármörkuðum. 
Áframhaldandi aðhald um erlendar lán-
tökur hlýtur því annars vegar að miðast 
við það að halda greiðslubyrði þjóðarbús-
ins innan viðráðanlegra marka, en hins 
vegar að tryggja, að lánsféð sé aðeins not-
að til framkvæmda, er skila öruggum arði 
og leggi þannig traustari grundvöll að efna-
hag þjóðarinnar á komandi árum. 

J. N. 



Ragnar Árnason: 

Tímatengd fiskihagfræði og hagkvœm-
asta nýting íslenska þorskstofnsins*. 

1. Inngangur. 
Þessi grein fjallar um hagnýtingu end-

urnýjanlegra náttúruauðlinda. Enda þótt 
einn kafli fjalli á fremur almennan hátt 
um hina fræðilegu hlið vandamálsins, er 
mestu rúmi varið til að ræða hagnýtingu 
íslenska þorskstofnsins. Markmiðið er að 
skilgreina hagkvæmar þorskveiðistefnur og 
gera nokkurn samanburð á þeim og nú-
verandi þorskveiðistefnu. Þessi hluti grein-
arinnar er því í grundvallaratriðum kostn-
aðar-ábatagreining á íslenskum þorskút-
vegi. 

Ástæðan fyrir því, að íslenskur þorsk-
útvegur er hér tekinn til athugunar, er 
öðru fremur sú, að ætla má á grundvelli 
kenninga auðlindahagfræðinnar, að núver-
andi nýting þorskstofnsins sé óhagkvæm. 
* Ýmsar stofnanir hafa veitt þeim rannsóknum, 

sem að baki þessarar greinar liggja, fjárhagsleg-
an stuðning. Meðal þeirra ber sérstaklega að 
nefna Canada Council. University of British Col-
umbia. Vísindasjóð, Framkvæmdastofnun ríkis-
ins og Fiskimálasjóð. 
Greinin er samin í júní 1979 og ber þess nokkur 
merki. Þær rannsóknir á hagkvæmustu nýtingu 
íslenska þorskstofnsins, sem síðan hafa verið 
unnar, staðfesta þó megindrætti niðurstaðna 
hennar. Á hinn bóginn er ástæða til þess að 
vara við því að leggja sókn í þorskstofninn og 
stærð þorskveiðiflota að jöfnu í túlkun niður-
staðna. Þessi aðgreining kemur ekki nægilega 
vel fram í greininni. 

Grundvallarlögmál auðlindahagfræðinnar 
má orða sem hér segir1: 

Hagnýting fleiri en eins aðla á sam-
eiginlegri náttúruauðlind er jafnan óhag-
kvæm. 

Þetta lögmál, sem nefna má lögmál sam-
eiginlegra náttúruauðlinda, á greinilega 
mætavel við um íslenskar fiskveiðar. Ann-
að dæmi er notkun hreins lofts og vatns. 
Þar eð allir hafa jafnan aðgang að þess-
um náttúruauðlindum, hefur enginn aðili 
góða ástæðu til að varðveita þær, og því 
er oft og tíðum ótæpilega á þær gengið. 
Afleiðingin er mengun langt umfram það, 
sem hagkvæmt getur talist. Fjölmörg önn-
ur dæmi má finna í náttúru Íslands, bæði 
í nútíð og fortíð. Geirfuglinum var útrýmt, 
vegna þess að hann var sameiginleg nátt-
úruauðlind, en ekki vegna þess að það 
væri þjóðhagslega hagkvæmt. Svipaða sögu 
má sennilega segja af skógum landsins í 
fortíð og grónu landi hálendisins í nútíð. 
Vandamálið, sem við er að etja, er í stuttu 

máli eftirfarandi: Sé auðlind notuð sam-
eiginlega af nokkrum aðilum, hefur hver 
þeirra út af fyrir sig skerta ástæðu til að 
varðveita auðlindina, því að árangurinn 

1 Um þetta atriði er fjallað í smáatriðum í: Ragn-
ar Árnason (1977). 
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af slíkri viðleitni dreifist á meðal allra not-
endanna. Sérhver einn aðili hlýtur í sinn 
hlut lítinn, e. t. v. hverfandi hluta viðleitni 
sinnar. Til þess að skilja, hvað hér er um 
að vera, nægir að hugleiða stundarkorn, 
hvað gerast myndi, ef öllum væri frjálst 
að hagnýta sér sauðfé landsins að vild. Ég 
hygg, að sláturtíðin myndi færast fram í 
júní, og innan fárra ára fyndist ekki kind 
í landinu. Þetta skipulag getur vart talist 
hagkvæmt. Engu að síður er þetta í grund-
vallaratriðum skipulag fiskveiða lands-
manna. Breytingin frá veiðimanna- til 
kvikfjárræktarsamfélags, sem svo miklum 
straumhvörfum olli á framfarabraut for-
feðra okkar, hefur enn ekki átt sér stað 
í sjávarútveginum. Frá sögulegu sjónar-
miði er ástæðan líklega sú, að erfitt er að 
skilgreina og framfylgja skipulagi eignar-
réttar í fiskveiðum. Það er því nauðsynlegt 
að fara að nokkru aðrar leiðir til þess að ná 
hagkvæmni. Enginn hörgull er á slíkum 
leiðum, enda þótt þær verði ekki ræddar í 

þessari grein. Þær eiga það sameiginlegt, 
að ríkisvaldið eða sambærilegur aðili verð-
ur eðli málsins samkvæmt að annast yfir-
umsjón og framkvæmd þeirra. 

Skipulag þessarar greinar er þannig, að 
í næsta kafla er fjallað fræðilega um tíma-
tengda nýtingu endurnýjanlegra náttúru-
auðlinda og hámörkun arðs af þeim. Þenn-
an kafla má skoða sem framhald greinar 
um ótímatengda fiskihagfræði, sem ég birti 
í þessu tímariti fyrir rúmu ári. 

Í næstu tveim köflum er rætt um ís-
lenskar þorskveiðar. 1 þriðja kaflanum er 
lýst því hagræna og fiskifræðilega líkani, 
sem greiningin hyggist á. í hinum fjórða 
er fundin sú þorskveiðistefna, sem há-
markar arð af íslenskum þorskútvegi. 

Í yfirliti er að lokum stuttlega fjallað 
um samhengi sjávarútvegsins við efnahags-
lifið í heild. 

2, Hagkvœmasta nýting endurnýjanlegra 
náttúruauðlinda. 

Í þessum kafla er fjallað um hin fræði-

legu grundvallaratriði tímatengdrar 
(dynamic) fiskihagfræði1. Markmiðið er 
öðru fremur það að freista þess að lýsa 
hinum almennu lögmálum hagkvæmrar 
nýtingar fiskistofna, þegar óskorað tillit er 
tekið til hins tímatengda eðlis vandamáls-
ins2. Þessi almennu lögmál er hollt að hafa 
í huga, þegar raunveruleg hagkvæmnis-
vandamál eins og t. d. hagnýting íslenska 
þorskstofnsins eru tekin til meðferðar. 1 
slíkum verkefnum er nefnilega hægur 
vandi að missa sjónir af meginatriðum 
lausnarinnar vegna þess aragrúa smærri 
atriða, sem huga verður að. 

Frá fræðilegu sjónarmiði er lítill mun-
ur á fiskistofnum og öðrum endurnýjan-
legum náttúruauðlindum. Allar hafa þær 
það samkenni, að vöxtur þeirra og viðgang-
ur ræðst, a. m. k. að hluta, af magni þeirra 
á hverju andartaki. Sé magn endurnýjan-
legrar náttúruauðlindar óvenju mikið, hef-
ur hún tilhneigingu til að vaxa hægt eða 
minnka. Sé magnið minna, vex auðlindin 
jafnan hraðar. En sé fjöldi einstaklinga 
undir vissu marki, er stofninum ekki lífs 
auðið8. Í greiningunni hér að neðan eru 
einungis gerðar þessar almennu forsendur 
um vöxt auðlindarinnar. Niðurstöðurnar 
eiga því við um endurnýjanlegar náttúru-
auðlindir yfirleitt, gróðurlendi og land-
dýrategundir, ekki siður en fiskistofna. 

Greiningunni verður þannig hagað, að 
fyrst verður skilgreint tímatengt líkan af 
nýtingu endurnýjanlegrar náttúruauðlind-

1 Grundvallaratriði ótímatengdrar (static) fiski-
hagfræði voru rakin í nokkrum smáatriðum í 
grein. sem ég ritaði í þetta tímarit árið 1977. 
(Sjá Ragnar Árnason, 1977). 

2 Hagkvæmnisvandamál fiskveiða er í eðli sínu 
tímatengt vegna Þess. að það er tímafrekt að 
hagræða stærð fiskistofnanna. Af þessari ástæðu 
er ekki unnt að taka upp hagkvæmustu jafn-
stöðunýtingu tafarlaust. Tímatengd fiskihag-
fræði fjallar m. a. um það. hvernig hagkvæm-
ast sé að stefna að slíkri jafnstöðu. 

3 Sbr. farþegadúfuna í Bandaríkjunum. Tegundin 
nam hundruðum þúsunda einstaklinga, þegar hún 
var friðuð snemma á þessari öld. en dó engu að 
síður út. 
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Mynd 1 

ar. Líkanið er einkar einfalt í sniðum, en 
nær þó til flestra þeirra þátta, sem meg-
inmáli skipta varðandi nýtingu slíkra auð-
linda. Á grundvelli þessa líkans verður 
síðan fundin almenn fræðileg lausn á því 
vandamáli, hvernig hagkvæmast sé að 
nýta endurnýjanlega náttúruauðlind frá 
einu tímabili til annars. 

Það er því miður svo, að tímatengdar 
hámörkunaraðferðir eru fremur tæknilegs 
eðlis og ekki auðvelt fyrir ókunnuga 
að átta sig á gangi röksemdafærsl-
unnar. Ekki bætir úr skák, að í greining-
unni er ennfremur stiklað á stóra og litlu 
rúmi varið til útskýringa. Hins vegar eru 
niðurstöðurnar dregnar saman í eitt alls-
herjarlínurit í síðari hluta kaflans og þær 
ræddar í nokkrum smáatriðum. Lesand-
inn getur því skaðlítið hlaupið yfir hin 
tæknilegri atriði útleiðslunnar og einbeitt 
athyglinni að þessu línuriti og þeim texta, 
sem því fylgir. 

2.1 Líkan. 
Vaxtarfall endurnýjanlegra náttúruauð-

linda má rita sem: 
(2.1) x' ≡ dx(t)/dt = G(x ( t ) ) , 
þar sem x(t) táknar massa auðlindarinn-
ar, t. d. heildarþunga hennar á tíma t. 
Fallið G(x) er talið fullnægja eftirtöldum 
skilyrðum: 

(i) Gxx < 01. 
(ii) Til eru X1 og x2 þannig, að 

x 2 >x1 ≥ 0 og G ( x 1 ) = G ( X 2 ) = 0 . 
Vaxtarfall auðlindarinnar er því í hátt 

við það, sem lýst er í mynd 1 hér að ofan. 
Magn auðlindarinnar er í jafnvægi (vex 

hvorki né minnkar) við xx og x2. Eins 
og örvarnar í mynd 1 gefa til kynna er , 
sem af augljósum ástæðum er oft nefnt 
minnsta lífvænlega stofnstærð, þó óstöð-
ugt jafnvægi auðlindarinnar. x2 er á hinn 
bóginn stöðug jafnvægisstofnstærð. x2 er 
það jafnvægi, sem auðlindin stefnir að við 
náttúrulegar aðstæður. 

Hinni lífrænu hlið líkansins er alger-
lega lýst með vaxtarfallinu. Hinir hagrænu 
þættir eru sem hér segir: 

Framleiðslufallið er: 
(2.2) y(t ) =Y(e ( t ) , x ( t ) ) , 
þar sem y(t) táknar það, sem tekið er úr 
auðlindinni, á tíma t, t.d. þorskafla. e er 
fulltrúi fyrir notkun hagrænna fram-
leiðsluþátta, sem einu nafni má nefna 
sókn. x táknar eins og aður segir magn 
auðlindarinnar og gegnir hlutverki óhag-
ræns framleiðsluþáttar, þ. e. framleiðslu-
þáttar, sem ekki er unnt að kaupa á mark-

1 Í þessari grein er fylgt þeirri reglu að tákna 
afleiður með tilliti til tíma með tommu, þ. e. 
x' = dx/dt, en aðrar afleiður með bókstaf, þ. e. 
Gx = dG(x)/dx. 
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aðnum. Framleiðslufallið er talið fullnægja 
eftirtöldum skilyrðum: 
(i) Y(0,x) =Y(e,0) =0, ef x,e > 0. 
(ii) Y e > 0 , Y x > 0 . 
(iii) Y(e,x) er íhvolft (concave) fall. 

Kostnaðinum við framleiðsluna er lýst 
með eftirfarandi kostnaðarfalli: 
(2.3) c ( t )=C(e ( t ) ) . 
Kostnaðarfallið fullnægir eftirtöldum skil-
yrðum: 
(i) C(0 )=0 . 
(ii) Ce > 0. 
(iii) C(e) er kúpt (convex) fall. 

Þá er gert ráð fyrir því, að afurðir auð-
lindarinnar, t. d. þorskafli, hafi markaðs-
verð p > 0 og fyrir liggi samfélagslegur 
vaxtastuðull r. Ef bæði þessi verð, svo og 
verð aðfanga, eru rétt, þ. e. a. s. endur-
spegla nákvæmlega viðeigandi hagræn jað-
arskilyrði, er núvirði samfélagslegs ábata 
af nýtingu auðlindarinnar frá þessari 
stundu til eilífðar eftirfarandi: 

J ^ p - y ( t ) - c ( t ) j - e x p ( - r - t ) d t . 

Hinir líffræðilegu og hagrænu þættir 
líkansins eru að lokum tengdir saman með 
næsta einföldum hætti: 
(2.4) x ' = G ( x ) — Y(e,x). 
Sú mikilvæga forsenda, sem í þessari lík-
ingu felst, er auðvitað sú, að það, sem af 
auðlindinni er tekið á hverju andartaki, 
hafi ekki áhrif á vaxtarfallið G(x) . 

2.2 Lausn hagkvæmnisvandamálsins. 
Séu verð aðfanga og afurða rétt og viss-

um skilyrðum um tekjujöfnuð fullnægt, 
er unnt að sýna fram á, að hámörkun arðs 
af nýtingu náttúruauðlindar og hámörk-
un hagsældar samfélagsins í heild fer sam-
an1. Hið tímatengda hagkvæmnisvanda-
mál má þá rita sem hér segir: 
(2.5) Beita skal e(t) til þess að 

1 Sjá nánar kafla 3.2 hér að neðan og Ragnar 
Árnason, 1977. 

hámarka J= J ^ p - Y ( e ( t ) , x ( t ) ) 

—C(e(t) [• • exp(—rt)dt 
að teknu tilliti til hliðarskilyrðanna: 

(i) x' = G(x(t ) ) — Y(e(t) , x ( t ) ) , 
(ii) x(t) > 0 , 
(iii) e(t) > 0 , _ 
(iv) x(0)ergefið. 

Þetta hámörkunarvandamál verður nú 
leyst með hjálp hámörkunarreglu Pontry-
agins (sjá Pontryagin og fél., 1962). 

Viðeigandi Hamilton-fall á staðvirði er: 
(2.6) H = p-y(e,x) — C(e) +X(G(x) 
- Y ( e , x ) ) , 
þar sem A(t) er hinn tímatengdi Lagrange-
margfaldari. 

Nauðsynleg og í þessu tilviki nægileg 
skilyrði fyrir lausn á (2.5) eru: 
(2.6.1) pÝ e—C e=\-Y e ,Yt-
(2.6.2) X ' - rk=— pY x + X(Yx—Gx). 
(2.6.3.) Lim-Jx(t) -X(t) -exp(--r-t) [ 

—>0, þegar t->co_ 
(2.6.4) Hliðarskilyrðin (i) — (iii) gilda. 

Auðvelt er að ganga úr skugga um það, 
að (2.6.1) — (2.6.4) skilgreina einn og að-
eins einn tímaferil fyrir (e(t),x(t),X(t)). 
Sé stýribreytunni e(t) ávallt hagað í sam-
ræmi við þennan tímaferil, verður núvirði 
arðs af nýtingu auðlindarinnar hámark-
að. Líkingar (2.6.1) til (2.6.4) eru því 
fullkomin lausn á hinu tímatengda hag-
kvæmnisvandamáli. 

Hver svo sem upphafsstaða auðlindarinn-
ar x(0) er, stefnir tímaferillinn (e(t ) ,x(t ) , 
A(t)) að jafnstöðu, er fram líða stundir, 
þ. e. stöðu, þar sem A'(t) =e ' ( t ) =x ' ( t ) =0. 
1 þeirri stöðu er nýting auðlindarinnar í 
jafnvægi. Magn hennar eykst hvorki né 
minnkar og afraksturinn, y, breytist ekki 
frá ári til árs. 

Ég mun nú gera tilraun til þess að veita 
myndræna yfirsýn yfir eðli lausnarskil-
yrðanna. Til hægðarauka mun ég ræða 
um auðlindina sem fiskistofn og fram-
leiðsluþættina, e, sem sókn í þennan fiski-
stofn. Mynd 2 lýsir þeirri framvindu sókn-
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Mynd 2 

ar og stærðar fiskistofnsins yfir tíma, sem 
hámarkar arð af nýtingu hans. 
x' = 0 bugðan í mynd 2 endurspeglar sam-
hengi vaxtar fiskistofnsins og sóknar í 
hann í lífrænu jafnvægi. x' = 0 er nánar 
tiltekið hnit þeirrar sóknar og stofnstærða, 
sem halda stofnstærð fiskistofnsins í jafn-
vægi. Ef sókn er minni en nemur x' = 0, 
vex fiskistofninn, en minnkar, ef sókn er 
meiri en nemur x' = 0. Eins og sjá má verð-
ur sókn (og bar með afli) að vera lítil, 
þegar stofnstærð er smá, ef stofnstærðin á 
ekki að breytast. Sömu sögu má segja um 
mjög mikla stofnstærð. Þetta stafar af því, 
að vöxtur fiskistofnsins er litill eða nei-
kvæður, þegar stærð fiskistofnsins er ann-
að hvort mjög lítil eða mjög mikil. Í fyrra 
tilvikinu takmarkar fæð einstaklinganna 
vöxtinn. í hinu síðasta takmarka umhverf-
isþættir, einkum fæðuskortur, vöxt fiski-
stofnsins. 

e' = 0 bugðan táknar hnit þeirrar sóknar 
og stofnstærða, þar sem hagrænt jafnvægi 
ríkir. Hún er með öðrum orðum mengi 
þeirrar sóknar og stofnstærða, þar sem 
hagkvæmast er að halda óbreyttri sókn. 

x' = 0 og e' = 0 skerast í (e*,x*) á mynd 
2. Þar skal ekki breyta sókn, og með því 
að x' = 0, breytist stofnstærð ekki heldur. 
Þetta hnit er því haglífrænt jafnvægi og 
jafngildir bæði hagkvæmustu jafnstöðu 
auðlindarinnar og sóknar í hana. 

Breiðu bugðurnar með örvunum tákna 
hagkvæmustu aðlögunarferla og hagkvæm-
ustu jafnstöðu. Boðskapur þeirra er eftir-
farandi regla, sem myndi, ef henni væri 
fylgt, hámarka núvirði arðs af auðlindinni: 
Fyrir hverja upphafsstærð fiskstofnsins x 
(0) skal velja sókn e(0) samkvæmt hag-

kvæmasta aðlögunarferli og fylgja honum 
síðan samkvæmt stefnu örvanna, uns hag-
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kvæmustu niðurstöðu, þ.e. (e*,x*) í mynd 
2, er náð1. 

Íhugum tvö dæmi. í hinu fyrra er upp-
hafsstofnstærð í hámarki eða x2. Þetta gæti 
því verið dæmi um loðnu fyrir áratug eða 
svo. Í þessu dæmi er hagkvæmast að velja 
tiltölulega mikla sókn í upphafi eða e2. 
Stofnstærð fer því minnkandi, og skal þá 
dregið úr sókn hægt og bítandi og hag-
kvæmasta aðlögunarferli fylgt, uns hag-
kvæmustu jafnstöðu er náð. 

Í síðara dæminu er upphafsstofnstærð 
lítil, eins og ástatt er um þorskstofninn og 
raunar flesta íslenska fiskistofna um þess-
ar mundir. Ef stofnstærðin er nægilega 
lítil, t. d. x0, skal í upphafi ekkert veiða. 
Þegar fiskistofninn hefur hins vegar náð 
tilteknu marki, skal auka sókn hægt og 
bítandi, þó ekki svo mikið, að vöxtur stofn-
stærðarinnar stöðvist, uns hagkvæmustu 
jafnstöðu er náð. 

Þessi tvö dæmi lýsa fremur almennri 
reglu um hagkvæmustu nýtingu fiski-
stofna. Ef stærð fiskistofns í upphafi stjórn-
unartímabils er meiri en nemur hagkvæm-
ustu jafnstöðustærð, skal í upphafi jafnan 
sækja fastar í fiskistofninn en nemur hag-
kvæmustu jafnstöðusókn. Síðan skal smám 
saman minnka sókn, uns jafnstöðu sóknar 
og stofnstærðar er náð. í þessu tilfelli er 
því afli mestur í upphafi, en fer síðan 
minnkandi. Sé stærð fiskistofnsins í upp-
hafi hins vegar minni en nemur hagkvæm-
ustu jafnstöðu, skal sókn í upphafi vera 
minni en hagkvæmasta jafnstöðusókn, en 
fara síðan vaxandi, eftir því sem stofnstærð 
eykst. Afli verður því að öllum líkindum 
lítill fyrst í stað, en vex síðan. 

Nú hefur verið lýst helstu einkennum 
hagkvæmustu aðlögunarferla nýtingar 
endurnýjanlegrar náttúruauðlindar. Jafn-
staðan sjálf og þar með aðlögunarferlarn-

1 Raunar myndi þeirri jafnstöðu aldrei verða fylli-
lega náð, og alllangan tíma gæti tekið að kom-
ast í námunda við hana, en reglunni er engu 
að síður best að fylgja. 

ir einnig ráðast hins vegar af hinum ýmsu 
breytum vandamálsins. Einkum er mikil-
vægt að átta sig á því, hvaða áhrif breyt-
ingar á vaxtastuðli, afurðaverði, veiðikostn-
aði og veiðitækni hafa á hagkvæmustu 
jafnstöðu og aðlögunarferla. 

Í jafnstöðu er A/=x' = e' = 0. Sé (2.6.1) 
— (2.6.4) látin fullnægja þessu skilyrði, 
er auðvelt að ganga úr skugga um það, 
að hagkvæmustu jafnstöðu er fullkom-
lega lýst með eftirfarandi líkingum: 
(2.7) G c +Y x C e / (p • ye—ce) =r . 
(2.8) G(x) =Y(e,x) . 
Þessar tvær líkingar má leysa saman til 
að finna hagkvæmustu jafnstöðusókn og 
jafnstöðustofnstærð. Þær lausnir eru ber-
sýnilega föll af vöxtum, afurðaverði, veiði-
kostnaði og veiðitækni m. a. 

Með því að beita samanburðarjafnstöðu-
aðferðum (comparative statics) og saman-
burðartímatengdum aðferðum (compara-
tive dynamics) kemur í ljós, að hagkvæm-
asta stofnstærð fiskistofns, hvort heldur 
í jafnstöðu eða á aðlögunarferli, er: 
(i) þeim mun minni sem afurðaverð eða 

vextir eru hærri, veiðikostnaður minni 
eða veiðitækni betri, 

(ii) þeim mun meiri sem afurðaverð eða 
vextir eru lægri, veiðikostnaður meiri 
eða veiðitækni lakari. 

Þessar niðurstöður fræða okkur m. a. á 
því, að verði t. a. m. verðhækkun fiskaf-
urða á erlendum mörkuðum, er hagkvæm-
asta veiðisókn meiri en ella, en öfugt, ef 
veiðikostnaður, t. d. vegna verðs á olíu, 
hækkar. 

3. Hagnýting íslenska þorskstofnsins. 
Við snúum okkur nú að meginefni þess-

arar greinar, hagnýtingu íslenska þorsk-
stofnsins. Athyglin mun einkum beinast 
að því að finna hagkvæmustu þorskveiði-
stefnuna, þ. e. a. s. þann tímaferil þorsk-
veiðisóknar (og þar með þorskafla), sem 
hámarkar samanlagða arðsemi þorskveiða 
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og þorskvinnslu1. Einnig mun vera gerður 
nokkur samanburður á árangri hagkvæm-
ustu þorskveiðistefnu og þeirrar, sem nú 
er fylgt, bæði að því er varðar arðsemi og 
önnur veigamikil atriði, t. a. m. árlegan 
þorskafla og stærð hrygningarstofns þorsks. 

Í sérhverri rannsókn verður ekki hjá 
því komist að gera margvíslegar einfald-
anir, sem kunna að virðast meira eða 
minna réttlætanlegar. Þessar einfaldanir 
má frá fræðilegu sjónarmiði rekja til 
tveggja vandamála. Annars vegar setur 
sú þekking, í þessu tilfelli einkum fiski-
fræðileg og hagræn, sem fyrir liggur, ná-
kvæmni rannsóknarinnar takmörk. Úr-
vinnsluaðferðir, einkum reiknitæknilegar, 
takmarka hins vegar þá þekkingu, sem 
unnt er að taka til kerfisbundinnar grein-
ingar. Það eykur og á vandann, að í stuttri 
grein sem þessari er einungis unnt að gefa 
ágrip af þeim rannsóknum, sem unnar 
hafa verið. 

Í þessum kafla verður leitast við að gera 
skilmerkilega grein fyrir þeim helstu fiski-
og hagfræðilegu forsendum, sem gerðar 
eru. Aður en að því kemur, er þó rétt að 
vekja athygli á þremur mikilvægum tak-
mörkunum, sem snerta fremur umfang 
en inntak rannsóknarinnar. 

Í fyrsta lagi er hér einungis fjallað um 
einn þátt atvinnulifsins, þorskútveg. Enda 
þótt það megi til sanns vegar færa, að 
sjávarútvegurinn í heild og þar með þorsk-
útvegur sé aðgreinanlegri2 frá annarri at-
vinnustarfsemi en margar aðrar atvinnu-
greinar, fer því víðs fjarri, að þorskútveg-
ur sé öðrum þáttum efnahagslífsins óháð-
ur. Í fullkomnum markaðskerfum eru 
verð aðfanga og afurða fullnægjandi mæli-
kvarði á innbyrðis tengsl efnahagslífsins. 
Þessi verð breytast, þegar magn náttúru-
auðlinda, fólksfjöldi, framleiðsla og neysla 

1 Í kafla 3.2. verða færð rök að því, að þetta 
markmið sé, svo langt sem það nær, í góðu sam-
ræmi við hámörkun hagsældar þjóðarinnar í 
heild. 

2 Í skilningi aðfanga- og afurðagreiningar. 

breytast. Til þess að geta spáð fyrir um 
verðbreytingar af þessum sökum er nauð-
synlegt að gera líkan af hagkerfinu í heild. 
Í þessari rannsókn er sem fyrr segir ein-
ungis sett upp líkan af þorskútvegi og starf-
semi hans. Varðandi tengsl hans við aðra 
efnahagsstarfsemi landsmanna er gerð sú 
forsenda, að hlutfallið á milli verðs að-
fanga og afurða þorskútvegs haldist það 
á komandi árum, sem það var á miðju ári 
1978. 

Í öðru lagi er mengi stýribreyta1 tak-
markað við friðun smáþorsks og heildar-
sókn þorskveiðiflotans. Meðal annarra 
stýribreyta, sem tvímælalaust ráða miklu 
um arðsemi þorskveiða, má nefna 
gerð þorskveiðiflotans með tilliti til 
skipategunda, leitartækja og annars tækja-
búnaðar, val veiðarfæra, staðsetningu og 
stærð útgerðar- og vinnslustöðva, hlutfalls-
legt framleiðslumagn hinna ýmsu tegunda 
útflutningsafurða o. s. frv. Rétt er að taka 
það fram, að þessi takmörkun er ekki eins 
alvarleg og virðast kann í fljótu bragði. 
Ástæðan er sú, að um þessar síðartöldu 
breytur gegnir gjörólíku máli en um þorsk-
sókn og friðun smáþorsks. Vegna þess að 
þorskstofninn er sameiginleg náttúruauð-
lind, er við því að búast samkvæmt kenn-
ingum auðlindahagfræðinnar, að hann sé 
ofnýttur. Sé smáþorskur friðaður og sókn 
í þorskstofninn hæfileg, munu hinar breyt-
urnar, sem nefndar voru, að öðru jöfnu2 

finna sína hagkvæmustu stöðu án frekari 
afskipta opinberra aðila. Meginatriðið hér, 
sem endranær í skynsamlegri hagstjórn 
markaðshagkerfis, er að átta sig á því, 
hvar og hvenær markaðsöflin bregðast og 
hvar þau starfa sæmilega. 

Í þriðja lagi er í þessari grein næsta 

1 Stýribreyta er hér nafn á breytum, sem unnt er 
að hagræða í því skyni að hámarka arð af þorsk-
veiðum. 

2 Í „að öðru jöfnu" felast hér m. a. þær forsendur, 
að útgerðar- og útvegsaðilar hámarki hagnað 
fyrirtækja sinna og að verð aðfanga og afurða 
séu .,rétt". 
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lítið tillit tekið til óvissu. Bæði breytur og 
fallsambönd þess líkans, sem hér er notað, 
eru í raun háðar líkindadreifingu. Verð-
lag afurða á erlendum mörkuðum og við-
koma þorskstofnsins á komandi árum eru 
ekki þekktar breytur, svo að dæmi séu 
nefnd, en geta tekið hin ýmsu gildi með 
vissum líkum. Í stað þess að taka fullt til-
lit til óvissu af þessu tagi er hér að mestu 
litið á vongildi hinna óvissu stærða að gef-
inni þeirri þekkingu, sem fyrir hendi er. 
Eins og í ljós mun koma er í líkaninu þó 
nokkurt tillit tekið til einnar veigamestu 
óvissu vandamálsins, stærðar nýrra þorsk-
árganga. 

Af ofansögðu má því ljóst vera, að í 
þessari grein er ekki sagt síðasta orðið um 
hagkvæmar þorskveiðistefnur. Engu að 
síður hygg ég, að þær niðurstöður, sem hér 
eru birtar, dragi í höfuðdráttum upp rétta 
mynd af horfum í þorskútvegi á komandi 
árum, þeim valkostum, sem við blasa, hlut-
fallslegri hagkvæmni þeirra og þeim 
hagrænu stærðum, sem um er að tefla. Þar 
til að tekin hefur verið ákvörðun um að 
framkvæma skynsamlega þorskveiðistefnu 
virðist mér, þegar öllu er á botninn hvolft, 
tilgangslitið að leysa þetta hagkvæmnis-
vandamál í smærri atriðum en hér er gert. 

3.1. Fiskifræðilegar forsendur1. 
Í samræmi við hina fræðilegu nálgun í 

kafla 2 beinist athyglin fyrst og fremst 
að vaxtarfalli þorskstofnsins. Sá er hins 
vegar munurinn, að nú verður tekið fullt 
tillit til þess, að íslenski þorskstofninn sam-
anstendur af allmörgum mismunandi ár-
göngum, sem hver um sig hefur sinn sér-
staka vaxtarbraða. Vöxtur sérhvers ár-
gangs ræðst annars vegar af þyngdaraukn-

1 Öll töluleg gögn þessa kafla byggjast á útgefn-
um skýrslum Alþjóðahafrannsóknaráðsins og 
öðrum upplýsingum, sem Hafrannsóknastofn-
unin hefur látið í té. Vil ég nota tækifærið til 
að þakka Jóni Jónssyni, forstjóra Hafrannsókna-
stofnunar, og öðrum starfsmönnum hennar 
greiðvikni þeirra í þessu efni. 

ingu einstaklinganna og hins vegar af dán-
artíðni árgangsins. Ef þyngdaraukning er 
meiri en dánartiðnin, vex heildarþungi ár-
gangsins, og öfugt. Á hverju ári bætist enn 
fremur í hinn veidda hluta stofnsins nýr 
árgangur ungþorsks, sem er afkvæmi 
hrygningarstofnsins þremur árum áður. 
Stofnstærð þorsks á ári hverju breytist því 
vegna: (1) Nýliðunar, þ. e. fjölda einstakl-
inga í hinum nýja árgangi; (2) Dánartíðni 
hinna ýmsu árganga af völdum veiði og 
náttúrulegra ástæðna; (3) Þyngdaraukn-
ingar árganganna. Þessum þremur þáttum 
og samspili þeirra eru gerð skil í víðfrægu 
fiskifræðilegu líkani, sem þeir R. Beverton 
og S. Holt (sjá Beverton og Holt, 1957) 
settu fram á síðari hluta sjötta áratugar-
ins. Lákan þetta er eitt helsta tækið, sem 
fiskifræðingar kjósa að nota við afla- og 
stofnstærðarreikninga árgangaskiptra fiski-
stofna, þegar þess er kostur. Það er jafn-
framt undirstaða sömu reikninga í þessari 
rannsókn. Það er því við hæfi að hefja 
þennan kafla á því að lýsa þessu líkani og 
forsendum þess. 

3.1.1. Beverton-Holt-líkanið. 
Það er einfalt skilgreiningaratriði, að ár-

legur afli tiltekinnar fiskitegundar er sam-
anlagður afli úr öllum árgöngum hennar 
eða m. ö. o.: 

K 

(3.1) • Wi, 

i = l 
þar sem Ci er fjöldi veiddra fiska úr ár-
gangi i, Wi er meðalþyngd hvers einstakl-
ings á aldri í og K er fjöldi árganga eða 
hámarksaldur fiskitegundarinnar. Afli úr 
hverjum árgangi, Ci er samkvæmt Bever-
ton-Holt-líkaninu ákvarðaður sem hér seg-
ir: Gert er ráð fyrir því, að á hverju 
andartaki fækki einstaklingum í hverjum 
árgangi vegna (i) náttúrulegra dauðsfalla 
og (ii) veiði. Sé gert ráð fyrir því, að nátt-
Úruleg dánartiðni og fiskveiðidánartíðni 
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Mynd 3 
METIÐ NÝLIÐUNARFALL FYRIR þORSK 

séu óháðar breytur, er fjöldi veiddra fiska 
úr árgangi í á tíma t: 
(3.2) Ci(t)=Fi(t)-Ni_(t) , 
þar sem Fj er fiskveiðidánartiðni árgangs í 

og Nj er fjöldi einstaklinga í árgangi i. 
Ni ákvarðast hins vegar samkvæmt diff-

urjöfnunni: 
(3.3) N'I(t) = d N j / d t = - (FI(t) 

+ M i ( t ) ) - N i ( t ) , 
þar sem Mi er náttúruleg dánartíðni ár-
gangs i. 

Fiskifræðileg gögn eru jafnan ósamfelld 
og yfirleitt í formi árstalna. Afla- og stofn-
stærðarlíkingar (3.2) og (3.3) gilda hins 
vegar á hverju augnabliki. Þessar líkingar 
má þó færa til samræmis við gögnin með 
því að tegra þær yfir eins árs tímabil. Nið-
urstaða þess er: 
(3.4) Ci = N , (t— 1) • (1—exp (—Fi— 

M , ) ) Fi / (FÍ+MÍ) , 
( 3 . 5 ) N i ( t ) = N i ( t — l ) - e x p ( — ( F í + M í ) ) ; 
Ci er nú fjöldi veiddra fiska úr árgangi í 

á árinu t. Fi og Mi eru meðaltöl fiskveiði 
og náttúrulegrar dánartíðni árgangs í á ár-
inu t. Ni(t) er fjöldi fiska af árgangi í í 
lok ársins og Ni(t—1) fjöldi fiska í upp-
hafi ársins. 

Ef dánartíðni, þyngd eftir aldri og stærð 
árgangs á upphafsári, þ. e. nýliðun, eru 

þekkt, má nota ofangreindar líkingar til 
að spá árlegum afla. Fjöldi veiddra fiska 
úr hinum ýmsu árgöngum á liðnum árum 
er stundum þekkt stærð. Sé svo, er unnt 
aðnota líkingar (3.4) og (3.5) til að reikna 
fiskveiðidánartiðni og stofnstærðir fiski-
stofnsins á þessum árum, ef náttúruleg 
dánartiðni er þekkt. Slíkir reikningar 
ganga undir nafninu VP (Virtual Popula-
tion) -greining. 

Þess má að lokum geta, að Beverton-
Holt-líkanið, eins og því hefur verið lýst 
hér, er ekki einvörðungu skilgreiningar-
atriði. Ein mikilvægasta forsenda líkans-
ins er sú, að þyngd, stofnstærðir, fiskveiði-
og náttúruleg dánartíðni séu óháðar breyt-
ur. Önnur mjög mikilvæg forsenda er sú, 
að umhverfisþættir og samband viðkom-
andi fiskistofns við þá breytist ekki. Þessar 
forsendur gera líkanið svo einfalt sem raun 
ber vitni. 

Beverton-Holt-líkanið er sem fyrr segir 
grundvallaratriði í hagnýtri fiskifræði. 
Stofnstærðarútreikningar og aflaspár fyrir 
íslenskar botnfisktegundir eru nú orðið 
byggðir á þessu líkani og þá fyrst og fremst 
jöfnum (3.1), (3.4) og (3.5). Að því er 
þessar tegundir varðar er ekki að sjá, að 
forsendur líkansins brjóti í veigamiklum 
atriðum í bága við raunveruleikann. 



14 FJÁRMÁLATÍÐINDI 

3.1.2. Nýliðun. 
Sem fyrr segir má beita Beverton-Holt-

líkaninu til að spá þorskafla á komandi 
árum að því tilskildu, að þyngd þorsks 
eftir aldri, dánartíðni hans, stofnstærð á 
upphafsári reikninganna og árleg nýliðun 
sé þekkt. Í næsta kafla mun verða rætt 
um fyrstu þrjú atriðin. Í þessum kafla 
verður fjallað um nýliðun íslenska þorsk-
stofnsins. 

Hinir ýmsu þorskstofnar heimshafanna 
eiga það sameiginlegt, að nýliðun þeirra 
virðist standa í litlu sambandi við stærð 
hrygningarstofnsins. Aðrir þættir eins og 
til að mynda vindar og hafstraumar á kvið-
pokastigi seiðanna og fæðumagn, hiti og 
selta sjávar, þegar þau komast af kviðpoka-
stigi, virðast ráða mestu um viðkomuna 
(sbr. Cushing, 1973), og virðist íslenski 
þorskstofninn engin undantekning í þessu 
efni. Á grundvelli reynslunnar frá 1955 
til 1973 stendur nýliðun íslenska þorsk-
stofnsins í næsta litlu sambandi við stærð 
hrygningarstofnsins. Á þessu tímabili 
minnkaði hrygningarstofninn um meira en 
80%, úr rúmlega milljón tonnum í u. þ. 
b. 200 þús. tonn, án þess að sjáanleg væru 
umtalsverð áhrif á viðkomuna. Samkvæmt 
gögnum þessa tímabils er því líklegasta 
nýliðun hvers árs meðaltalsnýliðun, 220 
milljónir þorska við þriggja ára aldur, hver 
svo sem stærð hrygningarstofnsins er. Það 
má þó ljóst vera, að slík nýliðunarregla er 
ótæk fyrir allar stærðir hrygningarstofns-
ins. Nægir í því efni að benda á þá líf-
fræðilegu staðreynd, að einn kynþroska 
þorskur getur ekki getið af sér nein af~ 
kvæmi. Við hljótum því að álykta sem 
svo, að enda þótt vera megi, að hrygn-
ingarstofn yfir 200 þúsund tonn sé að jafn-
aði nægilegur til meðalnýliðunar, sé ljóst, 
að nýliðun minnki, þegar stærð hrygning-
arstofnsins fer niður fyrir ákveðið mark, 
og þeim mun hraðar sem þetta mark er 
lægra. 

Það nýliðunarfall, sem samræmist þess-
um augljósu staðreyndum og fellur um 

leið best að reynslu fortíðarinnar, er svo-
nefnt Beverton-Holt-nýliðunarfall (sjá 
Beverton og Holt, 1957). Samkvæmt Bev-
erton-Holt-nýliðunarfallinu vex nýliðun 
með hrygningarstofni, en æ minna eftir 
því sem hrygningarstofn er meiri, t. a. m. 
vegna þess að fæðumagn takmarkar fjölda 
þeirra seiða, sem á legg komast. 

Samkvæmt aðfallsgreiningu er viðeig-
andi Beverton-Holt-nýliðunarfall: 
(3.6) N3=HST/(a-HST + 1), 
þar sem N3 er nýliðun þorsks við þriggja 
ára aldur, HST þyngd hrygningarstofns 
í þúsundum tonna og a er stuðull, sem 
stendur í réttu hlutfalli við dánartiðni af 
völdum fæðuskorts og/eða annarra slikra 
þátta, sem eru háðir mergð seiðanna. Nið-
urstöður hins tölfræðilega mats eru: 
a = 0.00361, t-gildi = 9.22 
R 2 = 0.66 
D W = 1.67 
Athugunartímabil 1955—1973; 19 ár. 
Form nýliðunarfallsins (3.6) er sýnt á 
mynd 3. 

Má því lita svo á, að fyrir liggi tvær 
nýliðunartilgátur, nýliðunarfall (3.6) og 
sú, að nýliðun sé ávallt 220 milljón fisk-
ar. Sé hrygningarstofn ekki mjög smár, 
er erfitt að gera upp á milli þessara til-
gátna. Nýliðunarfall (3.6) er í samræmi 
við fiskifræðilegar kenningar, en tilgátan 
uni meðalnýliðun fellur betur að gögnun-
um. Hér að neðan verða því íhugaðar 
þorskveiðistefnur á grundvelli beggja þess-
ara forsendna. Er á þann hátt tekið visst 
tillit til þeirrar óvissu, sem nýliðun þorsks-
ins er háð. Eins og í ljós mun koma er með-
alnýliðun bjartsýn nýliðunarforsenda, en 
(3.6) er svartsýn nýliðunarforsenda. 

Hafrannsóknastofnunin hefur nú um 
nokkurt skeið gert árlega úttekt á árangri 
þorskklaks og auk þess fylgst með fjölda 
þorska á uppvaxtarskeiði þeirra, þ. e. 
fyrstu þremur til fjórum árum ævinnar. 
Reynslan hefur sýnt, að þessar rannsóknir 
gefa góða vísbendingu um nýliðun allt að 
þrjú ár fram í tímann. Í reikningunum 
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hér að neðan er því nýliðun á árunum 
1979—81 miðuð við þessar upplýsingar. 
Áætluð nýliðun við þriggja ára aldur er 
því á fyrstu áruni reikningstímabilsins sem 
hér segir: 

Ár: 1974 '75 '76 '77 78 '79 '80 '81 
Nýliðun 
(millj. fiska): 150 238 313 181 154 340 250 270, 

en samkvæmt annarri hvorri nýliðunar-
forsendunni eftir það. 

5.13. Aðrar fiskifrœðilegar forsendur. 
Í samræmi við venjur inn- og erlendra 

fiskifræðinga (sbr. t. d. Report of the 
North-Western Working Group, 1976) er 
hér við það miðað, að nýliðun þorsks eigi 
sér stað við þriggja ára aldur og náttúru-
leg dánartiðni hans á aldrinum þriggja 
til fjórtán ára sé 0,2 árlega, en óendan-
leg eftir það. Þetta jafngildir því, að hér 
sé aðeins fjallað um veiði þorsks á þessu 
tímabili. Í þessu felst sáralítil skekkja, því 
að afli þorsks yngri en þriggja ára og eldri 
en fjórtán ára er hverfandi. 

Eftirfarandi tafla sýnir þá þyngd þorsks 
eftir aldri, sem við er miðað í þessum 
reikningum1, og stofnstærðir og fiskveiði-
dánarstuðla þorskstofnsins á upphafsári 
reikninganna 1974. 

Skynsamlegar fiskveiðistefnur felast í 
því að leitast við að haga fiskveiðidánar-
stuðlunum þannig, með hjálp smáþorsk-
verndunar og hagræðingar heildarsóknar 
í þorsk, að þjóðhagslegur arður af þorsk-
veiðum og vinnslu sé í hámarki. Í kafla 
3.2 hér að neðan verður fjallað nánar um 
samband hagrænnar sóknar og fiskveiði-
dánarstuðla. 

1 Þessar þyngdartölur byggjast á gögnum Alþjóða-
hafrannsóknaráðsins (Report of the North-West-
ern Working Group, 1976) og skýrslu Rann-
sóknarráðs ríkisins um þróun sjávarútvegsins, 
1975, en eru nú í endurskoðun. 

1. tafla. Ýmsar talnaforsendur þorsk-
aflareikninganna 

Stofnstœrð Meðalþyngd 
Aldur milljónir Fiskveiði- hvers ein-

þorsksins fiska dánarstuðlar stakl. í kg 

3 150,4 0,11 1,20 
4 226,2 0,34 1,80 
5 60,1 0,53 3,00 
6 48,4 0,42 4,00 
7 19,1 0,80 4,90 
8 11,0 0,93 5,70 
9 3,5 0,77 6,30 

10 5,2 1,02 6,80 
11 3,1 1,44 7,50 
12 0,5 1,14 8,50 
13 0,2 1,41 11,14 
14 0,1 1,35 15,14 

3.1.4. Þorskafli. 
Líkingar (3.1), (3.3) og (3.4) ásamt 

þeim forsendum, sem gerðar hafa verið, 
gera okkur kleift að reikna þorskafla á 
liðnum og komandi árum, ef fiskveiðidán-
arstuðlar þorsksins eru þekktir. Fiskveiði-
dánarstuðlar þorsksins 1974—1977 hafa 
verið metnir með VP-greiningu. Þessi að-
ferð byggist á aflatölum eftir árgöngum 
og hefur þann æskilega eiginleika, að mat-
ið verður þeim mun nákvæmara sem aft-
ar dregur í tíma og meiri veiðireynsla 
liggur fyrir. Hér er valimi sá kostur að 
hefja reikningana á mælingum stofnstærða 
1974, en telja má, að VP-greiningin veiti 
áreiðanlega vitneskju um stofnstærðir á 
því ári. Það gefur vissa hugmynd um gæði 

2. tafla. Samanburður reiknaðs og raun-
verulegs þorskafla 1974—1978. 

Reiknaður Raunverulegur 
þorskafli þorskafli1 Hlutfallsleg 

Ar (þús. tonn) (þús. tonn) skekkja 

1974 387 375 + 3,2% 
1975 381 371 + 2,7% 
1976 344 348 -1,1% 
1977 337 341 -1,2% 
1978 337 328 +2,7% 

1 Heimild: 
Hafrannsóknir nr. 17, útg. Hafrannsóknastofn-
un. 
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hinna fiskifræðilegu forsendna að bera 
reikaaðan þorskafla á undanförnum árum 
á grundvelli þeirra saman við raunveru-
legan þorskafla. 

3.2. Hagrænar forsendur. 
Frá sjónarmiði þjóðarheildarinnar er til-

gangur atvinnustarfsemi sá að auka hag-
sæld landsmanna. Með hagkvæmustu nýt-
ingu þorskstofnsins er því átt við það, að 
þorskútvegi sé hagað þannig, að framlag 
hans til hagsældar landsmanna sé í há-
marki. 

Þjóðfélagið hefur á hverju andartaki yf-
ir að ráða tilteknu magni hagrænna gæða, 
sem skipt er meðal landsmanna í sam-
ræmi við einhverja tekjudreifingarreglu. 
Sé gert ráð fyrir því, að tekjudreifingunni 
sé ávallt hagað þannig, að hagsæld lands-
manna, innan þeirra takmarka, sem heild-
armagn hagrænna gæða setur, sé í há-
marki, má ljóst vera, að aukið magn hag-
rænna gæða leiðir til aukinnar hagsældar. 
Hagsældarvandamál þjóðfélaga er því 
ávallt tvíþætt; annars vegar framleiðsla 
hagrænna gæða og hins vegar skipting 
þeirra meðal landsmanna. Í þessari grein 
er einungis fjallað um fyrri þáttinn, fram-
leiðslu hagrænna gæða. Nú er gerð sú 
forsenda, að tekjudreifingunni sé hagað 
þannig, að hagsæld einskis manns minnki, 
þegar magn hagrænna gæða eykst. Sé 
svo, hlýtur hagsæld þjóðarinnar í heild 
að vaxa með magni hagrænna gæða, enda 
þótt tekjudreifingin sé ekki fullkomin. Í 
þessum skilningi er unnt að leggja fram-
leiðslu þorskútvegs á hagrænum gæðum 
að jöfnu við hagsæld landsmanna. 

Framleiðsla þorskútvegs á hagrænum 
gæðum er einfaldlega heildartekjur þorsk-
útvegs að frádregnum heildargjöldum, þar 
sem allir tekju- og kostnaðarliðir endur-
spegla raunverulegar þjóðhagslegar tekj-
ur og gjöld. Þetta hugtak verður nefnt 
þjóðhagslegur arður eða til styttingar arð-
ur hér að neðan. Raunverulegar þjóðhags-
legar tekjur og gjöld eru magn afurða og 

aðfanga, vegin með réttum verðum, þ. e. 
verðum, sem túlka nákvæmlega þjóðfélags-
legar jaðartekjur og kostnað. Slík verð eru 
oft nefnd skuggaverð. Í jafnvægi fullkom-
ins markaðshagkerfis eru öll verð rétt, þ. e. 
jöfn skuggaverðum. Fullkomið markaðs-
hagkerfi er þó hvergi til nema í mannleg-
um hugarheimi. Af þessum og ýmsum 
öðrum ástæðum er því lítil von til þess, 
að íslensk markaðsverð séu yfirleitt í nám-
unda við rétt verð. Það er á hinn bóginn 
langt fyrir utan verksvið þessarar greinar 
að takast á hendur umfangsmiklar leið-
réttingar á markaðsverðum. Hér verður 
því aðeins gerð tilraun til að leiðrétta aug-
ljósustu frávik frá réttum markaðsverðum. 

Augljóst er, að fiskverð, sem er a. m. k. 
hálf - pólitískt samningsatriði, er næsta 
slæmur mælikvarði á þjóðfélagslegt jaðar-
verðmæti aflans. Útflutningsverð þorsk-
afurðanna endurspeglar hins vegar raun-
verulegar gjaldeyristekjur þjóðarinnar og 
þar með réttar jaðartekjur, einkum þegar 
viðskiptajöfnuður er í sæmilegu jafnvægi. 
Sá böggull fylgir hins vegar skammrifi, 
að sé afurðaverð þorsks miðað við útflutn-
ingsverð, verður ekki hjá því komist að 
taka einnig vinnsluþátt þorskútvegs með 
í reikningana. 

Þeir kostnaðarliðir þorskveiða og 
-vinnslu, sem hér eru taldir til þjóðhags-
legs kostnaðar, fylgja að mestu bókhalds-
kostnaði. Undantekningarnar eru, að bók-
haldslegar afskriftir eru endurmetnar í 
samræmi við það, sem talið er að fjár-
munir rýrni í raunveruleikanum. Þá eru 
opinber gjöld ekki talin til kostnaðar, og 
hráefniskostnaður er auðvitað dreginn frá 
bókhaldskostnaði þorskvinnslugreina. 

Að öllu samanlögðu er því árlegur arð-
ur af þorskútvegi skilgreindur sem: 
Arður=meðalútflutningsverð • afurða-

magn 
— leiðr. kostn. við þorskveiðar 
— leiðr. kostn. við þorskvinnslu. 

Arður af þorskútvegi stendur því í nánu 
samhengi við samanlagðan hagnað þorsk-
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veiða og -vinnslu, en er þó ávallt hærri, 
því að eins og áður segir eru opinber gjöld 
þorskútvegs ekki dregin frá arði og raun-
veruleg rýrnun framleiðslufjármuna er 
jafnan minni en bókhaldslegar afskriftir. 

3.2.1. Kostnaðarföll þorskfiskveiða. 
Fyrir lágu gögn um kostnað og útgerð 

178 þorskveiðiskipa á árinu 19741. Þorsk-
fiskveiðiskip eru hér skilgreind sem þau 
skip, hverra afli á árinu 1974 var ein-
göngu þorskfiskur. Metin voru kostnaðar-
föll fyrir þrjá flokka fiskiskipa; skuttog-
ara, fiskibáta 50 brl. eða stærri og fiski-
báta undir 50 brl., en stærri en 20 brl. 
Föllin voru metin með aðferð minnstu 
kvaðrata, sem er jafngild aðferð hámarks-
líkinda (maximum likelihood) í þessu til-
felli. Niðurstöður voru sem hér segir: 

Skuttogarar: 
Úrtak 29. 
HK=22,1+0,13-BU+1,5-Y 

(5,9) (6,0) (9,8) 
R2 = 0,93. 
DW = 2,0. 
GQ: F8 , 8 = 1,1. 

HK er heildarkostnaður í milljónum 
króna, BU er þúsundir úthaldsdaga • 
stærð skips í brúttórúmlestum eða tonn-
úthaldsdagar, Y er afli í hundruðum tonna. 
Stærðirnar í svigum eru t-gildi. R2 er 
margfylgnistuðullinn og DW er Durbin-
Watson-gildið, sem er mælikvarði á sjálf-
fylgni („autocorrelation") í afgangsstærð-
um. 1 þessari þverskurðargreiningu var 
togurunum raðað eftir stærð. DW-gildið 
er því hér mælikvarði á það, hvort um sé 
að ræða stærðartengda kostnaðarliði, sem 
ekki eru innfaldir í BU eða Y. DW-gildið 
hafnar þeirri tilgátu með yfir 99% 
vissu. GQ er Goldfeld-Quandt2-mælikvarð-

1 Fiskifélag Íslands og Reikningaskrifstofa sjávar-
útvegsins létu gögnin og mikilsverða undirbún-
ingsvinnu að úrvinnslu þeirra í té. 

2 Sjá Goldfeld og Quandt, 1972. 

inn á misdreifni („heteroscedasticity") af-
gangsstærða. Þetta gildi hefur F-dreifingu 
með 8,8 frelsisgráðum. því er ekki hægt 
að hafna þeirri tilgátu, að um jafndreifða 
afganga sé að ræða. 

Samsvarandi niðurstöður fyrir bátaflot-
ann voru sem hér segir: 

Fiskibátar yfir 50 brl. að stœrð. 
Úrtak 72. 
HK = 6,58 + 0,10-BU+1,54-Y. 

(9,3) (2,8) (10,7) 
R2 = 0,89. 
DW=2,01. 
GQ:F 2 5 j 2 5 =2,3 . 

Fiskibátar, 50 brl. eða smœrri, en yfir 
20 brl. 
Úrtak 71. 
HK=0,77+0,37-BU+l,78-Y. 

(1,9) (4,8) (11,8) 
R2 = 0,89. 
D W = 1,71. 
GW: F 2 5 ; 2 4 =2,5. 

Öll þessi kostnaðarföll hafa góða töl-
fræðilega eiginleika. Allir metnu stuðlarn-
ir eru marktækt aðgreinanlegir frá núlli 
og sumir þeirra mjög vel ákvarðaðir. öll 
falla föllin vel að gögnunum, og lítil merki 
eru um sjálffylgni og misdreifni afgangs-
stærða. 

3.2.2. Kostnaðarföll þorskfiskvinnslu. 
Kostnaðarföll þorskfiskvinnslu eru 

byggð á gögnum um rekstur og kostnað 
139 fiskvinnslufyrirtækja á árinu 19741. 
Þorskfiskvinnslufyrirtæki eru skilgreind 
sem þau fyrirtæki, hverra hráefni var að 
yfirgnæfandi hluta (yfir 95% a. m. k.) 
þorskfiskur árið 1974. Þorskfiskvinnslu-
fyrirtækjunum var skipt í fimm vinnslu-
flokka; mjölvinnslu, hreina frystingu, 
hreina saltfiskvinnslu, blandaða salt- og 

1 Þjóðhagsstofnun lét í té gögn þau, sem þessi kafli 
byggist á. 
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skreiðarvinnslu og blandaða frystingu, 
söltun og skreiðarvinnslu. Niðurstöður að-
fallsgreiningar voru: 

Mjölvinnsla. 
Úrtak 35. 
HK=2,83+0,0Q20-Y1 +0,0036-Y2 . 

(1,9) (4.8) (17,6) 
R2 = 0,93. 
DW=2,2. 
GQ: F 1 0 , 1 0 = 5,8, 
þar sem Y^ er magn þorskfisks, að karfa 
undanteknum, mælt í tonnum, tekið til 
vinnslu, Y2 er magn karfa í tonnum, tekið 
til vinnslu. t-gildi metnu stuðlanna eru í 
svigum, og önnur gildi eru hin sömu og 
áður er frá sagt. 

Rétt er að geta þess, að þessi jafna hef-
ur verið leiðrétt vegna misdreifni í af-
göngum. Frávikin frá upphaflegu aðfalls-
linunni jukust með stærð fyrirtækjanna. 
Eins og sjá má af GQ-gildinu er þó enn 
ekki hægt að hafna því, að um misdreifni 
sé að ræða. Allt bendir þó til þess, að t-
gildin í þessari líkingu séu þó fremur van-
metin en hitt. 

Hrein frysting. 
Úrtak 24. 
In(HK) =—2,50 + 0,8331n(Y3). 

(8,3) (22,7) 
R2 = 0,96. 
D W = 1,64. 
GQ: F7 , 7 = 1,1, 
þar sem ln táknar náttúrulegan lógaritma 
og Y3 er magn þorskfisks í tonnum, tekið 
til frystingar. 

Hrein saltfiskframleiðsla. 
Úrtak 20. 
HK = 2,33 + 0,0111 -Y4 . 

(2,0) (16,4) 
R2 = 0,94. 
DW=2,2. 
GQ: F6 , 6 = l,2, 
þar sem Y4 er magn þorskfisks í tonnum, 
tekið til söltunar. 
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Saltfisk- og skreiðarframleiðsla. 
Úrtak 10. 
In(HK) =—2,47 +0,766-hi(Y5) . 

(5,4) (11,6) 
R2 = 0,94. 
DW=2,0. 
GQ: F2i2 = 3,4, 
þar sem Y5 er magn þorskfisks í tonnum, 
tekið til vinnslu. 

Blönduð vinnsla (frysting, söltun 
og hersla). 
Úrtak 40. 
HK = 13,2+0,0197Y3 + 0,0029 • Y5. 

(3,7) (15,9) (1,16) 
R2 = 0,89. 
D W = 1,9. 
GQ: F1 3 .1 2 = 1,8. 
þar sem Y3 og Y5 eru sömu breytur og 
áður. 

Þessar fimm aðfallsjöfnur hafa yfirleitt 
góða tölfræðilega eiginleika. Flestir metnu 
stuðlarnir eru vel ákvarðaðir, og föllin 
falla vel að gögnunum. Þó eru nokkur 
ummerki um misdreifni í kostnaðarfalli 
mjölvinnslu, en eins og áður segir eru sára-
litlar líkur á, að hún hafi teljandi neikvæð 
áhrif. 

3.23. Hámörkunarfallið og aðrar 
hagrœnar forsendur. 

Arður af þorskveiðum er auðvitað háð-
ur miklu fleiri þáttum en kostnaðarföllum 
þorskveiða og -vinnslu. Við munum nú 
leitast við að gera á kerfisbundinn hátt 
grein fyrir þessum hagrænu þáttum og 
þeim forsendum, sem gerðar eru, að því 
er þá varðar. 

Leitast er við að hámarka núvirði arðs 
af þorskveiðum. Það má rita sem: 

00 

(3.7) J = ] > . ^ W . l / d + r ) ' 
t=0 , 
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þar sem t táknar ár og t = 0 samsvarar upp-
hafsári hámörkunarinnar, 1979. A(t) er 
arður á ári t. r táknar samfélagslega vexti, 
og 1 / (1 + r)t er því afvöxtunarstuðull árs t. 

Hvaða vexti á að nota til að færa arðsemi 
valkosta til núvirðis er meðal torveldustu 
vandamála tímatengdra kostnaðar - ábata-
greininga. Þar eð vitað er, að jafnvel full-
komin markaðshagkerfi eru jafnan óhag-
kvæm í tímatengdum skilningi, hafa fræði-
menn á þessu sviði (sbr. t. a. m. Marglin, 
1963, og Baumol, 1968) varað við að brúka 
markaðsvexti í þessu skyni. Hvað sem 
þessu liður, má þó ljóst vera, að vegna 
hins verulega misvægis, sem ríkt hefur á 
íslenskum peninga- og fjármagnsmörkuð-
um, eiga innlendir markaðsvextir að öllum 
líkindum lítið skylt við rétta samfélags-
lega ávöxtunarkröfu. Til að gera langa 
sögu stutta verða vextir hér miðaðir við 
meðalvöxt þjóðarframleiðslu undanfarin 
ár. Þessi vöxtur, sem er því sem næst 4%, 
virðist vera í námunda við fórnarkostnað 
fjármagns fyrir hagkerfið í heild. 

Arður er mismunur framleiðsluverð-
mætis og framleiðslukostnaðar. 
(3.8) A ( t ) = R ( t ) — K(t). 
Það framleiðsluverðmæti, sem hér gegnir 
lykilhlutverki, er útflutningsverðmæti af-
urðanna. Það má rita sem: 

4 

(3.9) R(t) = P,(t) -a,(t) -b,(t) -Y(t) , 

i = l 

þar sem i = l , 2, 3, 4, táknar fjóra helstu 
flokka þorskafurða; frystar, saltaðar og 
hertar þorskafurðir auk þorskmjöls. Pi(t) 
er meðalútflutningsverð hverrar þessara 
afurða á miðju hverju ári. ai(t) er það 
hlutfall þorskafla úr sjó, sem tekinn er til 
vinnslu i, og b i(t) er hið tæknilega nýt-
ingarhlutfall afla úr sjó í vinnslugrein i, 
hvort tveggja á ári t. Y(t) er heildarþorsk-
afli úr sjó. 

Á grundvelli gagna, sem fyrir liggja1, 
má finna Pi(t), ai(t) og bs(t) á árunum 
1974—8. Á framreilmingstímabilinu (þ. e. 
1979 og síðar) er gerð sú forsenda, að 
a i(t) og b i (t) verði óbreytt frá 19782. Þá 
er og gert ráð fyrir því, að hlutfall afurða-
verðs og kostnaðar haldist hið sama á kom-
andi árum og það var á miðju ári 1978. 

Framleiðslukostnaður skiptist í kostnað 
við þorskveiðar og kostnað við þorsk-
vinnslu: 
(3.10) K ( t ) = K l ( t ) + K 2 ( t ) , 
þar sem K1 (t) er kostnaður við fiskveiðar 
og K2(t) kostnaður við fiskvinnslu á 
tíma t. 

Kostnað við þorskveiðar má rita: 
(3.11) 

3 

K1 (t) = 2 PCi (t) • HK, (BU (t) • d, (t) ,Y (t)) . 

i = l + DFi (DBU (t) • di (t ) ) , 
þar sem i = 1, 2, 3 táknar hinar þrjár fiski-
skipategundir, litla báta, stóra báta og skut-
togara (sjá kafla 3.2.1). HKj eru hin 
metnu kostnaðarföll hverrar skipagerðar, 
og PCi (t) eru gildi kostnaðarvísitalna á 
ári hverju. BU(t) er heildarsókn þorsk-
veiðiflotans, og di(t) er hlutdeild skipa-
tegundar í í þeirri sókn á ári t. Yi er auð-
vitað þorskafli skipategundar í á ári t. Sá 
afli ræðst af samspili stærðar þorskstofns-
ins (sbr. jöfnur (3.1), (3.4) og (3.5) hér 
að framan), smáfiskverndunum og sókn 
skipategundar i. di(t) er þekkt fyrir árin 
1974—1977. Eftir það er reiknað með því, 
að di (t) haldist óbreytt að undanteknu því, 
að hlutdeild skuttogara í heildarsókninni 
vaxi í samræmi við þá fjölgun þeirra, sem 
þegar hefur átt sér stað. DF, er fallsam-
band, sem stendur fyrir þær breytingar, 
sem verða á föstum kostnaði þorskútgerðar, 
þegar sókn flotans er breytt. Hér er gerð 

1 Þorra þeirra er haldið til haga í Þjóðhagsstofnun. 
2 Þess má geta, að samkvæmt þorskveiðistefnum, 

sem hámarka arðsemi, verður afli stórvaxnari og 
nýtingarhlutföll líklega betri. 
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sú forsenda, að sé sókn í þorskinn aukin 
umfram sóknargetu flotans á tilteknu tíma-
bili, er fastur kostnaður talinn vaxa hlut-
fallslega með hinni auknu sókn. Hugmynd-
in er auðvitað sú, að til þess að auka sókn 
umfram sóknargetu þurfi nýja fjárfest-
ingu í skipum, tækjum o. s. frv. Sé sókn 
hins vegar minni en nemur afkastagetu 
flotans, eins og hagkvæmar þorskveiðistefn-
ur fela í sér, er hér gerð sú forsenda, sem 
ég viðurkenni fúslega að sé að mestu úr 
lausu lofti gripin, að sóknargetan og þar 
með fastur kostnaður minnki sem nemur 
25% af mismuninum á afkastagetunni og 
hinni raunverulegu sókn. Rökin fyrir þessu 
eru m. a. þau, að sé nokkur hluti flotans 
ónotaður, falla þegar niður ýmsir kostn-
aðarliðir, óháðir sókn og afla, t. d. trygg-
ingar ýmiss konar, föst laun áhafnar o. fl. 
Í öðru lagi sé e. t. v. unnt að beina nokkr-
um hluta hins ónotaða flota á aðrar veið-
ar, sem að líkindum hefðu í för með sér 
vissa framlegð til fasts kostnaðar. Þá er 
mikill hluti fasts kostnaðar nýrri hluta 
þorskveiðiflotans afborganir af erlendum 
og innlendum lánum vegna kaupa skips-
ins. Vel er hugsanlegt, að unnt sé að selja 
þessi skip úr landi, gegn því að þessi lán 
séu a. m. k. að nokkru yfirtekin. Fellur 
þá og að sjálfsögðu niður annar fastur 
kostnaður. Forsendan, sem hér er gerð, 
miðast við það, að með þessum ráðum sé ár-
lega unnt að minnka fastan kostnað hins 
ónotaða hluta þorskveiðiflotans um fjórð-
ung. Hygg ég, að hér sé fremur um vanmat 
en ofmat að ræða. Sé svo í raun, er af-
leiðingin sú, að hagkvæmar þorskveiði-
stefnur fela í sér meiri sóknarminnkun en 
ella og ráð er fyrir gert hér að neðan. 

Kostnað þorskvinnslunnar má rita sem: 
(3.12) 

5 4 

K2(t) = 2 P C í W ' H K í Y ( t ) , g i ' j ( t ) ) ' 
j = l i = l 

þar sem j = l , 2, 3, 4, 5 táknar hina fimm 
mismunandi flokka þorskvinnslufyrir-
tækja, HKj (•) hin metnu kostnaðarföll 
þeirra (sbr. 3.2.2) og PCj(t) kostnaðar-
vísitölur þeirra á ári hverju. Y(t) er heild-
arþorskafli á ári t og g-n j táknar þá hlut-
deild heildarþorskaflans, sem fer til vinnslu 
í hjá fyrirtækjategund j á ári t. Eins og 
áður er g b j (t) þekkt á árunum 1974—1977. 
Eftir það er reiknað með því, að gi?j (t) 
haldist óbreytt. Á grundvelli þeirrar for-
sendu, að afkastageta vinnslustöðva sé 
nægileg til að anna viðbótarþorskafla í 
samræmi við þær þorskveiðistefnur, sem 
íhugaðar eru, er gert ráð fyrir því, að fast-
ur kostnaður fiskvinnslustöðva breytist 
ekki. 

Að lokum skal hér farið nokkrum orð-
um um það samband sóknar í tonn - út-
haldsdögum og fiskveiðidánarstuðla, sem 
hér er við miðað. 1 ritum fiskifræðinnar 
eru leidd gild rök að því (Beverton og Holt, 
1957), að undir venjulegum kringumstæð-
um sé að vænta línulegs sambands á milli 
hagrænnar sóknar1 og fiskveiðidánarstuðla. 
Þau gögn, sem fyrir liggja um sókn hinna 
þriggja skipaflokka í þorsk, styðja þessa 
kenningu, enda þótt um tilviljunarkennd 
frávik sé að ræða. Hér er við það miðað, 
að það línulega samband, sem var á milli 
fiskveiðidánarstuðla og sóknar skipaflokk-
anna þriggja á árinu 1974, ríki að mestu 
á komandi árum. Þó var þessu sambandi 
eilítið hnikað til á árunum 1974-1978 með 
tilliti til þeirra tæknilegu breytinga þorsk-
veiðiflotans, sem þá áttu sér stað, en er 
síðan haldið óbreyttu. 

Fiskveiðidánartíðni þorsks er ekki ein-
ungis unnt að færa upp og niður með 
sóknarbreytingum. Fiskveiðidánarstuðlum 
hinna ýmsu árganga er unnt að breyta 
með vali veiðarfæra; möskvastærð neta-
veiðarfæra, krókastærð önglaveiðarfæra; 
vali veiðisvæða, veiðitíma o. s. frv. Höfuð-

1 Nánast í merkingunni veiðitími að gefnu veiðar-
færi, veiðiskipi og veiðistað. 
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atriðið er það, að með því að beita einni 
eða fleiri þessara aðferða er unnt að draga 
úr fiskveiðidánarstuðlum smáþorsks, án 
þess að heildarsókn, mældri í tonnúthalds-
dögum, og þar með fiskveiðidánarstuðlum í 

eldri og stærri þorsk sé haggað. Þannig 
hefur tekist að draga mjög úr fiskveiði-
dánartíðni þriggja og fjögurra ára þorsks 
á undanförnum fjórum árum, þrátt fyrir 
það að heildarsókn í þorskstofninn hafi 
aukist. Smáfiskverndun er mjög mikilvæg-
ur þáttur skynsamlegrar þorskveiðistefnu, 
því að vöxtur og þar með verðmætisaukn-
ing ungs þorsks eru mjög mikil. Að því 
er þetta varðar, er hér gerð sú einfalda 
forsenda, að unnt sé án sóknarbreytinga, 
mældra í tonnúthaldsdögum, að breyta 
fiskveiðidánarstuðlum þorsks á aldrinum 
þriggja til fimm ára. Mikilvægi þessarar 
forsendu er m. a. það, að með þessu er 
smáþorskverndun upp að þessu marki bætt 
í hóp þeirra breyta, sem beita má til að 
hámarka arð af þorskútvegi. 

3.3. Hámörkunaraðferð. 
Það má nú ljóst vera, að hér að framan 

hefur verið skilgreint hámörkunarfall, sem 
til hægðarauka má rita: 

(3.13) J = F(E(t), S(t); X ( t ) ; Z ( t ) ) t = 0, 
1, . . . ∞, 
þar sem J táknar núvirði arðs, E(t) árlega 
heildarsókn, mælda í tonnúthaldsdögum, 
og S(t) = (S3(t), S 4 ( t ) , S 5 ( t ) ) stendur 
fyrir verndun þriggja, fjögurra og fimm 
ára þorsks. X(t ) táknar stöðu þorskstofns 
og þorskveiðiflota á ári hverju og Z(t ) 
aðrar forsendur reikninganna svo sem 
verð, vexti o.s.frv. 

Sakir þess, hve (3.13) er margbrotið 
fallsamband, er óhjákvæmilegt að hámarka 
það með tölulegum aðferðum. Til þess að 
slíkir reikningar séu viðráðanlegir, er 
nauðsynlegt að takmarka fjölda stýri-

breyta. Hér er valinn sá kostur að tak-
marka árafjölda aðlögunarskeiðsins við 10 
ár. í þessu felst í raun sáralitil skekkja, 
því að samanburður mislangra hámörkun-
artímabila sýnir, að ábati af því að lengja 
aðlögunarskeið fer síminnkandi og er vart 
mælanlegur, þegar aðlögunarskeiðið er 5 
—7 ár og lengra. Með aðlögunarskeiði er 
hér auðvitað átt við þau upphafsár hámörk-
unartímabilsins, þar sem stýribreytunum, 
sókn og smáþorskverndun, er stöðugt hag-
rætt í því skyni að hámarka núvirði arðs. 
Að þessu aðlögunarskeiði loknu breytast 
stýribreyturnar ekki frekar. Mörg ár geta 
þó liðið, áður en jafnstöðu er náð, því að 
þorskstofninn og hlutfallsleg árgangastærð 
hans að ógleymdum föstum kostnaði við 
útgerðina, m. ö. o. stöðubreytur vanda-
málsins, hafa ekki enn fundið jafnvægi. 
Núvirðisreikningarnir taka til alls þessa 
tímabils og jafnstöðunnar að því loknu. 
Aðlögunarskeið stýribreytanna er hins veg-
ar eins og áður segir aðeins 10 ár. 

Enda þótt hámörkun (3.13) sé takmörk-
uð við 10 ár, felur hún engu að síður í sér 
40 stýribreytur; eina sóknarbreytu og 
þrjár ungþorskverndarbreytur árlega. Það 
er því umtalsvert reiknitæknilegt vanda-
mál að leysa þetta hámörkunarverkefni. Þá 
reikniaðferð, sem hér hefur: orðið fyrir 
valinu, má e. t. v. nefna „aðferð horn-
réttra stefna" („conjugate directions", sjá 
Powell, 1964). Þessi aðferð byggist í höf-
uðdráttum á að leitað er að hámarki 
fallsins eftir tilteknum stefnum í sviði 
stýribreytanna. Leitarstefnurnar eru. hins 
vegar stöðugt endurbættar í samræmi við 
þá vitneskju um gerð hámörkunarfallsins, 
sem leitin aflar, uns unnt er að lokum 
að staðsetja hámark fallsins nákvæmlega. 

Aðferð þessi er fremur ný af nálinni, 
en hefur reynst bæði fljótvirk og áreiðan-
leg. Sérstaklega tekur hún eldri halltölu-
aðferðum, eins og hinum ýmsu afbrigðum 
aðferðar Newtons, fram, þegar stýribreyt-
ur eru margar, eins og hér er raunin á. 
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4. Hagkvæmustu þorskveiðistefnur: 
Niðurstöður. 

Nú er loks komið að því að fjalla um 
hagkvæmni mismunandi þorskveiðistefna. 
Meginmarkmiðið er sem fyrr segir það að 
finna og lýsa hagkvæmustu þorskveiði-
stefnu, eins og það hugtak var skilgreint 
hér að framan. Auk þess verður fjallað 
um svonefnda hagkvæma þorskveiðistefnu 
og núverandi þorskveiðistefnu. Hagkvæm 
þorskveiðistefna er hér með skilgreind sem 
sú þorskveiðistefna, sem dregur hægar úr 
sókn á aðlögunarferli en hagkvæmasta 
þorskveiðistefna, en nær hagkvæmustu 
jafnstöðusókn, þegar til lengri tíma er lit-
ið. Hagkvæmri þorskveiðistefnu fylgja því 
minni umskipti sóknar og afla en hag-
kvæmustu þorskveiðistefnu, en arðsemi 
hennar er auðvitað lægri. Með núverandi 
þorskveiðistefnu er á hinn bóginn átt við 
það, að þorsksókn verði ekki breytt frá því, 
sem hún var árið 1978. Er það í samræmi 
við þá stefnu, sem stjórnvöld virðast fylgja 
um þessar mundir1. 

Eins og í ljós mun koma ræður það 
miklu um arðsemi þorskveiðistefna og 
skiptir raunar sköpum um árangur nú-
verandi þorskveiðistefnu, hvort viðkomu 
þorsksins er betur lýst með nýliðunarfalli 
(3.6) í kafla 3.2 eða meðaltali nýliðunar 
undanfarandi áratuga. Af þessari ástæðu 
eru því birtar tvær útgáfur niðurstaðna, 

1 Það er engu að síður fyrirsjáanlegt, að þorsksókn 
muni enn aukast á komandi árum, verði ekki 
tekið mun fastar í taumana. 

ein fyrir hvora nýliðunarforsendu. Með 
því að varla er merkjanlegt, að þau gögn, 
sem fyrir liggja, styðji aðra nýliðunar-
forsenduna umfram hina, er e. t. v. eðli-
legast að skoða þær sem bjartsýna nýlið-
unarforsendu (meðalnýliðun) annars veg-
ar og svartsýna nýliðunarforsendu (nýlið-
unarfall (3.6)) hins vegar. Er með þess-
um hætti tekið nokkurt tillit til óvissunn-
ar varðandi nýliðun þorsks í framtíðinni. 

Auk samanburðar þorskveiðistefna við 
skilyrði mismunandi nýliðunarforsendna 
mun verða reynt að varpa dálitlu ljósi á 
arðsemistapið eða kostnaðinn við að fresta 
framkvæmd hagkvæmrar þorskveiðistefnu. 

Áður en að þessum framreikningum 
kemur, er þó rétt að íhuga niðurstöður lík-
ansins á gagnatímabilinu 1974—1978. 
Þessir reikningar eru hér birtir til að gefa 
lesandanum kost á að meta frammistöðu 
líkansins í ljósi reynslunnar. 

4.1. Niðurstöður á gagnatímabilinu. 
Eins og áður getur er upphafsár reikn-

inganna 1974. Hámörkunartímabilið hefst 
hins vegar 1979. Á tímabilinu 1974-1978 
notar líkanið fyrirliggjandi gögn um fisk-
veiðidánarstuðla, verðlag, kostnað, vinnslu-
og veiðihlutföll að ógleymdum upphafs-
gildum stöðustærða til að reikna sókn, afla, 
stofnstærðir og arð á ári hverju. Niður-
stöður voru m. a. eftirfarandi: 

Þær stærðir þorskstofnsins og hrygning-
arstofns hans, sem líkanið reiknar, eru í 

3. tafla. Niðurstöður líkansins á gagnatímabili. 

Nýliðun 
Stofn- Hrygn,- 3ja ára 
stœrð stofn þorsks Sókn Afli Arður 

Ár (þús. tn.) (þús. tn.) (m. fiska) ( vísitala ) (þús. tn.) ( m.kr.) 

1974 1.205 244 150 1,00 388 3 158 
1975 1.213 218 238 1,15 381 2.266 
1976 1.297 152 313 1,07 344 3.878 
1977 1.306 223 181 1,08 337 746 
1978 1.305 180 154 1,08 337 -1.055 
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góðu samræmi við útgefnar tölur Alþjóða-
hafrannsóknarráðsins (1976) og Hafrann-
sóknastofnunarinnar (1977 og 1978) um 
þetta efni, enda byggjast reikningarnir í 
megindráttum á sömu gögnum og aðferð-
um, Á sjötta áratugnum var hrygningar-
stofn þorsks í námunda við milljón tonn 
að jafnaði. Undanfarin ár hefur hrygn-
ingarstofninn hins vegar einungis verið 
um fimmtungur af sinni fyrri stærð og 
virðist enn fara minnkandi. 

Um nýliðun er fátt vitað með viðun-
andi vissu nema fyrstu þrjú ár reikning-
anna. Á því tímabili koma ofangreindar 
tölur um nýliðun vel heim við mat Haf-
rannsóknastofnunarinnar. Samkvæmt 
nýjustu áætlunum Hafrannsóknastofn-
unarinnar virðist nýliðun 1977 vera 
heldur ofmetin, en nýliðun 1978 vanmetin 
í ofangreindri töflu. 

Með sókn er hér átt við veiðisókn í hinn 
fullnýtta hluta stofnsins, b. e. þá árganga, 
sem ekki eru verndaðir fyrir veiði með 
hinum ýmsu. aðferðum svo sem lágmarks-
möskvastærð og svæðistalanörkunum. Á 
gagnatímabilinu er þessi sókn metin sem 
meðaltal fiskveiðidánarstuðla 5-10 ára 
gamals þorsks. Eins og sjá má telur lík-
anið, að sókn í hinn fullnýtta hluta stofns-
ins hafi vaxið um 15%' frá 1974-1975. 
Til samanburðar má geta þess, að Albióða-
hafrannsóknaráðið telur (1976) þessa 
sóknaraukningu hafa numið 17% á grund-
velli upplýsinga um tonnt og tíma breska 
togaraflotans. Árið 1976 reiknast líkaninu 
svo til, að sókn hafi minnkað um 7%. 
Stafar þetta eingöngu af sóknarminnkun 
útlendinga, einkum Breta, því að sókn Ís-
lendinga sjálfra er talin hafa aukist veru-
lega á þessu ári. Frá 1976 virðist sókn í 
hinn fullnýtta hluta þorskstofnsins hafa 
farið heldur vaxandi þrátt fyrir brotthvarf 
Breta af miðunum í árslok 1976. Er þessi 
niðurstaða í samræmi við skoðanir Haf-
rannsóknastofnunarinnar (1978, bls. 9). 

Áður hefur komið fram (kafli 3.1.4), 

að reiknaður þorskafli á gagnatímabilinu 
er í góðu samræmi við raunverulegan 
þorskafla á þessu tímabili. 

Fremur torvelt er að leita staðfestingar 
á þeim arðsemistölum þorskútvegs, sem 
hér eru reiknaðar. Kemur þar einkum 
þrennt til. Afkomu- og þjóðhagsreikninga-
yfirlit sjávarútvegsins, sem Þjóðhagsstofn-
un (sjá t. d. Sjávarútvegur 1972-1977) 
gefur út, taka yfirleitt til sjávarútvegsins í 

heild, en ekki þorskútvegs sérstaklega. 
Yfirlit þessi ná enn fremur aðeins til árs-
ins 1976. Arðshugtak Þjóðhagsstofnunar, 
þ. e. hreinn hagnaður fyrir beina skatta, 
er að lokum dálitið frábrugðið því, sem hér 
er notað. Vegna þess hve vægi þorskútvegs 
í sjávarútveginum í heild er mikið, er þess 
þó að vænta, að breytingar á arðsemi hans 
endurspeglist í verulegum mæli í breyt-
ingum á arðsemi sjávarútvegsins í heild. Þá 
er þess að vænta, að mismunur arðshug-
takanna hverfi að mestu, þegar bornar eru 
saman breytingar á milli ára. Sé litið til 
slíkra breytinga, kemur í ljós, að Þjóð-
hagsstofnun (Sjávarútvegur 1972—1977) 
telur, að hreinn hagnaður sjávarútvegs 
fyrir beina skatta hafi lækkað um 558 m. 
kr. á árunum 1974—1975. Líkan það, sem 
hér er beitt, kemst hins vegar að þeirri 
niðurstöðu, að arðsminnkun þorskútvegs 
hafi verið um 892 m. kr. Þá telur Þjóð-
hagsstofnun (óbirt yfirlit, 1978), að af-
koma sjávarútvegs hafi batnað um 703 m. 
kr. árið 1976. Niðurstöður líkansins eru, 
að arðsemi þorskútvegs hafi þá vaxið um 
1.612 milljónir miðað við fyrra ár. Árin 
1977 og 1978 hallar mjög undan fæti 
samkvæmt reikningum líkansins. Kemur 
það mætavel heim og saman við hina 
miklu og velþekktu rekstrarerfiðleika sjáv-
arútvegsins undanfarin tvö ár. 

Þannig verður, þegar á allt er litið, vart 
annað sagt en að svo miklu leyti sem gögn 
leyfa samanburð, líki líkanið mætavel eftir 
þeim raunveruleika, sem því er ætlað að 
lýsa. 
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4.2. Þorskveiðistefnur. 

4.2.1. Meðalnýliðun. 
Í þeim þorskveiðistefnum, sem nú er 

lýst, er gert ráð fyrir því, að nýliðun eftir 
1981, þ. e. stofnstærð þeirra árganga, sem 
klekjast út á þessu ári og síðar, nemi við 
þriggja ára aldur 220 milljón einstakling-
um, sem er nálægt meðaltali síðustu 
tveggja áratuga. Í þessu felst, eins og áður 
er lýst, sú forsenda, að stærð hrygningar-
stofnsins hafi engin áhrif á nýliðun, sé 
hrygningarstofninn yfir tilteknu lágmarki, 
sem aldrei er náð í reikningunum. Þetta 

höfum við nefnt bjartsýna nýliðunarfor-
sendu. 

Fyrst verður hugað að væntanlegum ár-
angri núverandi þorskveiðistefnu. Með 
„núverandi" þorskveiðistefnu er hér átt við 
það, að á komandi árum verði haldið uppi 
sömu sókn í þorskstofninn og gert var ár-
ið 1978. Þar sem frekar eru horfur á auk-
inni sókn í þorsk en hitt vegna komu nýrra 
þorskveiðiskipa, einkum skuttogara, verð-
ur þetta að teljast fremur varfærnislegt 
mat á núverandi þorskveiðistefnu. 

Árangur þessarar þorskveiðistefnu er 
sem hér segir: 

Stofn- Hrygn.-
Friðun smáfisks 

Hlutfall2) 

Ár 
stœrð stofn Nýliðun Sókn Afli Arður — 

Ár (þús. tn.) (þús. tn.) (m. fiska) (vísit.1)) (þús. tn.) ( m.kr.) 3 ára 4 ára 5 ára 

1979 1.470 207 340 1,094 351 -538 0,0 0,0 0,0 
1980 1.558 293 250 382 1.275 
1981 1.689 258 270 426 3.911 
1982 1.696 217 220 '' 448 5.197 
1983 1.667 338 '' 459 5.864 
1984 1.604 332 450 5.331 
1985 1.546 335 427 4.030 
1986 1.512 300 412 3.147 
1987 1.495 284 402 2.558 
1988 1.489 2.78 399 2.369 „ 
1989 1.488 277 398 2.311 „ 
1990 1.487 276 '' 2.296 '' 
1991 „ 2.292 
1992 2.291 
1993 „ '' 2.292 
1994 „ » ) 

'' 
1995 '' „ '' '' 

4. tafla. Núverandi þorskveiðistefna: Meðalnýliðun. 

Núvirði þessarar þorskveiðistefnu er: 67.700 m.kr. 

1)Þessi vísitala er 1,00 árið 1974. 
2 ) Alger friðun er 1,00. Núverandi friðun er 0,0. 

Sé núverandi þorskveiðistefnu fylgt, eru 
því horfur á, að þorskafli fari mjög vax-
andi á komandi árum. Einkum em árin 
1081-1985 líkleg til að verða góð aflaár, 
en þá bætast óvenjustórir árgangar í hinn 
veidda hluta þorskstofnsins. Til frambúð-
ar mun horskafli verða u. þ. b. 80 búsund 
tonnum meiri en nam hlut Íslendinga í 
þorskafla ársins 1978. 

Afkomuhorfur í þorskútvegi eru hins 
vegar ekki jafnglæsilegar. Á yfirstandandi 
og næsta ári er ekki útlit fyrir, að hagur 
þorskútvegs verði verulega betri en á und-
anförnum tveimur árum1. Á árunum 1981 
1 Hér er rétt að minna á þá forsendu reikning-

anna að afurðaverðs - kostnaðarhlutfall þorskút-
vegs haldist það á komandi árum. sem var 
á miðju ári 1978. 
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—1985 eru hins vegar horfur á talsverðri 
afkomubót vegna aflaaukningar, en síðar 
sígur afkoman aftur í svipað horf og verið 
hefur að jafnaði á þessum áratug. Sé nú-
verandi þorskveiðistefnu fylgt, er því ekki 
fyrirsjáanleg framtíðarhagsbót í þorskút-
vegi þrátt fyrir aukinn þorskafla. Þorsk-
útvegur virðist munu halda áfram að berj-
ast í bökkum. Verði þorsksókn hins vegar 

meiri en hér er gert ráð fyrir. verður af-
koman þeim mun lakari. 

Sé þessari þorskveiðistefnu fylgt, mun 
hrygningarstofn þorsks heldur ekki stækka 
að marki á komandi árum. Þess er því að 
vænta, að vetrarvertíðir suðvestanlands 
muni bregðast til frambúðar. 

Hagkvæmasta þorskveiðistefna miðuð 
við tíu ára aðlögunartíma reyndist vera 
sem hér segir: 

5. tafla. Hagkvœmasta þorskveiðistefna: Meðalnýliðun. 

Friðun smáfisks 
Stofn- Hrygn.- Hlutfall2) 
stœrð stofn Nýliðun Sókn Afli Arður 

Ár (þús. tn.) (þús. tn.) (m. fiska) (vísit.1)) (þús. tn.) ( m.kr.) 3 ára 4 ára 5 ára 

1979 1.470 2.07 340 0,001 0 -10.189 1,00 1,00 1,00 
1980 1.959 532 250 0,003 2 -8.274 

1,00 1,00 
0,05 

1981 1.526 815 270 0,002 2 -6.887 0,01 
1982 2.995 1.084 220 0,392 457 17.010 0,00 
1983 2.941 1.332 0,450 531 20.866 

0,00 

1984 2.780 1.245 0,448 513 19.882 
1985 2.628 1.188 0,441 471 17.436 
1986 2.528 1.088 0,425 434 15.459 
1987 2.468 1.026 0,377 374 12.429 
1988 2.469 1.019 0,379 374 12.521 
1989 2.478 1.028 „ 376 12.706 
1990 2.486 1.036 378 12.903 
1991 2.482 1.032 „ 377 12.868 
1992 2.485 1.035 n 377 12.951 
1993 2.485 1.035 377 12.974 
1994 2.487 1.037 378 13.028 
1995 2.488 1.038 „ ,, 13.059 

Núvirði þessarar þorskveiðistefnu er: 297.545 m.kr. 

1) Þessi vísitala er 1,00 1974. 
2) 1,00 er alger friðun, 0,0 er engin friðun. 

Eins og sjá má felur hagkvæmasta þorsk-
veiðistefna í sér stórlega minnkaða sókn 
í þorsk. Eins og fræðilega greiningin í kafla 
2.2 gaf til kynna er í upphafi dregið úr 
sókn umfram hagkvæmustu jafnstöðusókn. 
Í því skyni að byggja upp þorskstofninn 
sem hraðast er hagkvæmasta sókn fyrstu 
þrjú ár aðlögunarskeiðsins því nær engin 
og þriggja. fjögurra og að nokkru leyti 
fimm ára þorskur friðaður. Eftir það er 
sókn aukin og verndun fimm ára þorsks 
hætt. Þriggja og fjögurra ára þorsk reyn-
ist þó hagkvæmast að friða til frambúðar. 

Á árunum 1982-1985 er sókn aukin um-
fram hagkvæmustu jafnstöðusókn í því 
skyni að hagnýta sem best hina óvenju 
stóru árganga, sem þá koma inn í veiðina. 
Afli verður þá mjög mikill eða 531 þús-
und tonn árið 1983. sem slagar hátt upp í 
metárið 1954. Síðan er dregið úr sókn, uns 
hagkvæmustu jafnstöðusókn er náð árið 
1988. 

Í hagkvæmustu jafnstöðu er þorsksókn 
einungis um 38% sóknarinnar 1974 og 
35% sóknarinnar 1978. Jafnstöðuafli er 
þá 378 þúsund tonn, röskum 60 þúsund 
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tonnum meiri en þorskafli Íslendinga 1978 
og aðeins 20 þúsund tonnum minni en jafn-
stöðuafli núverandi þorsksóknar þrátt fyrir 
65% minni sókn. Þá verður hrygningar-
stofninn einnig fljótlega mjög stór, yfir 
milljón tonn, sem mun tryggja aflasælar 
vetrarvertiðir suðvestanlands. 

Arðsemi þorskveiðanna mun einnig auk-
ast stórkostlega, sé hagkvæmustu þorsk-
veiðistefnu fylgt. Að vísu munu fyrstu þrjú 
ár aðlögunarskeiðsins verða ærið þungbær. 
Arðsemistap þessi ár nemur um 25 millj-
örðum króna þrátt fyrir því nær enga sókn. 
Þetta stafar af því, að í þessum reikning-
um er gert ráð fyrir því, eins og frá var 
skýrt í kafla 3.2.3, að einungis væri unnt 
að minnka fastan kostnað þorskveiðiflot-
ans um fjórðung árlega. 

Að þessu erfiðleikaskeiði loknu tekur hins 
vegar við góðæri til frambúðar, þar sem 
árleg arðsemi þorskveiðanna er meira en 
fjórfalt hærri en hún hefur hæst orðið 
síðan 1974. Tafla 5 endar árið 1995, en ár-

Ár (þús. tn.) (þús. tn.) (m. fiska) ( vísit.1)) (þús. tn.) ( m.kr.) 3 ára 4 ára 5 ára 

1979 1.470 207 340 0,875 266 -3.356 1,00 1,00 0,0 
1980 1.666 329 250 0,711 246 -2.472 
1981 1.978 355 270 0,547 276 1.483 
1982 2.181 416 220 0,438 279 3.439 
1983 2.362 771 0,405 322 7.009 
1984 2.457 921 0,383 353 9.669 
1985 2 497 1.051 '' 375 11.421 
1986 2.505 1.059 '' 386 12.452 
1987 2.498 1.052 '' 386 12.680 
198S 2.491 1.045 385 12.803 
1989 2.491 1.044 385 12.953 
1990 2.490 1.044 '' 385 13.064 
1991 2.480 1.034 381 12.958 
1992 2.477 1.030 380 12.956 
1993 2.472 1.026 379 12.928 
1994 2.473 '' 12.963 
1995 '' 

» 12.990 

Núvirði þessarar þorskveiðistefnu er: 277.481 m.kr 

legur arður hækkar enn nokkuð eftir það, 
því að fastur kostnaður er enn að lækka. 

Núvirði arðs hagkvæmustu þorskveiði-
stefnu er u. þ. b. 250 milljörðum króna 
hærri en núvirði arðs núverandi þorsk-
veiðistefnu. 

Hagkvæmasta þorskveiðistefna hámark-
ar núvirði arðs af þorskveiðum eins og það 
hugtak er skilgreint í líkaninu (sjá kafla 
3.2) án tillits til annarra sjónarmiða. Af-
leiðingar þess eru, eins og við höfum séð, 
því sem næst stöðvun þorskveiða fyrstu 
þrjú ár aðlögunarskeiðsins, en geysimikil 
þorskveiði næstu fjögur ár. Slíkum um-
skiptum fylgir auðvitað margvislegur sam-
félagslegur kostnaður, sem ekki er tekið 
tillit til í líkaninu. Til þess að bæta úr 
þessu verður nú íhuguð þorskveiðistefna, 
sem forðast slík sóknar- og aflastökk og 
nefnd hefur verið hagkvæm þorskveiði-
stefna hér að framan. Slíkri þorskveiði-
stefnu er lýst í töflu 6. 

Friðun smáfisks 
Hlutfall2) 

6. tafla. Hagkvœm þorskveiðistefna: Meðalnýliðun. 

Stofn- Hrygn-
stœrð stofn Nýliðun Sókn Afli Arður 

1)Þessi vísitala er 1,00 1974. 
2) 1,00 er alger friðun. 0,0 er núverandi friðun. 
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Samkvæmt þessari þorskveiðistefnu er 
dregið tiltölulega hægt og jafnt úr sókn 
á aðlögunartímabilinu. Á fyrsta ári er sókn 
minnkuð um 20% miðað við árið 1978 
og þriggja og fjögurra ára þorskur frið-
aður. Síðan er ekki um frekari verndun 
smáþorsks að ræða, en heildarsókn er 
minnkuð um 15%, 15%, 10%, 3% og 
2% á næstu fimm árum, uns hagkvæm-
ustu jafnstöðusókn er náð. 

Afleiðingar hagkvæmrar þorskveiði-
stefnu eru einkum frábrugðnar hagkvæm-
ustu þorskveiðistefnu í þremur atriðum. 
Í fyrsta lagi er núvirði arðs hagkvæmrar 
þorskveiðistefnu um 20 milljörðum lægra. 
Í öðru lagi verður þorskafli og arður af 
þorskútvegi skv. hagkvæmri þorskveiði-
stefnu aldrei stórlega minni en verið hefur 
undanfarin ár. Þorskafli verður t. d. ávallt 
meiri en þorskafli Íslendinga einna árið 
1974, og fyrstu fjögur ár þessarar þorsk-
veiðistefnu er þorskstofninn ávallt meiri en 
þorskafli landsmanna var að jafnaði árin 
1970-1976. Arður af þorskútvegi verður 
nokkru minni á fyrstu tveimur árum þess-
arar þorskveiðistefnu en verið hefur und-
anfarin ár. En þá er erfiðasti hjallinn að 
baki, og bæði þorskafli og arður af þorsk-
útvegi vex eftir það hröðum skrefum. 1 
þriðja lagi leiðir hagkvæm þorskveiðistefna 
ekki til stórkostlegrar þorskaflahrotu á ár-
unum 1981—1985 eins og núverandi og 
hagkvæmasta þorskveiðistefna gera. 
Ástæðan er sú, að skv. hagkvæmri þorsk-
veiðistefnu er sókn á þessum árum ein-
ungis um þriðjungur þeirrar sóknar, sem 
ráð var fyrir gert skv. núverandi þorsk-
veiðistefnu, en þorskstofninn hins vegar 
miklu minni en verið hefði, ef fylgt hefði 
verið hagkvæmustu fiskveiðistefnu. 

Þegar lengra er skyggnst fram í tím-
ann, nær hagkvæm þorskveiðistefna öll-
um kostum hagkvæmustu þorskveiðistefnu, 
góðum afla, stórum hrygningarstofni og 
hárri árlegri arðsemi þorskútvegs. Vegna 
þess að þessari jafnstöðu er ekki náð á 
hagkvæmasta hátt er núvirði arðs af þessari 

þorskveiðistefnu þó engu að síður rúm-
um 20 milljörðum kr. lægra en af hag-
kvæmustu þorskveiðistefnu. 

4.2.2. Nýliðunarfall. 
Við munum nú varpa fyrir róða þeirri 

forsendu, að á komandi árum verði nýlið-
un þorsks í meðallagi. Þess í stað mun nú 
gert ráð fyrir jákvæðu sambandi á milli 
hrygningarstofns og nýliðunar. Nánar til-
tekið verður nýliðun talin ráðast af lík-
ingu (3.6) í kaflanum um nýliðun hér 
að framan. Að gefinni þessari nýliðunar-
forsendu munum við íhuga afleiðingar 
sömu þriggja þorskveiðistefna og áður. 
Með því að aðeins er breytt þessari einu 
forsendu um nýliðun ætti að vera óhætt 
að fara fremur hratt yfir sögu. 

Árangri núverandi þorskveiðistefnu er 
lýst í töflu 7. 

Eins og sjá má hefur núverandi þorsk-
veiðistefna við skilyrði nýliðunarfalls 
(3.6) ákaflega ógæfusamlegar afleiðingar, 
svo að ekki sé meira sagt. Fyrstu þrjú 
árin ræðst nýliðun að vísu af þeim ár-
göngum, sem nú þegar eru útklaktir, og 
afli, stofnstærð og afkoma fylgja í einu 
og öllu núverandi þorskveiðistefnu við skil-
yrði meðalnýliðunar. En síðan tekur hinn 
smái hrygningarstofn að segja til sín, og 
frá og með árinu 1985 hefst ævarandi 
krepputímabil í þorskútvegi. Lengi vel fer 
hallærið síversnandi og afli, hrygningar-
stofn og nýliðun þorsks svo og arðsemi 
þorskútvegs stefnir jafnt og þétt niður á 
við. Jafnstöðu er ekki náð fyrr en um og 
eftir 2020. í þeirri stöðu er árlegur þorsk-
afli aðeins um 132 þúsund tonn, hrygn-
ingarstofninn 94 þúsund tonn og arðsemi 
þorskútvegs neikvæð sem nemur meira en 
13 milljörðum króna árlega. 

Hagkvæmustu þorskveiðistefnu er á 
hinn bóginn lýst í töflu 8. 

Eins og við er að búast er á upphafs-
árum hagkvæmustu þorskveiðistefnu dreg-
ið mjög úr sókn. Bæði er heildarsókn 
minnkuð og þriggja og fjögurra ára þorsk-
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7. tafla. Núverandi þorskveiðistefna: Nýliðunarfall. 

Stofn- Hrygn,-
Friðun smáfisks 

Hlutfall2) 
stœrð stofn Nýliðun Sókn Afli Arður -

Ár (þús. tn.) (þús. tn.) ( m. fiska) (vísit.1)) (þús. tn.) ( m.kr.) 3 ára 4 ára 5 ára 

1979 1.470 207 340 1,094 351 -538 0,0 0,0 0,0 
1980 1.558 293 250 „ 382 1.275 
1981 1.689 258 270 426 3.911 
1982 1.574 217 119 >> 447 5.132 
1983 1.426 338 142 434 4.380 
1984 1.222 332 134 382 1.372 
1985 1.052 335 122 »» 325 -2.014 

„ 

j> 
1986 976 225 152 279 -4.695 

„ 

JJ 
1987 954 190 151 254 -6.192 
1988 974 175 152 »» 254 -6.150 

„ 

1989 962 161 124 »» 259 -5.844 
„ 

1990 925 178 113 259 -5.850 
„ 

1991 866 185 107 »» 249 -6.468 
1992 802 189 102 »» 232 -7.470 

„ 

1993 706 169 108 214 -8.497 
„ 

5J 
1994 704 152 111 »» 201 -9.252 

„ 

1995 738 141 112 »S 197 -9.531 
„ 

1996 725 132 105 »» 197 -9.530 
„ 

1997 723 134 98 »» 197 -9.516 
„ 

1998 700 137 93 194 -9.688 
„ 

1999 671 140 90 »» 187 -10.067 
„ 

2000 645 135 90 »» 179 -10.547 
„ „ 

2001 629 128 92 »» 172 -10982 
„ 

2002 622 121 93 168 -11.243 
„ 

2003 619 115 91 166 -11.338 
„ 

2004 614 114 87 »» 165 -11.362 
„ 

2005 604 115 84 »» 164 -11.426 
„ „ „ 

2006 589 116 81 »» 162 -11.586 
„ „ „ 

2007 574 115 81 >» 158 - 1 1 826 
„ „ „ 

2008 562 112 81 153 -12.083 
„ 

2009 554 108 82 150 -12.286 
„ 

2010 551 104 81 148 -12.394 
„ „ 

2011 548 102 80 
„ 

147 -12 443 
„ „ 

2012 542 102 78 146 -12.483 
„ „ „ 

2013 534 102 76 145 -12.960 
„ „ „ 

2014 525 102 75 143 -12.685 
„ „ „ 

2015 517 101 74 140 -12.837 
„ 

2016 510 99 75 138 -12.978 
„ „ „ 

2017 507 96 75 136 -13.079 
„ „ „ 

2018 504 95 74 135 -13.136 
„ 

2019 501 94 73 
„ 

135 -13.173 
„ „ „ 

2020 496 94 72 
„ 

134 -13.218 
„ „ 

2021 491 71 
„ 

133 -13.287 

Núvirði þessarar þorskveiðistefnu er: -193.757 m.kr. 

1) Þessi vísitala er 1,00 árið 1974. 
2) Þetta hlutfall er 1,00 fyrir algera friðun, en 0,0 fyrir núverandi friðun. 

ur friðaður. Tilgangurinn er auðvitað sá 
að byggja upp hrygningarstofninn eins 
hratt og unnt er í því skyni að tryggja ný-
liðun í framtiðinni. Allur sóknarferillinn 
er raunar mjög áþekkur hagkvæmustu 

sókn við skilyrði meðalnýliðunar að und-
anteknu því, að sóknarstigið er nú að jafn-
aði heldur lægra. Afli er einnig ívið minni, 
en þó ekki að sama skapi, því að árleg 
nýliðun verður meiri en nemur meðalný-
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8. tafla. Hagkvœmasta þorskveiðistefna: Nýliðunarfall. 

Stofn-
stœrð 

Hrygn-
stofn Nýliðun Sókn Arður 

Ár (þús. tn.) (ÞÚS. tn.) (m. fiska) ( vísit.1)) (þús. tn.) ( m.kr.) 3 ára 4 ára 5 ára 

1 9 7 9 1 . 4 7 0 2 0 7 3 4 0 0 , 0 0 0 0 - 1 0 . 1 9 7 1 , 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 
1 9 8 0 1 . 9 5 9 5 3 2 2 5 0 0 , 0 0 0 0 - 8 . 3 4 7 

'' 

1 9 8 1 2 . 5 2 8 8 1 7 2 7 0 0 , 0 0 0 0 - 6 . 9 4 9 
'' 

1 9 8 2 2 . 8 7 7 1 . 0 8 8 1 1 9 0 , 1 9 6 2 4 4 6 . 4 6 1 
1 9 8 3 2 . 9 7 3 1 . 5 2 5 1 8 2 0 , 3 8 4 5 1 8 2 1 . 1 5 8 
1 9 8 4 2 . 7 3 2 1 . 4 5 9 2 0 7 0 , 3 9 6 5 0 1 2 0 . 0 2 0 
1 9 8 5 2 . 5 3 9 1 . 3 7 9 2 2 1 0 , 2 9 1 3 4 3 1 1 . 7 9 1 
1 9 8 6 2 . 5 6 4 1 . 1 8 4 2 3 4 0 , 3 0 5 3 5 3 1 2 . 4 2 7 
1 9 8 7 2 . 5 9 3 1 . 1 1 9 2 3 3 0 , 2 0 4 2 3 4 6 . 5 7 5 
1 9 8 8 2 . 7 4 2 1 . 2 0 3 2 3 1 0 , 3 1 4 3 7 0 1 3 . 7 0 0 
1 9 8 9 2 . 7 5 5 1 . 2 1 9 2 2 4 

'' 
3 7 2 1 3 . 7 9 3 

'' 

1 9 9 0 2 . 7 6 4 1 . 2 4 7 2 2 2 3 7 7 1 4 . 0 9 0 
1 9 9 1 2 . 7 4 1 1 . 2 4 2 2 2 5 

'' 
3 7 3 1 3 . 8 8 6 

'' 

1 9 9 2 2 . 7 3 0 1 . 2 4 3 2 2 6 3 7 2 1 3 . 7 9 5 
1 9 9 3 2 . 7 2 0 1 . 2 2 9 2 2 7 

'' 
3 6 9 1 3 . 6 4 8 

1994 3 . 7 3 1 1 . 2 3 2 2 2 6 
'' 

3 7 2 1 3 . 7 9 4 
1 9 9 5 2 . 7 3 5 1 . 2 3 3 '' 1 3 . 8 1 1 
1 9 9 6 2 . 7 3 7 1 . 2 3 4 

'' '' 
1 3 . 8 2 5 

1 9 9 7 2 . 7 3 7 1 . 2 3 5 
'' '' '' 

1 3 . 8 3 0 
1 9 9 8 2 . 7 3 7 

'' '' '' 
1 3 . 8 2 7 

1 9 9 9 2 . 7 3 6 
'' '' '' 

1 3 . 8 1 5 
2 . 0 0 0 

'' '' 
1 3 . 8 2 0 

' '' 

Núvirði þessarar þorskveiðistefnu er: 291.798 m.kr. 

1) Þessi vísitala er 1,00 1974. 
2) Þetta hlutfali er 1,00 fyrir algera friðun, en 0,0 fyrir núverandi friðun. 

Friðun smáfisks 
Hlutfall2) 

liðun, er fram í sækir. Þar sem þessi þorsk-
veiðistefna dregur jafnvel enn meira úr 
sókn á upphafsárum en hagkvæmasta 
þorskveiðistefna við skilyrði meðalnýlið-
unar, fylgja henni enn meiri afla- og arð-
semisumskipti í upphafi. Til þess að freista 
þess að draga úr þessum ókostum hefur 
verið skilgreind svonefnd hagkvæm þorsk-
veiðistefna. Árangur hennar er sýndur í 
töflu 9. 

Um þessa þorskveiðistefnu er flest það 
sama að segja og samsvarandi stefnu við 
skilyrði meðalnýliðunar. Hún nær því 
markmiði að draga úr mestu umskiptun-
um á fyrstu árum aðlögunartímabilsins, 
en þessi hagsbót kostar tæpa 30 milljarða í lægra núvirði. Er til lengri tíma er litið, 
verða hagkvæm og hagkvæmasta þorsk-
veiðistefna við skilyrði nýliðunarfalls óað-
greinanlegar. Hagkvæm þorskveiðistefna 

nær því kostum hagkvæmustu þorskveiði-
stefnu, er fram liða stundir, en aðlögun-
arferillinn er ekki eins arðsamur. 

4.23. Samanburður þorskveiðistefna. 
Yfirlit og forsendur. 

Á þessu stigi er rétt að staldra við og 
freista þess að gera nokkurn samanburð 
á þeim þorskveiðistefnum, sem lýst hef-
ur verið. 

Höfuðeinkenni núverandi þorskveiði-
stefnu miðað við hinar tvær eru einkum 
tvenns konar. Í fyrsta lagi er arðsemi 
hennar stórlega minni. Í öðru lagi er ár-
angur hennar geysilega háður því, hvernig 
nýliðun þorsks ákvarðast í raun og veru. 
Þessi tvö atriði eru ekki með öllu óháð, 
og við munum ihuga hið síðara fyrst. 

Sé nýliðun í raun óháð stærð hrygn-
ingarstofns, mun núverandi þorskveiði-
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9. tafla. Hagkvæm þorskveiðistefna: Nýliðunarfall. 

Friðun smáfisks 
Stofn- Hrygn- Hlutfall2) 
stœrð stofn Nýliðun Sókn Afli Arður -

Ár (þús. tn.) (þús. tn.) (m. fiska) (vísit.1)) (þús. tn.) (m.kr.) 3 ára 4 ára 5 ára 

1979 1.470 207 340 0,875 266 -3.356 1,00 1,00 0,0 
1980 1.666 379 250 0,657 231 -2.848 
1981 1.995 367 270 0,492 256 977 
1982 2.097 441 110 0,383 255 2.779 
1983 2.191 822 150 0,339 287 5.833 
1984 2.173 1.004 158 0,317 300 7.428 
1985 2.134 1.166 170 308 8.428 
1986 2.132 1.024 207 ,, 305 8.657 
1987 2.166 953 217 >> 290 8.066 
1988 2.253 919 244 291 8.362 
1989 2.355 926 218 ,, 301 9.115 
1990 2.446 997 215 ,, 317 10.157 
1991 2.494 1.049 213 328 10.906 
1992 2.524 1.101 213 ,, 337 11.514 
1993 2.539 1.121 217 ,, 342 11.835 
1994 2.565 1.141 219 348 12.219 
1995 2.586 1.148 221 351 12.438 
1996 2.607 1.154 222 ,, 354 12.628 
1997 2.628 1.163 223 ,, 357 12.822 
1998 2.643 1.171 223 359 12.968 
1999 2.656 1.180 223 361 13.101 
2000 2.665 1.186 224 363 13.210 
2001 2.673 1.192 224 ,, 365 13.306 
2002 2.680 1.193 224 ,, 366 13.390 
2003 2.685 1.202 225 ,, 367 13.459 
2004 2.691 1.205 ,, 368 13.517 
2005 2.695 1.207 369 13.562 
2006 2.698 1.210 ,, 369 13.598 
2007 2.702 1.211 ,, ,, 369 13.627 
2008 2.704 1.213 >> 370 13.652 
2009 2.706 1.214 371 13.673 
2010 2.708 1.215 ,, ,, 372 13.691 

Núvirði þessarar þorskveiðistefnu er: 261.018 m.kr. 

1) Þessi vísitala er 1,00 1974. 
2) Þetta hlutfall er 1,00 fyrir algera friðun, en 0,0 fyrir núverandi friðun. 

stefna í meginatriðum hafa í för með sér 
framhald þess ástands í þorskútvegi, sem 
ríkt hefur á undanförnum árum. Afli mun 
að vísu aukast talsvert, en vegna hins 
mikla útgerðarkostnaðar mun þorskútveg-
urinn halda áfram að berjast í bökkum. 
Að vísu eru horfur á aflahrotu og tíma-
bundinni afkomubót á fyrri hluta níunda 
áratugarins vegna hinna óvenjustóru ár-
ganga, sem þá koma inn í veiðina. Þessi 
bati verður þó ekki til frambúðar og raun-
ar líklegast, að hann leiði til nýrrar fjár-
festingar í útgerð og fiskvinnslu með þeim 

afleiðingum, að afkoman verður enn lak-
ari síðar. 

Sé nýliðun þorsks á hinn bóginn háð 
stærð hrygningarstofnsins með þeim hætti, 
sem nýliðunarfallið (3.6) tilgreinir, eru 
afleiðingar núverandi þorskveiðistefnu 
stórum uggvænlegri. Fyrstu þrjú árin eru 
afli og afkoma raunar nákvæmlega eins 
og um meðalnýliðun væri að ræða. Það 
stafar af því, að á þessum árum koma um 
í veiðina árgangar, sem eru nú þegar út-
klaktir og hverra stærð hefur verið áætluð. 
En síðan tekur að halla undan fæti. Vegna 
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hins litla hrygningarstofns reynast nýir ár-
gangar litlir og fara smækkandi. Frá og 
með 1984 fer afli, að undanteknum smá-
vægilegum sveiflum, stöðugt minnkandi 
og afkoma versnandi. Þessi þróun er þó 
hægfara, og jafnstaða fimist ekki fyrr en 
næstum 40 árum síðar. Í þeirri jafnstöðu 
er þorskafli einungis þriðjungur og hrygn-
ingarstofn þorsks innan við helmingur þess, 
sem nú er. Arðsemi er þá neikvæð um 
rúmlega 13 milljarða króna árlega, og nú-
virði þessarar þorskveiðistefnu í heild er 
neikvætt um 194 milljarða króna. Það er 
því vart ofsagt, að sé viðkomu þorsks í raun 
sæmilega lýst með nýliðunarfalli (3.6), 
leiðir núverandi þorskveiðistefna til hruns 
íslenska þorskstofnsins og endaloka þorsk-
útvegs sem þjóðhagslega arðbærs atvinnu-
vegar. 

Arðsemi og aflaárangur hagkvæmustu 
og raunar hagkvæmra þorskveiðistefna 
einnig eru á hinn bóginn nánast óháð þeirri 
nýliðunarforsendu, sem gerð er. Nýlið-
unarforsendan hefur hins vegar veruleg 
áhrif á hagkvæmustu sókn. Ef nýliðunar-
fallið er talið gilda, er hagkvæmasta sókn 
ávallt minni en ella, einkum á fyrstu ár-
um aðlögunarferilsins. Tilgangurinn er 
auðvitað sá að byggja upp hrygningar-
stofninn eins hratt og unnt er í því skyni 
að auka nýliðun í framtiðinni. Af þessum 
ástæðum er hagkvæmasta stærð hrygn-
ingarstofnins, þegar nýliðunarfallið gildir, 
u. þ. b. 200 þúsund tonnum meiri en við 
skilyrði meðalnýliðunar og hagkvæmasta 
jafnstöðusókn einungis rúmlega 31% sókn-
arinnar 1974 í stað um 38%. 

Við skilyrði meðalnýliðunar er núvirði 
hagkvæmustu þorskveiðistefnu um 230 
milljörðum króna hærra en núverandi 
þorskveiðistefnu, en um 4'85 milljörðum 
króna hærri, ef nýliðunarfall (3.6) er tal-
ið gilda. Hrygningarstofn hagkvæmustu 
þorskveiðistefnu er margfalt stærri en nú-
verandi þorskveiðistefnu, hvor nýliðun-
arforsendan sem notuð er. 

Helsti ókostur hagkvæmustu þorskveiði-

stefnanna er sá, að samkvæmt þeim skal 
því nær stöðva þorskveiðar fyrstu þrjú 
ár aðlögunarskeiðsins, en síðan auka þær 
mjög. Ætla má, að slíkum aðgerðum. fylgi 
verulegur kostnaður vegna atvinnulegs og 
byggðarlegs rasks, markaðsaðstöðu erlend-
is og fleiri slíkra þátta, sem ekki er gert ráð 
fyrir í líkaninu. Ef farnar eru svonefnd-
ar hagkvæmar þorskveiðistefnur, sem 
draga miklu hægar úr sókn á upphafsár-
unum, er bætt úr þessum galla. Það er 
þó ekki kostnaðarlaust, því að núvirði arð-
semi hagkvæmra þorskveiðistefna er 30-
40 milljörðum lægra en hagkvæmustu 
þorskveiðistefna. 

Í töflu 10 eru skráð nokkur at-
riði í samanburði á milli þorskveiðistefn-
anna þriggja bæði á aðlögunarskeiði og 
jafnstöðu að því loknu: 

Eins og fram hefur komið, skiptir það 
sköpum fyrir árangur núverandi þorsk-
veiðistefna, hvort nýliðun þorsks er talin 
ráðast af stærð hrygningarstofns eða ekki. 
Þekking okkar hrekkur hins vegar ekki til 
að gera upp á milli þessara tveggja mögu-
leika. Það er á hinn bóginn vandséð, hví í 

ósköpunum við ættum að taka á okkur 
þessa áhættu. Bæði hagkvæmustu og hag-
kvæmar þorskveiðistefnur eru að mestu 
ónæmar fyrir því, hvernig nýliðun þorsks 
ákvarðast í raun og veru. Arðsemi þeirra 
er að auki miklu meiri en núverandi þorsk-
veiðistefnu. Núverandi þorskveiðistefnu 
má líkja við happdrætti, þar sem þátttöku-
gjaldið er meira en 200 milljarðar, vinn-
ingar engir, en umtalsverðar líkur á að 
tapa meira en 250 milljörðum í viðbót. 
Það þarf ærna ástæðu til að taka þátt í 
slíku happdrætti. 

Hér hefur verið lýst tveimur hagkvæm-
um þorskveiðistefnum. Ekkert er því til 
fyrirstöðu að skilgreina fleiri, sem hafa 
aðra aðlögunarferla sóknar og afla og 
kunna að falla betur að þeim hagfélags-
legu sjónarmiðum, sem ekki er tekið til-
lit til í kostnaðarreikningum líkansins. Þó 
er hollt að hafa það hugfast, að því meira 
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10. tafla. Samanburður þorskveiðistefna. 

Meðalnýliðun Nýliðunarfall 

Hagkvæm- Hagkvœm-
Þorskveiðistefnur Núverandi asta Hagkvœm Núverandi asta Hagkvœm 

Núvirði (m.kr.) 67.700 297.545 277.481 -193.757 291.797 261.018 

Aðlögunarferill: 
Árleg arðsemi (m.kr.) 

Mest 5.864 
Minnst -538 

Árlegur afli (þús. tonn) 
Mestur 459 
Minnstur 351 

Hrygningarstofn (þús. kr.) 
Mestur 338 
Minnstur 207 

Jafnstaða: 
Arður (m.kr.) 2.292 
Afli (þús. tonn) 398 
Hrygningarstofn (þús. tonn) 276 
Nýliðun (m. fiska) 220 

20.866 12.990 5.132 21.158 13.767 
-10.189 -3.356 -13.287 -10.197 -3.356 

530 386 447 519 372 
0 246 133 0 231 

1.332 1.059 335 1.524 1.220 
207 207 94 207 207 

13.105 12.990 -13.287 13.835 13.767 
378 379 133 372 372 

1.038 1.026 94 1.236 1.220 
220 220 71 226 226 

sem slík hagkvæm þorskveiðistefna víkur 
frá hagkvæmustu þorskveiðistefnu, þeim 
mun kostnaðarsamari er hún. 

Árangur þeirra þorskveiðistefna, sem 
hér hafa verið bornar saman, er auðvit-
að háður þeim forsendum, sem reikning-
arnir byggjast á. Þessar forsendur eru m. 
a. þær, að hlutfall afurðaverðlags og út-
vegskostnaðar verði það á komandi árum, 
sem það var á miðju ári 1978, að ávöxt-
unarkrafan sé 4% og að veiði- og vinnslu-
tækni haldist óbreytt. í kafla 2.2 hér að 
framan var skýrt frá því, að fræðilegar 
vangaveltur bentu til þess, að hagkvæm-
asta sókn væri þeim mun meiri sem vextir 
og hlutfall afurðaverðlags og vinnslukostn-
aðar væru hærri, veiðitækni meiri og öf-
ugt. Tilraunir með reiknilíkanið staðfesta 
þessar fræðilegu niðurstöður. Það kemur 
hins vegar í ljós, að hagkvæmustu þorsk-
veiðistefnur eru fremur lítt næmar fyrir 
breytingum á ofantöldum forsendum, eink-
um ef nýliðunarfallið (3.6) er talið gilda. 
Til dæmis um þetta má nefna, að væri 
ávöxtunarkrafan 12% í stað þeirra 4%, 
sem hér er miðað við, væri hagkvæmasta 
jafnstöðusókn um 40% sóknarinnar 1974 

í stað 31 % Ef afurðaverð væri hins vegar 
tífalt hærra en við var miðað, væri hag-
kvæmasta jafnstöðusókn um 55% sóknar-
innar 1974. Það má því ljóst vera, að veru-
leg umskipti verða að eiga sér stað, að því 
er þessar forsendur varðar, til þess að ofan-
greindar hagkvæmnisniðurstöður breytist 
að marki. 

Í skynsamlegri framkvæmd hagkvæmra 
þorskveiðistefna hafa umræddar forsend-
ur jafnvel enn minni þýðingu. Skynsam-
leg framkvæmd hagkvæmrar þorskveiði-
stefnu felst nefnilega í stöðugri endurskoð-
un forsendna í ljósi nýrra upplýsinga og 
rannsókna og endurreikningi hagkvæm-
ustu sóknar á þessum grundvelli. Sé að 
þessu leyti vel á málum haldið, hafa breytt-
ar forsendur sáralitinn tíma til að valda 
tjóni. Ekki þarf að óttast, að þessi endur-
skoðun valdi stökkbreytingum í þorskveiði-
stjórnun, því að sögulega séð breytast þess-
ar forsendur fremur hægt og hafa að auki 
ekki mikil áhrif á hagkvæmasta sólmar-
stig, eins og við höfum séð. 

1 Ef ávöxtunarkrafan væri um 120%, væri nú-
verandi þorskveiðistefna nálægt því að vera hag-
kvæm. 



TÍMATENGD FISKIHAGFRÆÐI 33 

43. Kostnaður við frestun hagkvœmrar 
þorskveiðistefnu. 

Á grundvelli forsendna, sem lýst hefur 
verið hér að framan, hefur nú verið sýnt 
fram á það, að sú þorskveiðistefna, sem 
nú er fylgt, er ákaflega óhagkvæm og að 
skilgreina má þorskveiðistefnur, sem eru 
ekki ýkja fjarri því að hámarka arð af 
þorskútvegi án þess að krefjast mikilla 
fórna á fyrstu árum aðlögunartímabilsins. 
í ljósi þessarar niðurstöðu er ekki úr vegi 
að huga að því, hversu kostnaðarsamt það 
er að fresta framkvæmd slíkrar hagkvæmr-
ar þorskveiðistefnu um tiltekið skeið. 

Í þessu skyni hefur verið reiknaður ár-
angur hagkvæmra þorskveiðistefna, þ. e. 
þeirra þorskveiðistefna, sem skilgreindar 
voru í köflum 4.2.1 og 4.2.2 hér að fram-
an og nefndar hagkvæmar, miðað við það, 
að þær hefðu hafist í ársbyrjun 1977. Þetta 
ártal er ekki valið af handahófi. Í desem-
ber 1976 hvarf breski veiðiflotinn fyrir 
fullt og allt af Íslandsmiðum. Jafnframt 
lágu fyrir tillögur Hafrannsóknastofnun-
arinnar um mikinn samdrátt sóknar í 
þorskinn, byggðar á ýtarlegum rannsókn-
um hennar á ástandi þorskstofnsins1. Þær 
hagfræðilegu niðurstöður, sem fyrir lágu, 
voru og í samræmi við þessar tillögur Haf-
rannsóknastofnunarinnar. Árið 1977 voru 
því fyrir hendi bæði hlutlægar og þekk-
ingarlegar forsendur fyrir því að hefja 
framkvæmd hagkvæmrar þorskveiðistefnu. 

Í samræmi við ofanritað berum við nú 
saman arðsemi hagkvæmra þorskveiði-
stefna, sem hafa þann eina mismun, að 
önnur þeirra hefst í ársbyrjun 1977, en 
hin í ársbyrjun 1979. Arðsemi þessara 
tveggja stefna er borin saman á árinu 
1979. Arðsemi stefnunnar, sem hefst 1977, 
er því færð til núvirðis ársins 1979. Nið-
urstöðurnar eru sem hér segir: 

Við skilyrði meðalnýliðimar er núvirði 
arðsemi hagkvæmrar þorskveiðistefnu, sem 

1 Sjá Hafrannsóknastofnunin, 1975. 

hefst 1977, 17,8 milljörðum hærra en 
sömu þorskveiðistefnu, sem hefst 1979. 

Ef nýliðunarfall er talið gilda, er nú-
virði arðsemi hagkvæmrar þorskveiði-
stefnu, sem hefst 1977, 29,3 milljörðum 
hærra en sömu þorskveiðistefnu, sem hefst 
1979. 

Þetta arðsemistap, sem nemur 3-500 
þúsundum króna á hverja fjölskyldu í 
landinu, er kostnaðurinn við það að hafa 
ekki hafist handa um framkvæmd hag-
kvæmrar þorskveiðistefnu árið 1977. 
Kostnaðurinn við frekari frestanir er af 
sömu stærðargráðu. 

5. Yfirlit og lokaorð. 
Í þessari grein hefur verið fjallað um 

ýmis grundvallaratriði tímatengdrar há-
mörkunar arðs af nýtingu endurnýjanlegr-
ar náttúruauðlindar. Leidd voru út hag-
kvæmustu jafnstöðuskilyrði slíkrar há-
mörkunar og helstu einkennum hagkvæm-
asta aðlögunarferils lýst. 

Þá var fjallað um nýtingu íslenska 
þorskstofnsins. Kynnt var líkan, sem tek-
ur bæði til hinna lífrænu og hagrænu þátta 
íslensks þorskútvegs. Á grundvelli þess lík-
ans var sýnt fram á það, að sú þorskveiði-
stefna, sem nú er fylgt, er, þegar best læt-
ur, ákaflega óhagkvæm. Sé á hinn bóginn 
um að ræða jákvætt samhengi á milli 
stærðar hrygningarstofns þorsks og árang-
urs hrygningarinnar, eru allar horfur á 
því, að núverandi þorskveiðistefna muni að 
lokum leiða til mjög mikils og varanlegs 
þorskaflabrests og hallarekstrar í þorskút-
vegi. 

Þá voru fundnar þær þorskveiðistefnur, 
sem hámarka arðsemi þorskútvegs. Þær 
voru nefndar hagkvæmustu þorskveiði-
stefnur, enda höfðu verið færð rök að því, 
að hámörkun arðs af þorskútvegi og sam-
félagsleg hagsæld færu saman. Í ljós kom, 
að arðsemi þeirra var margföld arðsemi 
núverandi þorskveiðistefnu. 

Að lokum voru skilgreindar þorskveiði-
stefnur, sem ná hagkvæmustu jafnstöðu-
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sókn, er til lengdar lætur, en fara hægar 
í sakir um sóknar- og þar með aflaminnk-
un á fyrstu árum aðlögunarskeiðsins. Þess-
ar þorskveiðistefnur, sem nefndar voru 
hagkvæmar, hafa því æskilega eiginleika 
frá sjónarmiði stöðugleika í þorskútvegi. 
Enn fremur reyndist arðsemi þeirra ekki 
verulega lakari en hagkvæmustu þorsk-
veiðistefna. 

Með því að þessar niðurstöður mæla 
með stórvægilegum umskiptum í íslensk-
um þorskútvegi, var í grófum dráttum 
reynt að meta, að hve miklu leyti þær 
væru háðar forsendum reikninganna. Sú 
athugun benti til þess, að öll meginatriði 
niðurstaðnanna væru fremur lítt næm fyr-
ir þeim breytingum á forsendum, sem 
væru innan eðlilegra eða sennilegra marka. 

Meðal annars, sem styður trúverðugleika 
þessara niðurstaðna í heild, má nefna: 

(i) Niðurstöðurnar eru í fullu samræmi 
við viðurkenndar kenningar auðlindahag-
fræðinnar. 

(ii) Rannsóknir á nýtingu sameiginlegra 
náttúruauðlinda annarra þjóða hafa und-
antekningarlaust leitt til sambærilegra nið-
urstaðna (sjá t. d. Crutchfield and Zellner, 
1962, og Clark, 1976, bls. 49-50). 

(iii) Niðurstöðurnar eru og í góðu sam-
ræmi við tillögur þær, sem Hafrannsókna-
stofnunin hefur lagt fram í þessum efn-
um undanfarin fjögur ár (sjá t. d. Haf-
rannsóknastofnun, 1975, 1978 og 1979). 
Eini umtalsverði munurinn er sá, að af 
hagfræðilegum ástæðum. er gengið heldur 
lengra í sóknarminnkunar- eða verndun-
arátt en Hafrannsóknastofnunin hefur 
mælt með. 

Enda þótt athyglin hafi fyrst og fremst 
beinst að hagkvæmni þorskútvegs sem slíks 
í þessu skrifi, en ekki tengslum hans við 
hagkerfið í heild, mun það vart vera 
ágreiningsefni, að þau tengsl séu bæði 
mikilvæg og margvísleg. Það er því rétt 
að fara nokkrum orðum um þessa hlið 
málsins hér að lokum. Með því að rann-
sóknir mínar benda eindregið til þess, að 

flestir aðrir mikilvægir íslenskir botnfisk-
stofnar1 séu einnig ofnýttir í ofangreind-
um hagrænum skilningi, mun ég ræða 
þetta atriði með tilliti til sjávarútvegsins 
í heild. 

Íslenskt efnahagslíf hefur um langt 
skeið þjáðst af þrálátum kvillum, svo sem 
rekstrarörðugleikum undirstöðuatvinnu-
veganna, verðbólgu og lágum rauntekjum 
landsmanna, sem í fljótu bragði virðast 
standa í litlu sambandi við vandamál nýt-
ingar sameiginlegra náttúruauðlinda. Þeg-
ar betur er að gáð, bendir þó margt til 
þess, að sá háttur, sem verið hefur á nýt-
ingu auðlinda sjávarins, eigi ríkan þátt í 
þessum efnahagserfiðleikum. Hér er auð-
vitað ekki tækifæri til þess að rökfæra 
þessa tilgátu sem skyldi, en megininntak 
hennar má útskýra sem hér segir: 

Vegna þess að fiskistofnarnir eru sam-
eiginleg náttúruauðlind, kemur að því, þeg-
ar nýting þeirra hefur staðið yfir um nokk-
urt skeið, að fjárfesting í útgerðinni og 
þar með sókn er orðin svo mikil, að hagn-
aður af útgerðinni reynist lítill sem eng-
inn2. Væri hagnaður jákvæður að meðal-
tali, myndi eiga sér stað fjárfesting í út-
gerðinni, bæði í formi nýrra fyrirtækja 
og útþenslu hinna eldri. Þar með ykist 
heildarsókn, afli á sóknareiningu drægist 
saman og að lokum kæmi að því, að hagn-
aður minnkaði. 

Afkoma útgerðarfyrirtækjanna er hins 
vegar breytingum undirorpin, m. a. vegna 
verðlags á erlendum mörkuðum og nátt-
úrulegra sveiflna í veiðunum. Verði sveifla 
niður á við, kemst hluti fyrirtækjanna í 
rekstrarþrot. En þar sem sjávarútvegs-
greinar eru svo mikilvægar í þjóðarbú-

1 Óhagkvæmni ýsu- og karfaútvegs virðist síst 
minni en þorskútvegs. Núverandi sókn í ufsa 
virðist hins vegar ekki ýkja óhagkvæm. Sjá nán-
ar Ragnar Árnason, 1979. 

2 Svo margar rannsóknir, bæði fræðilegar og raun-
spekilegar, hafa staðfest þetta lögmál, að um 
það verður ekki efast. 
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skapnum, er jafnan litið svo á, að við slík-
ar aðstæður verði ekki hjá því komist að 
grípa til opinberra efnahagsráðstafana. 
Kjarni slíkra ráðstafana er auðvitað sá að 
bæta afkomu viðkomandi sjávarútvegs-
greina, en það verður ekki gert á annan 
hátt en þann að flytja tekjur frá öðrum 
einingum hagkerfisins til sjávarútvegs-
ins. Til þess arna koma til greina fjöl-
margar mismunandi efnahagsráðstafanir. 
Reynsla þriggja síðustu áratuga hefur hins 
vegar verið sú, að gengisfellingum hefur 
yfirleitt verið beitt í þessu skyni. 

Þegar að er gáð, kemur hins vegar í ljós, 
að verðbólga síðustu 30 ára hefur verið 
rekin áfram af hinum síendurteknu geng-
isfellingum. Með þessari fullyrðingu á ég 
við eftirfarandi: í fyrsta lagi er tölfræði-
lega unnt að skýra mestan hluta verðbólgu 
þessa tímabils með gengisfellingum. Í öðru 
lagi hafa stærstu verðbólgugusurnar jafn-
an komið í kjölfar gengislækkana, en ekki 
á undan þeim. Gengisfellingarnar virðast 
því, eins og raunar flestir viðurkenna, hafa 
verið náinn orsakavaldur verðbólgunnar. 
Í þessari röksemdafærslu er það aukaat-
riði, hvert samband gengisfellinga og verð-
hækkana er í smáatriðum. Það, sem máli 
skiptir, er, að slíkt samband er frá sögu-
legu sjónarmiði fyrir hendi. Stöðugleika 
þessa sambands má ráða af því, að það 
hefur um meira en 30 ára skeið staðist 
sífelldar tilraunir hins opinbera til að rjúfa 
það. Sjálf verðbólgan, sem af gengislækk-
unum leiðir, veldur hins vegar sjávarút-
veginum kostnaðarhækkunum og flýtir 
þannig fyrir því, að hann lendi í krögg-
um á ný. 

Sveiflist meðalhagnaður útgerðarinnar 
hins vegar upp á við, t. a. m. vegna hærra 
afurðaverðs, meiri fiskgengdar eða jafn-
vel vegna þess að gengislækkun hefur 
reynst við vöxt, mun á nýjan leik eiga sér 
stað fjárfesting í útgerðinni, sem halda 
mun áfram, uns hagnaðurinn hverfur. Í 
þeirri stöðu má hins vegar ekkert út af 
bregða, án þess að endurtaka þurfi hinar 

opinberu efnahagsráðstafanir. Á þennan 
hátt leiðir góðærið í sjávarútveginum til 
hallæris síðar meir og brátt kemur að því, 
að grípa verður til efnahagslegra björgun-
araðgerða í því, sem talið hefði verið með-
alárferði nokkrum árum áður. Hvort sem 
farin er upp-, niður- eða millifærsluleið, 
felst í slíkum efnahagslegum björgunarað-
gerðum óhjákvæmilega það, að sjávarút-
veginum er úthlutað stærri hluta þjóðar-
verðmætanna til rekstrarafnota en fyrr. 
Þau verðmæti hafa, undanfarna áratugi 
nær undantekningalaust, verið tekin, með 
einum eða öðrum hætti, úr vasa launþega. 

Þannig sjáum við, hvernig grundvallar-
lögmál nýtingar sameiginlegra náttúru-
auðlinda ásamt óstöðugleika afkomu í sjáv-
arútvegi og vanhugsuðum efnahagsráðstöf-
unum hefur í för með sér (i) þráláta 
rekstrarerfiðleika sjávarútvegsins, (ii) sí-
vaxandi verðbólgu og (iii) óþarflega lág-
ar rauntekjur landsmanna. 

Spyrja má, hvað gerast myndi, ef rekstr-
arerfiðleikar sjávarútvegs væru ekki leyst-
ir með gengisfellingum eða öðrum þvílík-
um uppfærsluleiðum. Með því að endur-
íhuga röksemdafærsluna hér að ofan er 
auðvelt að ganga úr skugga um það, að 
verðbólguáhrifin myndu minnka, en 
rekstrarerfiðleikar sjávarútvegsins yrðu 
litlu minni og þjóðartekjur vart meiri. 

Svipuðu máli gegndi um það, ef sam-
band gengisfellinga og verðbólgu rofnaði, 
t. d. vegna nýrra viðhorfa samtaka laun-
þega. Verðbólga yrði þá minni, en arðsemi 
sjávarútvegs og þar með þjóðarframleiðsla 
og rauntekjur launþega myndu sennilega 
minnka enn hraðar en ella. Ástæðan er 
sú, að nú myndi fyrirtækjum í sjávar-
útvegi gefast meira ráðrúm til fjárfesting-
ar og sóknaraukningar, þar sem vaxandi 
launakostnaður myndi nú ekki draga úr 
hagnaði jafnhratt og áður. Í þessum skiln-
ingi má leiða getvun að því, að styrkur 
launþegahreyfingarinnar hafi, þegar allt 
kemur til alls, dregið úr hnignunarhraða 
þjóðarbúskaparins. 
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Hagkvæmar fiskveiðistefnur, ekki síst 
hagkvæm þorskveiðistefna,munu að líkind-
um rjúfa þessa hringrás. Slík kerfisbreyt-
ing mun leiða til stækkunar fiskistofna og 
mikillar arðsemi sjávarútvegs, eins og við 
höfum séð hér að framan. Er þá hægðar-
leikur að stilla svo til, að afkoma útgerðar 
og vinnslugreina sé ávallt jöfn og góð. 
Þar með er helsta ástæðan fyrir gengis-
fellingum úr sögunni1 og þess að vænta, 
að verðbólgan minnki verulega. Hinn mikli 
arður í sjávarútvegi mun í sjálfu sér auka 
þjóðartekjur, og hann má að auki nota 
1 Minni fjármunir í fiskveiðum munu og hafa í 

för með sér mjög verulegan gjaldeyrissparnað, 
sem enn mun styrkja stöðu krónunnar. 

til að leggja grundvöll að varanlegum hag-
vexti og tekjuaukningu. 

Ég hef í þessari grein gerst langorður 
um kosti hagkvæmra þorskveiðistefna. 
slíkar þorskveiðistefnur hafa þó ýmsar 
skuggahliðar, eins og raunar hefur verið 
minnst á. Auk þess sem það tekur árang-
ur hagkvæmra þorskveiðistefna u. þ. b. 3 
ár að skila sér, má ekki gleyma því, að 
þær fela í sér minni sókn til frambúðar, 
enda þótt heildarafli vaxi, og færri sjó-
menn, enda þótt heildartekjur allra sjó-
manna vaxi. Hagkvæmar þorskveiðistefn-
ur er því nauðsynlegt að framkvæma í 
nánum tengslum við skynsamlega byggða-
og atvinnustefnu. 
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Kristín Rafnar: 

Áhrif skatta til tekjujöfnunar á Íslandi 

Eftirfarandi grein er ritgerð til lokaprófs í Viðskiptadeild 
Háskóla Íslands vorið 1979. 

I. Inngangur. 

Í ritgerð þessari er ætlunin að fjalla um 
tekjujöfnunaráhrif skatta hér á landi og 
einnig er komið litillega inn á þátt opin-
berra útgjalda til þeirra mála. Þar eð 
verkefni þetta er ákaflega yfirgripsmikið 
og ritgerðinni þröngur stakkur sniðinn er 
gripið til þess ráðs að taka aðeins eitt ár 
til umfjöllunar og einungis eru skoðuð 
áhrif þau er afskipti ríkisins hafa á ráð-
stöfunartekjur manna, en sveitarfélögum 
er sleppt. Árið 1977 varð fyrir valinu þar 
sem nú liggur að mestu fyrir uppgjör þess 
árs. 

Þegar skipting skattbyrða er skoðuð ber 
að ýmsu að hyggja og mörg vandamál 
koma upp. Saga launa- og kjaramála-
skýrslna hér á landi er ekki orðin löng. 
Tölulegar upplýsingar um tekjur manna 
eru því fremur ófullkomnar á ýmsum 
sviðum. 

öll skattlagning hefur í för með sér 
áhrif á ráðstöfunartekjur manna. Erfitt er 
að meta áhrif gildandi skattkerfis til tekju-
jöfnunar með einföldum hætti. Umsvif 
hins opinbera hafa farið mjög vaxandi á 
síðari árum og er því óraunhæft að meta 
gildandi skattkerfi miðað við að allir skatt-
ar væru felldir niður. Eðlilegra er að nota 
til samanburðar skattkerfi sem færir ríkis-
sjóði sömu tekjur og hið fyrra og bera 
saman raunverulegar ráðstöfunartekjur 

manna í þessum tveimur skattkerfum. 
Hefur þessi leið verið valin hér. Notað 
er hlutfallslegt kerfi eða kerfi þar sem lögð 
er sama skattprósenta á alla þegna án til-
lits til tekna þeirra. slíkt skattkerfi er hægt 
að kalla hlutlaust skattkerfi. 

Talnagögn þau sem hér eru notuð um 
tekjur manna eru fengin úr skattskýrsl-
um. Hér er því ekki tekið tillit til ýmissa 
tekna í fríðu, skattaundandráttar og sam-
neyslu en bætur almannatrygginga eru 
undantekningarlítið taldar til skattskyldra 
tekna. Skipting í tekjuflokka réðst fyrst og 
fremst af því hvernig talnagögn lágu fyrir. 

Efnisskipan ritgerðarinnar verður eftir-
farandi: 

Í öðrum kafla er fjallað um dreifingu 
tekna landsmanna árið 1976. Greint er frá 
hæð brúttótekna ársins, framteljendum 
skipt í hópa og skoðuð dreifing tekna inn-
an þeirra. 

Í þriðja kafla er greint frá skattheimtu 
ríkisins árið 1977 og lýst er í stuttu máli 
eðli stærstu skattstofnanna sem lagðir eru 
á einstaklinga. 

Í fjórða kafla er sett upp hlutfallslegt 
skattkerfi og það borið saman við núgild-
andi skattkerfi með tekjujöfnunaráhrif í huga. 

Í fimmta kafla er í stuttu máli greint 
frá útgjöldum ríkisins árið 1977. Greint er 
lítillega frá samneyzlu og rakið kerfi Al-
mannatrygginga ríkisins. 



38 FJÁRMÁLATÍÐINDI 

Línurit 1. 

Brúttótekjur árið 1976 Allir framteljendur. 

%TEKNA 

Í viðauka I eru sýndar tvær prófanir 
er gerðar voru til að athuga hvort mark-
tækur munur væri á tekjuhópunum þrem-
ur, sem framteljendum var skipt í í öðrum 
kaflanum. 

Í viðauka II er greint frá tölum, útreikn-
ingi og áætlun ýmissa stærða, sem notað-
ar eru i kafla tvö og fjögur. 

II. Dreifing tekna áriS 1976. 
Árið 1976 námu brúttótekjur lands-

manna 159.880 þús. kr. Samkvæmt ís-
lenzku skattalögunum eru hjón talin sem 
einn framteljandi og þá á nafni manns-
ins. Einnig er sambýlishjónum heimilt að 
óska samsköttunar hafi þau átt barn sam-
an. Tölulegar upplýsingar um tekjur 
manna hérlendis bera mjög keim af þess-
um reglum. Þannig er ekki í skýrslum 
greint á milli hversu mikils hvort hjóna 
hefur aflað af tekjunum. 

Í töflu 1 er að finna upplýsingar um 
brúttótekjur landsmanna. Hefur framtelj-
endum verið skipt í þrjá hópa: Einstakl-
inga, einstæð foreldri og hjón. 

í línuriti 1 sjáum við tekjudreifinguna 
árið 1976 á myndrænan hátt. Hér er not-
uð svonefnd Lorenz-kúrfa en x-ásinn sýnir 
hlutfall framteljenda og y-ásinn sýnir hlut-
fall teknanna. Línan sem myndar 45° 
horn við ásana sýnir fullkominn tekju-
jöfnuð eða að sama hlutfall framteljenda 
hefur sama hlutfall tekna. 

Hér sjáum við að lægri tekjuhóparnir 
fá tiltölulega lítinn hluta teknanna þrátt 
fyrir, að þeir eru þó nokkuð fjölmennir. 
Þannig ræður lægsti tekjuhópurinn aðeins 

Tafla 1. Brúttótekjur árið 1976 og fjöldi framteljenda. 

Einstaklingar Einstœð foreldri Hjón 

Tekjuflokkar Brúttótekjur Fjöldi Brúttótekjur Fjöldi Brúttótekjur Fjöldi 
í þús. kr. í þús. kr. framteljenda 

% 
í þús. kr. framteljenda 

% 
í þús. kr. framteljenda 

% 
0 - 499 5.464.611 21.200 (34,5) 280.196 1.022 (19,5) 118.119 509 (1°,2) 

500- 999 15.076.450 20.590 (33,4) 1.418.845 1.849 (35,2) 1.807.473 2.197 (5,0) 
1.000-1.599 17.030.003 13.556 (22,0) 2.206.342 1.767 (33.7) 8.549.416 6.420 (14,7) 
1.600-1.999 6.259.873 3.526 (5,7) 642.294 365 (6,9) 12.785.642 7.063 (16,2) 
2.000-2.499 3.786.176 1.710 (2,8) 321.370 145 (2,8) 22.429.201 9.964 (22,9) 
2.500-2.999 1.569.245 578 (0,9) 166.738 61 (1,2) 21.837.740 7.995 (18,4) 
3.000-3.499 780.003 242 (0,4) 69.595 22 (0,4) 14.722.318 4.566 (10,5) 
3.500-4.999 530.570 140 (0,2) 38.854 10 (0,2) 15.681.088 3.916 (9,0) 
5.000 og yfir 514.120 83 (0,1) 43.375 7 (0,1) 5.750.247 893 (2,1) 

Samtals: 51.011.051 61.625 (100,0) 5.187.609 5.248 (100,0) 103.681.244 43.523 (100,0) 

Brúttótekjur árið 1976: 159.879.904 þús. kr. 
Fjöldi framteljenda: 110.396. 

(Tölur unnar úr gögnum frá Þjóðhagsstofnun og Ríkisskattstjóra.) 
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Línurit 2. 

Dreifing brúttótekna árið 1976 .Hjón. 

% FJÖLDI AF HEILD 

um 3.7% teknanna en stærð hans er 
20,6% framteljenda. Eftir því sem hærra 
dregur eykst halli kúrfunnar og kemur 
því meira í hlut hærri tekjuhópanna. 

Svo sem sést í töflu 2 er þó nokkur mis-
munur milli hópanna þriggja hvernig 
framteljendur dreifast á tekjuflokkana. 
Sem dæmi sjáum við, að um 34.5% ein-
staklinga lenda í lægsta tekjuhópnum en 

aðeins um 1,2% hjóna. Hins vegar verður 
að hafa í huga, að framteljendur eru úr 
hinum ýmsu aldurshópum og aldur hefur 
ætíð mikil áhrif á tekjur ef litið er á þær 
á einu stuttu tímabili. 

Hér á landi verður einstaklingur sjálf-
stæður skattframteljandi við 16 ára aldur. 
Flestir unglingar búa í heimahúsum, eru 
við einhverskonar skólanám og hafa því 
litlar sem engar tekjur. Þeir falla því í 
lægstu tekjuhópa einslaklinga. Í þessum 
hópi er einnig aldrað fólk, sem misst hef-
ur maka sinn. Þessir einstaklingar eru 
margir hverjir á elliheimilum. að ein-
hverju leyti á framfæri fjölskyldu sinnar 
eða lifa á fjármunum, sem þeir hafa lagt 
fyrir fyrr á ævinni. Á þetta að sjálfsögðu 
einnig við um öldruð hjón. Fjöldi ein-
stæðra foreldra í lægri tekjuhópunum er 
einnig mun meiri en fjöldi hjóna. Hér- er 
einnig hluti af hóp einstæðra foreldra, 
ungar stúlkur með börn, margar hverjar í 

skólanámi og njóta þá aðstoðar fjölskyldu 
sinnar á ýmsan hátt. Fráskildar konur 
njóta einnig oft á tíðum fjárhagsaðsoðar 
frá fyrrverandi maka og er þessi upphæð 
ekki ætíð gefin upp til skatts. Hér verður 
að sjálfsögðu einnig að hafa í huga. að 
hjón eru tveir einstaklingar og ættu því 
að geta aflað meiri tekna en einn aðili. 

Tafla 2. Tekjudreifing meðal framteljenda árið 1976. 

Einstaklingar Einstæð foreldri Hjón Heild 

Tekjur: Fjöldi: Tekjur: Fjöldi: Tekjur: Fjöldi: Tekjur: Fjöldi: 
Tekjuflokkar uppsöfnuð uppsöfnuð uppsöfnuð uppsöfnuð uppsöfnuð uppsöfnuð uppsöfnuð uppsöfnuð 

í þús. kr. hlutdeild hlutdeild hlutdeild hlutdeild hlutdeild hlutdeild hlutdeild hlutdeild 

0 - 499 10,7 34,5 5,4 19,5 0,1 1,2 3,7 20,6 
500- 999 40,3 67,9 32,7 54,7 1,8 6,2 15,2 42,9 

1.000-1.599 73,7 89,9 75,2 88,4 10,1 20,9 32,6 62,6 
1.600-1.999 86,0 95,6 87.6 95,3 22,4 37,1 44.9 72,5 
2.000-2,499 93,4 98,4 93,8 98,1 44,0 60,0 61,5 83,2 
2.500-2.999 96,5 99,3 97,0 99,3 65,1 78,4 76,2 91,0 
3.000-3.499 98,0 99,7 98.3 99,7 79,3 88,9 85,9 95,4 
3.500-4.999 99,0 99,9 99.1 99,9 94,4 97,9 96,1 99,1 
5.000 og yfir 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 

(Tölur unnar úr gögnum frá Þjóðhagsstofnun og Ríkisskattstjóra.) 
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Þegar athugaðar eru tekjur ungs fólks 
í skólanámi ber að hafa í huga, að náms-
aðstoð í formi lána hefur stóraukist á síð-
ustu árum. Á þetta bæði við um sjálfa 
upphæðina og fjölda þeirra er kost eiga 
á lánum. Fjárhæð þessi er ekki talin til 
tekna á skattframtali. Hins vegar skilar 
þessi fjárfesting sér aftur í hærri tekjum 
síðar á ævinni. Af öllu þessu sést, að sam-
anburðinum á tekjudreifingunni er í ýmsu 
mjög ábótavant. 

Til þess að fá heilsteyptari mynd af 
tekjudreifingunni útilokum við hópana tvo 
sem mestu frávikin eru í og athugum að-
eins hjónahópinn. Í þessum hópi eru um 
39,4% framteljenda en um 56,5% þeirra 
einstaklinga sem framtalsskyldir eru. 

Á línuriti 2 sjáum við dreifingu brúttó-
tekna þessa hóps eftir tekjuhópum. Dreif-
ing sú sem við fáum er dæmigerð fyrir 
dreifingu tekna samkvæmt niðurstöðum 
kannana er gerðar hafa verið erlendis á 
þessu sviði. 

Tekjur eru mjög misháar eftir starfs-
stéttum, en einnig getur verið mikill mun-
ur á tekjum einstaklinga, er starfa innan 
sömu stéttar. Fjölmargir þættir hafa hér 
áhrif og nefna má tvo þeirra, reynslu og 
kunnáttu. 

Í töflu 3 sjáum við meðaltekjur kvæntra 
karla (eða þess hóps sem fyrr hefur verið 
kallaður hjón) eftir starfsstéttum árið 
1976. Hér er einungis raðað eftir starfs-
stétt karlmannsins en ekki tekið tillit til 
starfsstéttar konunnar. Lægsti tekjuhópur-
inn er „Lífeyrisþegar og eignafólk" og eru 
ýmsir annmarkar á að bera hann saman 
við aðra hópa svo sem fyrr hefur verið 
sagt. Næstlægsti hópurinn er „Bændur" 
en samkvæmt lögum skulu þeim tryggð 
sambærileg kjör og öðrum vinnandi stétt-
um. Er hér svo að sjá sem ekki hafi tekizt 
að uppfylla þessi fyrirmæli. Á hinn bóg-
inn eru brúttótekjur stundum færðar of 
lágar í skattframtölum eða færðar eru 
nettótekjur þ. e. brúttótekjur að undan-
skildum leyfilegum frádrætti. Hér ber 

Tafla 3. Brúttótekjuskipting og starfsstétta-
skipting kvæntra karla árið 1976. 

Meðal-
tekjur í Fjöldi 
þús. kr. % 

Samtals 2.332 100,0 

1. Lífeyrisþegar og eignafólk . . . . 1.159 6,3 
2. Bændur 1.558 5,9 
3. Verkamenn 2.032 14,5 
4. Einyrkjar við byggingar o. fl. . 2.282 2,1 
5. Verzlunar- og skrifstofufólk .. 2.288 8,1 
6. Iðnaðarmenn 2.404 12,7 
7. Opinberir starfsmenn 2.653 16,2 
3. Bankamenn 2.678 2,1 
9. Starfsmenn Sigöldu, íslenzka 

álfélagsins og varnarliðsins . . . 2.822 3,4 
10. Sjómenn 2.829 6,6 
11. Vinnuveitendur og verkstjórn-

armenn 2.969 10,8 
12. Sérfræðingar aðrir en opinberir 

starfsmenn 3.417 1,1 
13. Læknar og tannlæknar 4.829 1,2 
14. Aðrir 2.208 9,0 

(Unnið úr gögnum frá Hagstofu Íslands.) 

einnig að hafa í huga heimilisnotkun 
bænda á eigin búvörum. 
Í efstu tekjuhópunum eru menn með 

langskólamenntun og oft hefur þessum 
hópum tekist að komast í aðstöðu til að 
knýja fram og viðhalda háum launum. 

111. Skattheimta ríkissjóðs árið 1977. 
Ef litið er á hlutverk skatta frá þjóð-

hagslegu sjónarmiði má segja, að það sé 
að draga úr þenslu sem skapast vegna 
framkvæmda hins opinbera. 

Síðustu áratugi hafa umsvif hins opin-
bera farið mjög vaxandi. Að sama skapi 
hefur fjárþörf og heildarfjáröflun ríkisins 
aukist. Mestum hluta tekna sinna aflar hið 
opinbera með sköttum, en auk þess að 
standa undir opinberri þjónustu og fram-
kvæmdum hafa skattar áhrif á tekjuskipt-
inguna. Á síðari árum hefur verið lögð 
æ meiri áherzla á hlutverk skatta til tekju-
jöfnunar milli þegnanna. Þessu markmiði 
hefur verið reynt að ná í formi skattkerf-
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isins og tekjutilfærslum Almannatrygg-
inga ríkisins en þær hafa vaxið mjög á 
undanförnum áratugum. Hér á landi hef-
ur einnig verið beitt niðurgreiðslum á 
neyzluvörum og þá einkum landbúnaðar-
vörum. 

Fyrr á tímum var lögð mun meiri 
áherzla á beina skatta en óbeina. Sé litið 
á tekjustofna ríkisins fyrir árið 1977 sést 
að dæmið hefur snúist við. Nú vega óbein-
ir skattar 85,8% af heildarskatttekjum rík-
isins en beinir skattar aðeins 14,2%. 1 töflu 
4 sjáum við þessa skiptingu enn ítarlegar. 

Tafla 4. Hlutfallsleg skipting tekna ríkisins 
árið 1977.1 

Beinir skattar 14,2 
Tekjuskattar 9,7 
Eignarskattar 1,5 
Aðrir beinir skattar 3,0 

Óbeinir skattar 85,8 
Almenn aðflutningsgjöld 17,1 
Söluskattur 36,8 
Hagnaður af Á.T.V.R 8,4 
Vörugjald 6,0 
Aðrir óbeinir skattar 17,5 

100,0 
1 Samkvæmt A-hluta ríkisreiknings. 
(Unnið úr ríkisreikningi fyrir árið 1977). 

Verður nú í örstuttu máli gerð grein 
fyrir eðli og einkennum tekjustofna ríkis-
ins eins og þeir falla á einstaklinga. Sleppt 
er stofnum sem lagðir eru á atvinnurek-
endur, félög, stofnanir o. s. frv. 

SÖLUSKATTUR var fyrst innheimtur 
hér á landi árið 1945 og hefur síðan verið 
stöðugur tekjustofn ríkisins að árunum 
1946 og 1947 undanskildum. 

Upphaflega var skattprósenta þessi lág 
en á síðari árum hefur hlutur söluskatts-
ins sífellt aukizt í tekjum ríkissjóðs og er 
nú orðinn stærsti tekjustofn hans. Sölu-
skattur er neyzluskattur og hefur hann 
verið lagður á innlend viðskipti og inn-
fluttar vörur. Árið 1977 var hæð skatts-
ins 20% og er hann almennt bundinn við 
síðasta stig viðskipta til neytenda. 

Þegar talað er um almennan söluskatt 
eða neyzluskatt, er átt við skatt sem er 
lagður á allar vörur með sama þunga. 
Skatturinn á þannig að vera hlutlaus gagn-
vart framleiðslu, dreifingu og neyzlu. 

Hér á landi eru veittar mjög margar 
undanþágur frá söluskatti. Of langt mál 
yrði að telja allar þessar undanþágur hér. 
en geta má þess, að mjög margar matvörur 
eru í þessum hópi. Mörgum þessara und-
anþága er ætlað að stuðla að tekjujöfnun. 
Hér verður þó að hafa í huga að langt er 
um liðið síðan gerð var athugun á neyzlu-
venjum Íslendinga og því óvíst hver raun-
veruleg jöfnunaráhrif em. 

TEKJUSKATTUR er skattur sem lagð-
ur er á tekjur einstaklinga. Hlutur tekju-
skatts í tekjum ríkisins hefur farið minnk-
andi á síðari árum og nam árið 1977 tæp-
um 10%. Skattur þessi er lagður á nettó-
tekjur einstaklinga. 

Þegar talað er um brúttótekjur er átt 
við tekjur samkvæmt III. kafla persónu-
framtals skattskýrslu án nokkurs frádrátt-
ar. Í brúttótekjum felast þannig launa-
tekjur, hlunnindi og allar aðrar framtald-
ar og/eða áætlaðar tekjur, þ. e. skattskyld-
ar vaxtatekjur, arður af hlutabréfum, leig-
ur, hreinar tekjur af atvinnurekstri og loks 
tekjur eiginkonu og barna innan 16 ára 
aldurs, nema sérsköttunar sé óskað. Þess 
skal getið að mjög fáar eiginkonur notfæra 
sér þessa síðastnefndu heimild. Árið 1977 
nam fjöldi sérskattaðra kvenna 39 og tekj-
ur þeirra 34.000 þús. kr.1 Auk þess telj-
ast stærri bótaliðir almannatrygginga til 
tekna s. s. elli- og örorkubætur, sjúkra-
og slysabætur og 50% af barnalífeyri. 

Ýmis frádráttur er leyfður frá brúttó-
tekjum. Þessir frádráttarliðir eru margvis-
legir og nýtast þeir fólki mjög misvel. 
Helztir þessara liða eru: 

Vaxtagjöld, 50% af launatekjum eigin-
konu, skyldusparnaður, kostnaður við hús-
eignir og sjómannafrádráttur. Er sennilegt, 
að þessum frádráttarliðum hafi upphaf-
lega verið ætlað að stuðla að réttlátari 
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friverzlunarbandalaga 
sem fjTr, 
skattlagningu en líklegt er, að þeir komi 
tekjuháu fólki fremur að gagni en því 
tekjulága. 

Skattstjóra er auk þess heimilt að lækka 
tekjuskatt samkvæmt umsókn skattgreið-
enda ef sérstakar aðstæður eru fyrir hendi. 

Árið 1976 námu nettótekjur 78% af 
brúttótekjum framteljenda. 

EIGNARSKATTUR er skattur, sem 
lagður er á nettóeign. Hér á landi hefur 
skattur þessi ekki gegnt jafnstóru hlutverki 
og víða erlendis í tekjuöflun ríkisins. Eins 
og fram kemur í töflu 4 var innheimtur 
eignarskattur aðeins 1,5% af heildartekj-
um ríkissjóðs. Skiptist þessi fjárhæð nokk-
uð jafnt milli eintaklinga og félaga. (Hæð 
skatthlutfalls árið 1977 nam 0,8% af skatt-
gjaldseign einstaklinga yfir 6.000 þús. kr. 
og hjóna yfir 9.000 þús. kr.) 

Auk þess sem að framan er greint voru 
sett lög um 1% álag á tekju- og eignar-
skatt árið 1970. 

SJUKRATRYGGINGARGJALD var 
lagt á samkvæmt lögum nr. 95/1975. Þar 
kveður svo á, að 1 % álag skuli lagt á gjald-
stofn útsvars. Voru þeir einir undanþegn-
ir gjaldinu sem ekki var gert að greiða 
útsvar auk langlegusjúklinga og vistmanna 
elli- og hjúkrunarheimila. 

Útsvar er reiknað af vergum tekjum en 
þær eru frábrugðnar brúttótekjum að því 
leyti, að frá þeim hefur verið dreginn IV. 
liður skattframtals. Þessi liður felur í sér 
skyldusparnað, frádrátt frá tekjum barna. 
frádrátt vegna rekstrarkostnaðar bifreiðar, 
risnukostnað. kostnað vegna ferða á veg-
um vinnuveitanda, 50% af greiddu með-
lagi og laun undanþegin skv. 6. gr. og H-
lið 10. gr. skattalaganna. 

Gjald þetta var lagt á til að standa 
straum af auknum kostnaði við sjúkra-
tryggingar. Tekjustofn þessi er ekki færð-
ur í A-hluta ríkisreiknings heldur í reikn-
inga Trvggingastofnunar ríkisins. Greint 
er frá skattstofni þessum hér vegna þess 
að hann er lagður beint á einstaklinga. 

TOLLAR eða aðflutningsgjöld voru um 

áraraðir stærsti tekjustofn ríkisins en á 
síðustu árum hefur söluskattur tekið við því 
hlutverki. 

Upphaflega voru tollar lagðir á í fjáröfl-
unarskyni en síðar fór að gæta þess við-
horfs að einnig bæri að vernda og styrkja 
innlendan iðnað. Löngum hefur ríkt það 
viðhorf að tolla beri munaðarvörur hærra 
en nauðsynjavörur. Hér á landi eru hinar 
ýmsu vörutegundir tollaðar mjög mishátt. 

Á síðustu árum hafa tollar lækkað mjög 
víða um lönd í kjölfar stofnunar efnahags-
og fríverzlunarbandalaga og í raun má 
segja, að þegar hafi verið mörkuð fram-
tíðarstefna í tollun ýmissa vara. 

IV. Hlutfallslegt skattkerfi. 
Þegar fyrirhuguð er breyting á skatt-

kerfi ber að gera þá kröfu, að hið nýja 
kerfi reynist betra en hið eldra. Slíkt mat 
á gæðum skattkerfis hlýtur þó ætíð að vera 
persónubundið og mótast af markmiðum 
þeim sem stefnt er að. 

Svo sem fyrr hefur fram komið er mest-
um hluta tekna ríkisins hér á landi aflað 
með óbeinum sköttum. Hins vegar er tekju-
skattstiginn allbrattur. 

Menn hefur löngum greint á um áhrif 
skattlagningar á tekjuskiptinguna. Sumir 
halda því fram, að lækkun beinna skatta 
og hækkun óbeinna skatta dragi úr tekju-
jöfnunaráhrifum skattlagningar. Aðrir 
telja, að tekjujöfnuði megi ná með greiðsl-
um tryggingabóta og því þurfi ekki að 
beita beinum sköttum í þeim tilgangi. 
Einnig er bent á, að skattlagning hafi áhrif 
á efnahagslega hvatningu til starfa, sparn-
að og framtakssemi. því hafi hátt jaðar-
skatthlutfall óæskileg áhrif á þessa þætti 
auk þess sem þeir er aðstöðu hafa til skatta-
undandráttar sleppi að miklu leyti við 
skattlagningu. Hér ber einnig að athuga 
enn sem fyrr, að aðstaða manna til að nýta 
frádráttarheimildir er mjög mismunandi. 
Á gildi þessara röksemda verður ekki lagð-
ur dómur hér. 
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Hér á eftir er reynt að meta áhrif þan 
er íslenzka skattkerfið hafði til tekjujöfn-
unar á árinu 1977 og það borið saman 
við hlutfallslegt skattkerfi sem mundi skila 
sömu tekjum í ríkissjóð. 

Til þess að hægt sé að gera sér grein 
fyrir heildaráhrifum þeim er slík kerfis-
breyting hefur, þarf að taka tillit til áhrifa 
er gætu komið fram á vinnu-, vöru- og 
fjármagnsmarkaðinum. Hér gefum við 
okkur þá forsendu að hægt sé að líta fram-
hjá þessum áhrifum. 

Við samanburð á tekjujöfnunaráhrifum 
skattkerfanna eru skoðaðar ráðstöfunar-
tekjur manna eftir skattlagningu. Hér er 
gert ráð fyrir að sömu tekjur færi mönn-
um sömu nytsemd. 

Að auki gefum við okkur eftirfarandi 
forsendur2. 

1) Peningatekjur fyrir skatt eru þær 
sömu í báðum kerfunum eða r * = r 

2) Er við fellum niður óbeina skatta, 
lækkar verðlag um þá upphæð eða 
P* j=P j ( l^-©j ) 

3) Allar ráðstöfunartekjur fara til 
kaupa á vörum og þjónustu eða 

r - s = ^> PjXj 

í 
Þeir skattar er teknir eru til athugun-

ar eru tekjuskattur, sjúkratryggingargjöld 
og söluskattur að frádregnum niðurgreiðsl-
um. Æskilegt hefði verið að taka eignar-
skatt einnig með í reikninginn, en það 
reyndist ekki unnt vegna þess hve lítið 
er til af talnagögnum um skattstofn þenn-
an. En sem fyrr segir er stofn þessi lítill 
og myndi því vega fremur létt í þessum 
útreikningum. Fremur er þó líklegt að 
eignarskattur myndi koma lágtekjufólki 
til góða væri honum beitt sem skyldi hér-
lendis. Undantekning er þó tekjulágt aldr-
að fólk í eigin húsnæði. 

Ef til vill mætti ennfremur segja, að 
æskilegt hefði verið að taka tolla og vöru-
gjald inn í myndina. 

Fremur litið er til af áreiðanlegum upp-
lýsingum um hvernig þessir stofnar lenda 
á einstaklingum. Einnig er mjög ólíklegt 
að tollar yrðu felldir niður hérlendis þó 
að breyting yrði gerð á kerfi því sem not-
að er við skattlagningu einstaklinga. 

Þegar rætt er um tekjujöfnunaráhrif til-
tekins skattkerfis ætti að ræða samhliða 
tryggingarkerfi það sem við lýði er. Hins 
vegar teljast bætur frá almannatrygging-
um til tekna hérlendis og koma því fram 
í skattframtölum manna. Verður síðar í 
greininni vikið nánar að þessum þætti rík-
isbúskaparins. 

Við athugun þessa hefur framteljendum 
verið skipt upp í þrjá hópa, einstaklinga, 
einstæð foreldri og hjón. Rök fyrir þess-
ari skiptingu er að finna í viðauka I. Töl-
ur um brúttótekjur manna, álögð gjöld, 
er að finna í töflum 1, 5, 6, 7, 8. 

Þar sem þurft hefur að áætla og reikna 
út allmargar stærðir í þessum töflum hef-
ur verið gripið til þess ráðs að bæta lýs-
ingu á þessum útreikningum í viðauka II 
auk nokkurra skýrnga. 

Ef við athugum áætlaðan tekjuskatt 
(töflur 5—7, dálk I) sést, að hann er stig-
hækkandi með tekjum hjá öllum hópun-
um. Þessi skattur leggst misþungt á þessa 
þrjá hópa og orsakast það m. a. af því hve 
misvel frádráttarheimildirnar nýtast þeim. 
Þyngst fellur skatturinn á einstaklinga, 
þá einstæð foreldri og loks hjón. Þetta or-
sakar m. a. regla sú er heimilar skattfrelsi 
50% tekna eiginkonu. Einnig hefur hér 
áhrif leyfður persónufrádráttur frá tekj-
um, en hann er hærri hjá einstæðum for-
eldrum og hjónum en hjá einstaklingum. 

Ef athugaðir eru beinir skattar alls 
(dálkur VI) hefur greiðsla barnabóta frá 
ríkinu (dálkur III) áhrif til lækkunar hjá 
þeim hópum er þær öðlast þ. e. hjónum 
og einstæðum foreldrum. Þessum ákvæð-
um er það sameiginlegt, að þeim er ætlað 
að létta stærri fjölskyldum skattbyrðina 
er skapast vegna álagðs tekjuskatts. 

Álögð sjúkratryggingargjöld (dálkur II) 
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Tafla 5. Álagðir og innheimtir beinir skattar árið 1977. 

Einstaklingar 

I. . II. III. 
Álagður tekjuskattur Álögð sjúkratrygg.gj. Beinir skattar alls 

Tekjuflokkar í % af í % af í % af 
í þús. kr. í þús. kr. tekjum '76 í þús. kr. tekjum '76 Í þús. kr. tekjum '76 

0 - 499 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
500- 999 54.179 0,4 137.670 0,9 191.849 1,3 

1.000-1.599 967.027 5,7 170.300 1,0 1.137.327 6,7 
1.600-1.999 718.501 11,5 62.598 1,0 781.099 12,5 
2.000-2.499 576.648 15,2 37.861 1,0 614.509 16,2 
2.500-2.999 291.149 18,5 15.692 1,0 306.841 19,5 
3.000-3.499 165.016 21,1 7.800 1,0 172.816 22,1 
3.500-4.999 124.935 23,5 5,305 1,0 130.240 24,5 
5.000 og yfir 148.381 28,9 5.140 1,0 153.521 29,9 

Samtals: 3.045.836 6,0 442.366 0,9 3.488.202 6,9 

(Tölur unnar úr gögnum frá Þjóðhagsstofnun, Ríkisskattstjóra og Hagstofu.) 

Tafla 6. Álagðir og innheimtir beinir skattar árið 1977. 
Einstæð foreldri. 

Tekjuflokkar 
í þús. kr. 

I. 
Álagður 

tekjuskattur 
í % af 
tekjum 

II. 
Álögð sjúkra- III. 
tryggingargj. Barna-

í % af bœtur 
tekjum 

IV. V. VI. 
Innheimtur Innheimt sjúkra- Beinir skattar 

tekjusk. (I-III) tryggingargj. alls 
í % af í % af í % af 
tekjum tekjum tekjum 

í þús.kr. 1976 í þús.kr. 1976 í þús.kr. í þús.kr. 1976 í þús.kr. 1976 í þús.kr. 1976 

0 - 499 0 0,0 0 0,0 79.716 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
500- 999 0 0,0 0 0,0 144.222 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

1.000-1.599 25.080 1,1 15.516 0,7 137.826 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
1.600-1.999 38.455 6,0 6.422 1,0 28.470 9.985 1,5 6.422 1,0 16.407 2,5 
2.000-2.499 33.748 10,5 3.213 1,0 11.310 22.438 7,0 3.213 1,0 25.651 8,0 
2.500-2.999 22.802 13,7 1.667 1,0 4.758 18.044 10,8 1.667 1,0 19.711 11,8 
3.000-3.499 10.527 15,1 696 1,0 1.716 8.811 12,7 696 1,0 9.507 13,7 
3.500^1.999 8.161 2.1,0 388 1,0 780 7.381 19,0 388 1,0 7.769 20,0 
5.000 og yfir 10.459 24,1 434 1,0 546 9.913 22,8 434 1,0 10.347 23,8 

Samtals: 149.232 2,9 28.336 0,5 409.344 76.572 1,5 12.820 0,2 89.392 1,7 

(Unnið úr gögnum frá Þjóðhagsstofnun, Ríkisskattstjóra og Hagstofu.) 

voru sem fyrr segir lögð á með sömu hlut-
fallstölu á alla útsvarsskylda framteljend-
ur. Skattur þessi er því hlutfallslegur og 
ætti skattbyrðin ekki að breytast þótt 
breytt væri yfir í hlutfallslegt kerfi. Hér 
nýtist að vísu ónýttur persónufrádráttur 
þeim er lægstar hafa tekjurnar. 

Í töflu 8 sjáum við, að söluskatturinn 
leggst mjög misþungt á tekjuhópana í þessu 
líkani. (Athuga ber hér enn sem fyrr, að 

hlutfalls- og krónutölur í lægstu hópunum 
eru varhugaverðar.) 

Ef horfið væri frá gildandi skattkerfi og 
tekinn upp hlutfallslegur skattur sem lagð-
ur yrði á brúttótekjur yrði álagningin eft-
irfarandi: 

Í stað söluskatts 8,5% 
Í stað sjúkratryggingargjalds . . 0,8% í 
Í stað tekjuskatts 5,9% 

Samtals lagt á brúttótekjur: 15,2% 
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Tafla 7. Álagðir og innheimtir beinir skattar árið 1977. 
Hjón. 

Tekjuflokkar 

I. 
Álagður 

tekjuskattur 
í % af 
tekjum 

II. 
Álögð sjúkra-

tryggingargj. 
í % af 

tekjum 

V. 
III. 

Barna 
bœtur 

í þús. kr. í þús.kr. 1976 í þús.kr. 1976 í þús.kr. 

IV. 
Innheimtur Innheimt sjúkra-

tekjusk. (I-III) tryggingargj. 
í % af í% af 
tekjum tekjum 

í þús.kr. 1976 í þús.kr. 1976 í þús.kr. 

VI. 
Beinir skattar 

alls 
í % af 
tekjum 
1976 

0 - 499 0 0,0 0 0,0 43.774 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
500- 999 0 0,0 0 0,0 188.942 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

1.000-1.599 54.893 0,6 78.948 0,9 552.120 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
1.600-1.999 405.374 3,2 127.856 1,0 607.418 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
2.000-2.499 1.335.973 6,0 224.292 1,0 856.904 479.069 2,1 224.292 1,0 703.36.1 3,1 
2.500-2.999 1.880.202 8,6 218.377 1,0 687.570 1.192.632 5,5 218.377 1,0 1.411.009 6,5 
3.000-3.499 1.652.188 11,2 147.223 1,0 392.676 1.259.512 8,5 147.223 1,0 1.406.735 9,5 
3.500-4.999 2.403.157 15,3 156.810 1,0 336.776 2.066.381 13,2 156.810 1,0 2.223.191 14,2 
5.000 og yfir 1.350.163 23,5 57.502 1,0 76.798 1.273.365 22,1 57.502 1,0 1.330.867 23,1 

Samtals: 9.081.950 8,8 1.011.008 1,0 3.742.978 6.270.959 6,0 804.204 0,8 7.075.163 6,8 

(Tölur unnar úr gögnum frá Þjóðhagsstofnun, Ríkisskattstjóra og Hagstofu.) 

Tafla 8. Söluskattur—niðurgreiðslur, lagt á neyzlu árið 1977. 

Einstaklingar Einstœð foreldri Hjón 
sölusk.-niðurgr. sölusk.-niðurgr. sðlusk.-niðurgr. Innheimt 

í % af í % af í % af í % af 
Tekjuflokkar tekjum tekjum tekjum gjöldum 

í þús. kr. í þús. kr. 1976 í þús. kr. 1976 í þús. kr. 1976 í þús. kr. 1977 

0 - 499 1.484.000 27,2 131.838 47,1 101.800 86,2 1.717.638 100,0 
500- 999 1.441.300 9,6 238.521 16,8 439.400 24,3 2.119.221 91,7 

1.000-1.599 948.920 5,6 227.943 10,3 1.284.000 15,0 2.460.863 68,4 
1.600-1.999 246.820 3,9 47.085 7,3 1.412.600 11,0 1.706.505 68,1 
2.000-2.499 119.700 3,2 18.705 5,8 1.992.800 8,9 2.131.205 61,3 
2.500-2.999 40.460 2,6 7.869 4,7 1.599.000 7,3 1.647.329 48,7 
3.000-3.499 16.940 2,2 2.838 4,1 913.200 6,2 932.978 37,0 
3.500^.999 9.800 1,8 1.290 3,3 783.200 5,0 794.290 25,2 
5.000 og yfir 5.810 1,1 903 2,1 178.600 3,1 185.313 11,0 

4.313.750 8,5 676.992 13,0 8.704.600 8,4 13.695.342 56,2 

Til að sjá núverandi áhrif og samspil 
hinna ýmsu skattstofna er hlutfallslega 
skattinum áfram skipt eins og að ofan. 
Ástæðan fyrir því, að brúttótekjur eru 
valdar hér fremur en nettótekjur, er aðal-
lega sú, að betri upplýsingar liggja fyrir 
um þær. Einnig má um það deila hvort 
nettótekjurnar sýni í raun ráðstöfunar-

tekjur manna. Hér hafa ýmsar frádrátt-
arheimildir áhrif og má sem dæmi nefna 
regluna um 50% af launatekjum eigin-
konu og sjómannafrádráttinn. 

Í töflu 9 sjáum við breytingu á ráðstöf-
unartekjum árið 1977 í hlutfalli af heild-
artekjum árið 1976 eftir að hið nýja kerfi 
hefur verið tekið upp. 
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Tafla 9. Aukning ráðstöfunartekna 1977 í % af heildartekjum 1976 
eftir skattbreytingu. 

Einstaklingar Einstœð foreldri Hjón 

0 - 499 -5,9 -0,8 -6,7 18,7 12,0 -5,9 -0,8 -6,7 38,5 31,8 -5,9 -0,8 -6,7 77,7 71,0 
500- 999 -5,5 -0,1 -5,4 1.1 -4,3 -5,9 -0,8 -6,7 8,3 1,6 -5,9 -0,8 -6,7 15,8 9,1 

1.000-1.599 -0,2 0,2 0 -2,3 -2,3 -5,9 -0,8 -6,7 1,8 -4,9 -5,9 -0,8 -6,7 6,5 -0,2 
1.600-1.999 5,6 0,2 5,8 -4,6 1,2 -4,3 0,2 -4,1 -1,2 -5,3 -5,9 -0,8 -6,7 2,5 -4,2 
2.000-2.499 9,3 0,2 9,5 -5,3 4,2 1,1 0,2 1,3 -2,7 1,4 -3,8 0,2 -3,6 0.4 -3,2 
2.500-2.999 12,7 0,2 12,9 -5,9 7,0 4,9 0,2 5,1 -3'8 1,3 -0,4 0,2 -0,2 -1,2 -1,4 
3.000-3.499 15,3 0,2 15,5 -6,3 9,2 6,8 0,2 7,0 -4,4 2,6 2,7 0,2 2,9 2,3 0,6 
3.500^1.999 17,6 0,2 17,8 -6,7 11,1 13,1 0,2 13,2 -5,2 8,0 7,3 0,2 7,5 -3,5 4 0 
5.000 og yfir 23,0 0,2 23,2 -7,4 15,8 17,0 0,2 17,2 -6,4 10,8 16,2 0,2 16,4 -5,4 11,0 

( Unnið úr töflum 1, 5, 6, 7 og 8.) 

Samkvæmt þessum niðurstöðum myndu 
tekjuhæstu og tekjulægstu hóparnir hagn-
ast á breytingunni. Hér verður enn að hafa 
í huga hve lægstu tveir tekjuhóparnir eru 
lítt áreiðanlegir. 

Í línuriti 3 sjáum við töflu 9 á mynd-
rænan hátt. Ef við sleppum tveimur lægstu 
tekjuhópunum sjáum við, að núgildandi 
skattkerfi stuðlar ótvírætt að tekjujöfnun 
þegnanna. Samkvæmt töflu 9 er orsak-
anna að leita í stighækkandi tekjuskatti, 
því að við skattbreytinguna hagnast há-
tekjufólk við lækkað hlutfall tekjuskatts 
(5,9% í stað allt að 28,9%). 

Í núverandi skattkerfi fellur söluskattur 
(samkvæmt okkar útreikningum) þyngra 
á láglaunafólk en tekjuháa (sem hlutfall 
af tekjum). 

Sé því lagður á hlutfallslegur skattur 
í stað söluskatts hagnast láglaunafólk á 
breytingunni en hærra launaðir tapa. Í 
töflunni sést hins vegar, að hjá láglauna-
fólki er aukinn tekjuskattur meiri en nem-
ur ágóða af breytingu söluskattsins. Nið-
urstaða okkar verðm- því sú, að hlutfalls-
legt skattkerfi verður láglaunafólki óhag-
stæðara en núgildandi kerfi. Þar með gild-
ir hið gagnstæða fyrir hærra launuðu hóp-
ana. 

V. Útgjöld ríkisins árið 1977. 
Fram til þessa höfum við einungis at-

hugað fjármál ríkisins frá þeirri hlið er 
snýr að tekjuöfluninni. En skoðum nú 
hvernig fjármunum þessum er varið. í 
töflu 10 sjáum við hlutfallslega skiptingu 
ríkisútgjalda árið 1977. 

Tafla 10. Fjármál ríkisins 1977x. 
Hlutfallsleg skipting 

Samneyzla 44,3 
Vaxtagreiðslur 4,2 
Tilfærslur 51,3 

Almannatryggingar . . . . 29,0 
Niðurgreiðslur 7,2 
Annað 15,3 

1 Samkvæmt A-hluta ríkisreiknings. 
(Heimild: Gögn frá Þjóðhagsstofnun.) 

Eins og við sjáum hér skiptast útgjöld 
ríkisins aðallega í tvennt, samneyzlu og 
tilfærslur. Ræðst skipting þessi af því hvort 
hið opinbera ráðstafar fjármununum sjálft 
til kaupa á vörum og þjónustu (sam-
neyzla) eða fær þá einstaklingum og fyr-
irtækjum til ráðstöfunar (tilfærslur). 

Eitt af mikilvægustu hlutverkum hins 
opinbera er að sjá þegnunum fyrir þeim 
vörum og þjónustu, sem ekki verður auð-
veldlega skipt milli þeirra eða verzlað með 
á frjálsum markaði. Sem dæmi um vörur 
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og þjónustu af þessu tagi má nefna al-
menna löggæzlu, heilbrigðiseftirlit, lög-
gjafarstarfsemi, opinbera stjórnsýslu og 
menntun. 

Að vísu hlýtur það ætíð að vera per-
sónubundið mat hverju sinni, hvenær af-
skipti hins opinbera af hinum ýmsu mál-
efnum eru æskileg. Árið 1977 voru laun 
opinberra starfsmanna um það bil tveir 
þriðju hlutar samneyzlunnar. 

Stærstur hluti tilfærslna ríkisins fer 
fram á vegum almannatryggingakerfisins. 
Árið 1936 var sett fyrsta heildarlöggjöfin 
um almannatryggingar hér á landi og hef-
ur umfang þeirra vaxið mjög með árun-
um. Í dag skiptast almannatryggingar rík-
isins í þrennt, lífeyristryggingar, slysa-

tryggingar og sjúkratryggingar. Annast 
Tryggingastofnun ríkisins tvær þær fyrr-
nefndu en sjúkratryggingar eru að mestu 
í höndum sjúkrasamlaga. 

Almannatryggingar eru skyldutrygging-
ar og njóta einnig framlaga frá ríki og 
sveitarfélögum. Eru þær þannig tæki, sem 
hægt er að nota til að stuðla að tekju-
jöfnun. 

Bætur almannatrygginga eru látnar í 
té eftir föstum reglum. Sú stefna hefur ver-
ið ríkjandi að greiða bætur án tillits til 
efnahags, með nokkrum undantekningum 
þó. En svo sem fyrr segir teljast bætur 
þessar til tekna og eru því undantekninga-
litið skattskyldar. Stór hluti bótaþega er 
í lægstu tekjuflokkunum og greiða þeir lit-
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Tafla 11. Yfirlit yfir útgjöld lífeyristrygg-
inga árið 1977. 

Hlutdeild 

Ellilífeyrir 42,3 
Tekjutrygging ellilífeyrisþega 18,5 
Uppbót á ellilífeyri 4,0 
Heimilisuppbót 1,0 
Örorkulífeyrir 8,9 
Tekjutrygging örorkulífeyrisþega 4,8 
Uppbót á örorkulífeyri 0,9 
Heimilisuppbót 0,1 
Örorkustyrkur 3,8 
Makabætur elli- og örorkulífeyrisþega . 0,1 
Barnalífeyrir 3,8 
Fjölskyldubætur 0,0 
Mæðralaun 3,0 
Fæðingarstyrkur 2,7 
Ekkjubætur og lífeyrir 2,8 
Kostnaður 1,4 
Til varasjóðs 1,9 

100,0 

(Unnið úr gögnum frá Tryggingastofnun ríkisins.) 

inn eða engan tekjuskatt. Þeir hins vegar, 
sem hafa tekjur auk bótanna, falla í hærri 
tekjuflokka og greiða sem því nemur hærri 
fjárhæð í tekjuskatt. 

Lífeyristryggingar árið 1977 námu 
12.713.739 þús. kr.3 Kostnaður vegna bóta-
flokks þessa skiptist á milli ríkissjóðs 
(86%) og atvinnurekenda (14%). 

Bætur lífeyristrygginga eru margs kon-
ar og í töflu 11 sjáum við yfirlit yfir hlut-
deild einstakra liða. Ef við flokkum liði 
þessa eftir bótaþegum, sjáum við að þyngst 
vega ýmsar bætur til ellilífeyrisþega og 
nema þær 65,8% heildarútgjaldanna. All-
ir, sem náð hafa 67 ára aldri og hafa átt 
lögheimili hér á landi a. m. k. um þriggja 
ára skeið frá 16—67 ára aldri eiga rétt á 
ellilífeyri án þess að tillit sé tekið til tekna 
eða efnahags þeirra. Á síðari árum hafa 
þó verið sett inn nokkur ákvæði um bætur 
sem miða að því að tryggja hag hinna lægst 
launuðu. Þannig eru nú nokkrir bótaflokk-
ar er taka tillit til annarra tekna bótaþeg-
anna. 

Tafla 12. Greiðslur til ellilífeyrisþega 
árið 1977. 

Einstaklingar Hjón 
Upphœð Upphæð 

í þús. kr. Fjöldi í þús. kr. Fjöldi 

Ellilífeyrir 3.761.540 11.286 1.735.591 2.898 
Tekjutrygging 1.783.208 6.835 617.702 1.558 
Heimilisuppbót 90.089 1.911 
Uppbót á ellilífe. 452.703 3.086 63.802 3.847 

Samtals 6.087.540 11.286 2.417.095 2.898 

(Unnið úr gögnum frá Tryggingastofnun ríkisins.) 

Í töflu 12 sjáum við greiðslur til elli-
lífeyrisþega og fjölda þeirra árið 1977. 

Svo sem fyrr segir er greiðsla ellilífeyris 
óháð tekjum. Hins vegar greiðist full tekju-
trygging til þeirra sem lægstar hafa tekj-
urnar. Fer tekjutryggingin síðan stiglækk-
andi með tekjum og hverfur loks alveg. 

Um það bil 58,2% ellilífeyrisþega njóta 
tekjutryggingar og nemur hún um 28% 
af heildargreiðslum til þeirra. Heimilisupp-
bót hljóta þeir einstaklingar er búa einir 
og njóta tekjutryggingar. Skerðist uppbót-
in á sama hátt og tekjutryggingin m. t. t. 
tekna. 

Uppbót á ellilífeyri fá þeir er ekki kom-
ast af með tekjur sinar vegna sérstaks 
kostnaðar. Þannig nema bætur er taka 
tillit til annarra tekna um 38,2% heildar-
bóta til einstaklinga og 28,2% heildarbóta 
til hjóna. Því er greinilegt, að bætur þess-
ar stuðla að tekjujöfnun þó að auðvitað 
megi um það deila hvort nóg sé að gert. 

Næststærsti liður bóta lífeyristrygginga 
eru örorkubætur og nema þær um 18,5% 
heildarútgjalda. 

Í töflu 13 sjáum við skiptingu bóta þess-
ara og fjölda bótaþega. 

Örorkulífeyrir er greiddur einstakling-
um sem eru öryrkjar til langframa á svo 
háu stigi, að þeir eru ekki færir um að 
vinna sér inn þess er heilbrigðir menn 
með sömu verkkunnáttu geta aflað. Líf-
eyrir þessi er greiddur án þess að tillit sé 
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Tafla 13. Greiðslur til örorkulífeyrisþega 
árið 1977. 

Einstaklingar Hjón 

Upphæð Upphæð 
í þús. kr. Fjöldi í þús. kr. Fjöldi 

Örorkulífeyrir 469.992 3.134 103.534 170 
Tekjutrygging 571.545 2.111 51.073 115 
Heimilisuppbót 622.617 340 
Uppbót á ör-

orkulífeyri 111.985 1.055 6.488 41 

Samtals 1.776.139 3.134 161.095 170 

Upphæð 

í þús. kr. Fjöldi 

Örorkustyrkur 497.789 2.352 

(Unnið úr gögnum frá Tryggingastofnun ríkisins.) 

tebið til annarra tekna bótaþegans. Sömu 
reglur gilda um tekjutryggingu og upp-
bótaliði eins og samsvarandi liði ellilífeyr-
isgreiðslna. Við 67 ára aldur tekur elli-
lífeyrir við af örorkulífeyri og eru bæt-
urnar jafnháar. 

Örorkustyrkur greiðist mönnum sem eru 
metnir 50—74% öryrkjar og mega þeir 
eftir atvikum stunda vinnu sina. 

Svo sem af framansögðu má sjá, fylgj-
ast elli- og örorkubætur mjög að. Njóta 
bótaþegar þessir að auki nokkurra fríðinda 
s. s. að vera undanþegnir greiðslu afnota-
gjalds sjónvarps, ritvarps og síma, sem þeir 
eru einir notendur að, tannlækningar 
þeirra eru greiddar að hálfu, lækka má 
fasteignaskatt þeirra og aðstoð er veitt við 
kaup á ýmsum hjálpartækjum. Þótt segja 
megi, að útgjaldaliðir þessir séu ekki stórir 
hver um sig stuðla þeir þó vissulega allir 
að tekjujöfnun. 

Þriðji stærsti flokkur bótaþega lífeyris-
trygginga eru ekkjur, ekklar og einstæð 
foreldri. Hlaut hópur þessi um 10% af 
heildargreiðslum lífeyristrygginga. 

Slysatryggingar árið 1977 námu um 
734.792 þús. kr.4 Útgjöld þeirra eru borin 
af atvinnurekendum með greiðslu iðgjalda. 

Allir launþegar, sem starfa hér á landi, 
eru slysatryggðir við störf sín. Undantekn-
ing eru þó launþegar, sem starfa fyrir 
erlend ríki. Að auki tekur trygging þessi 
til atvinnurekenda sem starfa í eigin at-
vinnugreinum, iðnnema, stjórnenda afl-
véla og ökutækja og björgunarstarfa. Einn-
ig er þeim er heimilisstörf stunda mögu-
legt að afla sér réttinda til slysabóta. 

Slysabætur eru ferns konar: 
a) Dagpeningar 
b) Sjúkrakostnaður 
c) örorkubætur 
d) Dánarbætur. 

Greiðast bætur þessar eftir þar til kveðn-
um reglum. 

Sjúkratryggingar árið 1977 námu um 
11.460.559 þús. kr.5 Sjúkrasamlög sjá að 
mestu um tryggingar þessar en þau eru í 
öllum kaupstöðum og sýslum. Hefur 
Tryggingastofnun ríkisins umsjón með 
sjúkrasamlögunum. Kostnaður vegna 
þeirra skiptist á milli ríkissjóðs (85%) og 
sveitarsjóða (15%). 

Allir þeir, sem búsettir eru hér á landi 
og eiga hér lögheimili, eru sjúkratryggðir 
í sjúkrasamlagi. Sjúkrasamlög greiða 
sjúkrahúsvist, læknishjálp, lyf, ýmsan 
annan sjúkrakostnað og sjúkradagpeninga. 
Verði hins vegar sjúkrahúsvist lengri en 
12 mánuðir á 2 árum tekur sjúkratrygg-
ingadeild Tryggingastofnunar við að greiða 
kostnaðinn. 

VIÐAUKI I. 
Við útreikninga hefur framteljendum 

verið skipt í þrjá flokka: Einstaklinga, ein-
stæð foreldri og hjón. Skal nú gerð nánari 
grein fyrir skiptingu þessari. 

Ef við lítum á Lorenz-kúrfuna á línu-
riti 4 fyrir hópana, má lita á þær sem 
dreififöll með 43.523, 5.268 og 61.625 mæl-
ingar að baki. Ef borið er saman með Kol-
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mogorev-Smirnov prófi, sést, að mestu fjar-
lægðir milli kúrfanna eru: 

1) Milli einstaklinga og ein-
stærða foreldra 9% =0,09 

2) Milli einstæðra foreldra og 
hjóna 6% =0.06 

Sé flett upp í töflu (eða notuð asympto-
o,i i / n + m \ 

tiska areifingm P _ „ <=<• 1,63 / 
m,n (' n m / 

fæst, að í báðum tilvikum er P ^0,024 
m,n 

og því höfnum við báðum núlltilgátunum: 
(1) Einstaklingar og einstæð foreldri 

hafa sömu tekjudreifingu og 
(2) Einstæð foreldri og hjón hafa sömu 

tekjudreifingu. 
Ljóst er út frá teikningu, að þar með er 

líka marktækur munur á einstaklingum 
og hjónum. Athuga ber, að ofangreint er 
aðeins nálgun, því að Lorenz-kúrfurnar 
eru ekki teiknaðar út frá frumgögnum. 

Þá má framkvæma %2-prófun á töflu 
1, sem sýnir skiptingu í tekjuflokka. Reikn-

ag v 2 _ 5g_QQ0 e r xni]^^ stærra en y ^ 
A 16 16 

= 32,0 (P = 0,1), sem er fengið úr töflu. 

VIÐAUKI II. 
Verður hér reynt að greina nánar frá 

heimildum þeim og aðferðum, sem eru 
notaðar við útreikning talna í töflum 1 og 
5—9. Í töflu 1 eru sýndar brúttótekjur ár-
ið 1976 og fjöldi framteljenda það ár. 

Svo sem fyrr segir, var framteljendum 
skipt upp í 3 hópa í athuguninni þ. e. ein-
staklinga, einstæð foreldri og hjón. Til þess 
að gera þessa skiptingu mögulega þurfti 
að nota „óleiðrétt" talnagögn um fram-
teljendur. Með „óleiðréttum" talnagögnum 
er átt við, að ekki er búið að gera leiðrétt-
ingar fyrir þá framteljendur sem fluttust 
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milli hópa á árinu. Sem dæmi um nauð-
synlegar leiðréttingar má nefna framtelj-
endur sem ganga í hjónaband á árinu eða 
framteljendur sem deyja. Þó að hér sé ekki 
um að rœða hlutfallslega stóran hóp 
manna, kosta þessar leiðréttingar mjög 
mikla vinnu. Í töflu 14 sjáum við tölur 
þessar fyrir og eftir leiðréttingu. 

Tafla 14. 
„Óleiðrétt" „Leiðrétt" 
þús. kr. þús. kr. 

Fjöldi framteljenda . . . 110.396 107.875 
Brúttótekjur 1976 159.879.904 159.874.240 
(Tölur fengnar úr gögnum frá Þjóðhagsstofnun og 
Ríkisskattstjóra.) 

Ekki reyndist unnt að fá „leiðréttar" 
tölur sem gerðu kleift að flokka framtelj-
endur í fyrrnefnda 3 flokka. Aðeins hefði 
verið hægt að mynda tvo hópa þ. e. ókvænt-
ir karlar og kvæntir karlar í þeim fyrri 
og ógiftar konur í þeim síðari. Þar sem 
fyrri flokkunin er allmiklu ýtarlegri og 
munur á „leiðréttum" og „óleiðréttum" 
tölum mjög lítill, sé miðað við stærð úr-
taksins, var sú leið valin að nota „óleið-
réttu" tölurnar. 

Í töflum 5—7 eru sýndir álagðir og inn-
heimtir beinir skattar árið 1977 fyrir hóp-
ana þrjá. Með „innheimtum" sköttum er 
átt við skatta, sem komu til innheimtu. 
Dálkur 1 sýnir álagðan tekjuskatt. Verð-
ur hér lauslega rakið hvernig skattur þessi 
er reiknaður. 

Svo sem fyrr segir er tekjuskattur lagð-
ur á nettótekjur. Ár hvert er með lögum 
ákveðin skattvísitala og ákvarðar hún skatt-
stiga og persónufrádrátt ársins er í hönd 
fer. 
Í töflu 15 eru sýndir skattstigar um-
rædds árs. 

Hér sjáum við, að skattstiginn er mjög 
stighækkandi. Er tekjuskattur hefur verið 
reiknaður af nettótekjum er dreginn frá 
persónufrádráttur sá er ákveðinn hefur 
verið fyrir árið. Tafla 16 sýnir okkur þess-
ar upphæðir. 

Tafla 15. 

Nettótekjur Nettótekjur 
hjóna Skatt- einstaklinga 

í þús. kr. hlutfall í þús. kr. 
0-1.400 20% 0-1.000 

1.400-2.000 30% 1.000-1.400 
2.000 og yfir 40 % 1.400 og yfir 

(Heimild: Gögn frá Ríkisskattstjóra.) 

Tafla 16. 

Persónufrádráttur 

Einstaklingur 157.625 kr. 
Hjón 235.625 kr. 
Einstætt foreldri 235.625 kr. 

(Heimild: Gögn frá Ríkisskattstjóra.) 

Afgangstala sú er hér fæst (tekjuskatt-
ur — persónufrádráttur) er síðan álagður 
tekjuskattur. Nemi persónufrádráttur 
hærri fjárhæð en álagður tekjuskattur skal 
ríkissjóður leggja fram fjárhæð reiknaða 
eftir ákveðnum reglum til greiðslu útsvars 
framteljandans. 

Dálkur II sýnir okkur álögð sjúkratrygg-
ingargjöld. Álagt gjald árið 1977 nam 
1.481.710 þús. kr. 

Ekki reyndist unnt að fá nákvæmar töl-
ur um hvernig upphæð þessi skiptist nið-
ur á tekjuhópana og varð því að nokkru 
leyti að áætla þær. Svo sem fyrr segir voru 
þeir einir undanþegnir gjaldinu er ekki 
var gert að greiða útsvar. Var ekki heim-
ilt að láta ónýttan persónufrádrátt ganga 
upp í greiðslu gjalds þessa. 

Var þetta kært til Ríkisskattanefndar og 
kvað hún upp úrskurð 15. 8. '78 á þarm 
veg „að þeim sem ekki er gert að greiða 
útsvar hvort heldur sem er vegna ónýtts 
persónufrádráttar eða annarra atvika, þeir 
skuli heldur ekki bera sjúkratryggingar-
gjald".6 Útreikningar og endurgreiðslur 
vegna dóms þessa hafa ekki hafist enn og 
er ekki ákveðið hvernig að þeim verður 
staðið. því er ekki unnt að taka tillit til 
þessa hér, en ónýttar barnabætur eru 
látnar ganga upp í gjaldið. 
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Í dálki III eru sýndar reiknaðar barna-
bætur. Samkvæmt lögum skal ríkissjóður 
ár hvert greiða framfærendum barna 
ákveðna fjárhæð. Upphæð þessi kemur 
til frádráttar álagðs tekjuskatts á árinu. 
Nýtist bætur þessar ekki þar, skulu þær 
ganga til greiðslu annarra gjalda í ákveð-
inni forgangsröð. Dálkar IV og V eru 
reiknaðir samkvæmt þessari reglu. 

Barnabætur árið 1977 námu 48.750 kr. 
með fyrsta barni en 73.125 kr. með hverju 
barni umfram eitt. Þetta ár nam fjöldi 
barna innan 16 ára aldurs 68.564. Sé áætl-
aður meðalbarnafjöldi á framtalsflokkana 
tvo er innihalda börn þ. e. hjón og einstæð 
foreldri var meðalbarnafjöldi hjóna 1,5 
börn en einstæðra foreldra 1,4 börn. At-
huga ber hér, að ekki er unnt að fá að-
greindar tekjur barnlausra hjóna og hjóna 
með börn. Því er gert ráð fyrir, að öll hjón 
hafi börn á framfæri. Barnabætur eru hér 
áætlaðar með fyrrgreindar forsendur í 
huga og er gert ráð fyrir, að þær nemi 
86 þús. kr. til hjóna en 78 þús. kr. til ein-
stæðra foreldra. 

Í töflu 17 sjáum við hvernig barnabæt-
urnar nýtast þeim framteljendum er 
þær fá. 

Tafla 17. 
Barnabætur nýttar í: Í þús. kr. 

tekjuskatt 2.883.651 
sjúkratryggingargjald 222.320 
útsvar 1.046.351 

4.152.322 
(Reiknað og áætlað út frá gögnum frá Ríkisskatt-
stjóra.) 

Reglu þessari um barnabætur er ætlað 
að létta barnmörgum fjölskyldum skatt-
byrðina. Nýtist hún að miklu leyti til lækk-
unar á tekjuskatti og vegur sú lækkun 
þyngst hjá tekjulægstu hópunum. Einnig 
fer þó nokkuð stór fjárhæð til greiðslu út-
svars og greiðir hér ríkissjóður gjald til 
sveitarfélaganna fyrir tekjulága framtelj-
endur. 

Í töflu 8 er áætluð fjárhæð sú er fram-
teljendur greiða í söluskatt þegar frá hafa 
verið dregnar niðurgreiðslur ríkisins. Verð-
ur hér lauslega rakið hvernig áætlun þessi 
var gerð. Þjóðhagsstofnun hefur áætlað 
hlutfall söluskatts (11,1%) og niður-
greiðslna (4,7%) í heildarútgjöldum í 
vísitölu framfærslukostnaðar árið 1977.7 

Vísitölugrundvöllurinn er byggður á út-
gjaldakönnun fjölskyldna sem gerð var í 
Reykjavík árin 1964—1965. Var könnun-
inni þannig háttað að 100 fjölskyldur héldu 
reikninga yfir útgjöld sin á þessu tímabili. 
Hafa verður í huga, að langt er um liðið 
síðan könnun þessi var gerð og því hugs-
anlegt að neyzluvenjur hafi breytzt. Nú 
eru yfir 500 vöru- og þjónustuliðir í vísi-
tölugrunninum og eru óbeinir skattar og 
niðurgreiðslur innifaldar í honum. 

Ef áætla á einkaneyzlu fjölskyldu verð-
ur að fara þó nokkrar krókaleiðir. Reyna 
verður að vega saman hina ýmsu þætti 
framfærsluvísitölunnar og útgjalda til 
einkaneyzlu eins og þau eru samkvæmt 
þjóðhagsreikningum. Þrátt fyrir sam-
ræmda sundurliðun má sjálfsagt um það 
deila, að hve miklu leyti þessir tveir liðir 
eru sambærilegir. 

Í þjóðhagsreikningum okkar er öll heilsu-
vernd talin til einkaneyzlu hvort sem hún 
er greidd af einstaklingum eða hinu opin-
bera. Þátt hins opinbera verður að fjar-
lægja og hefur hann hér verið metinn 
sem 5,3% af einkaneyzlu á árinu. Þar sem 
sundurliðaðir neyzlureikningar fyrir árið 
1977 liggja ekki fyrir varð að áætla þetta 
af reynslu fyrri ára. Samkvæmt þessum 
forsendum verða útgjöld einstaklinga til 
einkaneyzlu eftirfarandi: 

Tafla 18. 

Millj. kr. 

Einkaneyzla samkv. þjóðhagsreikn 226.000s 

Fjarlægður þáttur hins opinbera (5,3 %) . 11.978 

Heildarútgjöld einstaklinga til einkaneyzlu 214.022 
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Hjón 
Börn 
Ókvæntir einstakl. 

Þjóðin alls 

Tafla 19. 

Fjöldi 

43.523 
68.564 
66.873 

222.483 
manns vega 

Neyzlu-
einingar 

1,83 
0,55 

0,915 

Alls 

79.647 
37.710 
61.189 

178.546 
neyzluein. 

ef nákvæmt mat ætti að fá á greiðslu sölu-
skatts hinna einstöku tekjuhópa þyrfti að 
framkvæma nýja neyzlukönnun. Verður 
því látið staðar numið hér. 

Til þess að áætla neyzlu einstaklings 
eru notaðar neyzlueiningar. Hér var við 
útreikning þessa þáttar stuðzt við aðferð 
sem notuð er hjá Þjóðhagsstofnun við sam-
bærilega útreikninga. Eru niðurstöður 
sýndar í töflu 19. Hér er karlmaður lát-
inn vega eina einingu, kona 0,83 eining-
ar og börn 0,55 einingar. 

Samkvæmt þessum útreikningum fáum 
við að hver neyzlueining sé 1.199 þús. kr. 
Ef við notum nú þessa niðurstöðu til að 
meta fjárhæð einkaneyzlu á hópana þrjá, 
hjón, einstæð foreldri og einstaklinga, fá-
um við töflu 20. Hér gerum við enn sem 
fyrr ráð fyrir að hjón hafi 1,5 börn á fram-
færi en einstæð foreldri 1,4 börn. Einnig 
sjáum við hér áætlaða greiðslu þessara 
hópa í söluskatt er tekið hefur verið tillit 
til niðurgreiðslna ríkisins. 

LOKAORÐ 
Niðurstaða þessarar ritgerðar er sú, að 

íslenzka skattkerfið hafi áhrif til tekjujöfn-
unar. Ýmsa einstaka útreikninga mætti þó 
bæta, og má þar nefna: 

1) Hlutdeild söluskatts í útgjöldum ein-
stakra tekjuhópa. 

2) Aðgreina mætti barnlaus hjón og 
hjón með börn. 

3) Til að finna greiðslubyrði skatta á 
einstaka tekjuhópa þyrfti að nota 
tekjur skattgreiðenda á sama ári og 
skattur er greiddur. 

Á grundvelli þeirra gagna sem nú liggja 
fyrir verður þó ekki bætt úr þessum atrið-
um svo vel fari. Sem dæmi má nefna að 
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Ólafur Ólafsson, landlæknir: 

Kostnaður við heilbrigðisþjónustu 

Eftirfarandi yfirlit er gert í samráði við Bolla Bollason 
hagfræðing við Þjóðhagsstofnun. 

Nokkrar umræður hafa orðið um kostn-
að við heilbrigðisþjónustu hér á landi. Hér 
verður gerð grein fyrir útgjöldum til heil-
brigðismála og aðalþættir heilbrigðisþjón-
ustunnar á Íslandi bornir saman við sam-
bærilega þætti í nágrannalöndunum. 

Útgjöld til heilbrigðismála 
Í norrænu tölfræðihandbókinni 1978 eru 

birtar kostnaðartölur frá Norðurlöndum 
yfir eftirfarandi þætti heilbrigðisþjónust-
unnar: 

1) Rekstrarkostnaður vegna þjónustu 
á sjúkrahúsum; 

2) Rekstrarkostnaður vegna þjónustu 
utan sjúkrahúsa; 

3) Rekstrarkostnaður vegna tann-
læknaþjónustu; 

4) Rekstrarkostnaður vegna meðferð-
ar þroskaheftra; 

5) Rekstrarkostnaður vegna sjúkra-
trygginga. 

Þessi úttekt er gerð af Hagstofum Norð-
urlandanna, og spannar hún helstu þætti 
heilbrigðisþjónustunnar. Hvort sem miðað 
er við hlutfall af vergum þjóðartekjum eða 
vergri þjóðarframleiðslu verja Íslendingar 
minna fé til þessara mála en aðrar Norður-
landaþjóðir að Finnum undanskildum. 

Í töflu I er sýndur samanburður á Norð-
urlöndunum eftir útgjöldum til heilbrigð-
ismála sem hlutfall af vergri þjóðarfram-
leiðslu. 

Tafla I. 
1970 1976 

Ísland 4,1 6,7 
Danmörk 6,1 7,9 
Finnland 4,3 6,7 
Noregur 5,8 8,4 
Svíþjóð 7,0 11,1 

Þegar litið er á dreifingu útgjalda til 
hinna ýmsu þátta heilbrigðisþjónustunnar 
sem hlutfall af vergri þjóðarframleiðslu, 
fæst sú mynd árið 1976, sem sýnd er á 
töflu II (á næstu bls.). Þessi tafla sýnir, að 
Íslendingar eyða hlutfallslega minnstu til 
heilbrigðisþjónustu að Finnum undanskild-
um. 

Um greiðslur til heilbrigðis-, tryggingar-
og félagsmála sem hlutfall af vergri þjóð-
arframleiðslu á Norðurlöndum má lesa í 
töflu III. 

Tafla III. 
1970 1976 
10,0 13,5 
17,9 25,1 
14,0 23,2 
14.7 20,1 
17.8 26,6 

Ísland 
Danmörk 
Finnland 
Noregur 
Svíþjóð 
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Tafla II. 
Þjónusta Þjónusta Tann- Þjón. við 
sjúkra- utan lœkna- Annar þroska- Sjúkra- Aðrar 

húsa sjúkrah. þjón. kostn. hefta trygg. greiðsl. Alls 

Ísland 3,5 0,4 0,2 0,9 0,2 1,4 0,11) 6,7 
Danmörk 4,0 0,9 0,4 0,2 0,5 1,0 1,1 8,1 
Finnland 2,4 0,8 0,1 0,2 1,4 1,1 6,1 
Noregur 4,1 0,9 0,2 0,9 0,3 0,8 0,8 8,4 
Svíþjóð2) ? ? 0,5 ? 0,4 4,7? 11,1? 

1 Sérþjónusta. 2 Ekki tilgreint sérstaklega. 

Tafla IV. 
Ísland Danmörk Finnland Noregur 

Sjúkrakostnaður 50 32 31 42 
Ellimál og örorka 
Aðrar tryggingar og félagsmál } 50 68 69 58 

Eins og sjá má er Ísland lægst í saman-
burði við aðrar Norðurlandaþjóðir. 

Kostnaðarskipting milli einstakra mála-
flokka innan hvers lands er mjög mismun-
andi eins og sjá má í töflu IV. 

Þótt við greiðum minna til rekstrar heil-
brigðis-, félags- og tryggingamála sem hlut-
fall af vergri þjóðarframleiðslu, greiðum 
við hlutfallslega mest til þess málaflokks-
ins. sem dýrastur er, þ. e. sjúkramála. Hins 
vegar greiða Íslendingar hlutfallslega lægst 
til elli-, félags- og tryggingamála miðað við 
hinar Norðurlandaþjóðirnar. Hugsanleg 
skýring á þessu fyrirbæri er, að kostnaður 
hér á landi vegna vistunar ellilífeyrisþega 
á sjúkrahúsum greiðist af sjúkrakostnaði, 
en víða á Norðurlöndum fellur slíkur 
kostnaður undir ellimálaflokk. 

Þessar upplýsingar eru fengnar úr Nor-
rænu tölfræðihandbókinni (Yearbook of 
Nordic Statistics 1978). Unnið hefur verið 
að samræmingu upplýsinga um útgjöld til 
heilbrigðis-, trygginga- og félagsmála í 
mörg ár. Upplýsingum er safnað frá Dan-
mörku 1. janúar til 31. mars ár hvert, en 
yfir allt árið frá öðrum Norðurlöndum. 
Þessar skýrslur taka ekki til fjárfestingar 

Svíþjóð 

42 

58 

100 100 100 100 100 

og beinna gjalda, heldur aðeins til rekstrar-
gjalda. 
Í þessum skýrslum er reiknað með: 

1) Nettóútgjöldum til félagsmála; 
2) Stjórnunarkostnaði; 
3) Skyldugreiðslum atvinnurekenda. 
Styrkir, frjáls framlög og kostnaður 

einkastofnana vegna félagsmála er ekki 
talinn með. 

Um samanburð heilbrigðisútgjalda á Ís-
landi og á öðrum Norðurlöndum 1976 

Almennt má segja, að samanburður á 
raungildi hinna ýmsu hagstærða landa á 
milli sé háður m. a. tveimur meginskilyrð-
um. Í fyrsta lagi, að ámóta aðferðir séu við-
hafðar við útreikning á sjálfum stærðun-
um í hverju landi. Í öðru lagi, að saman-
burðurinn miðist við raunhœfa gengis-
skráningu gjaldmiðla landanna. Um fyrra 
skilyrðið er það að segja, að það verður 
sjálfsagt seint uppfyllt, svo að óyggjandi 
sé, en hér virðist þó um sambærilegar 
stærðir að ræða. Að því er síðara atriðið 
snertir, sjálfa gengisviðmiðunina, sem í 
raun má telja undirstöðu samanburðar af 
þessu tagi, er hins vegar fárra góðra kosta 



KOSTNAÐUR VIÐ HEILBRIGÐISÞJÓNUSTU 57 

Tafla V. 

1. Heildarútgjöld til heilbrigðismála 1976 sem hlut-
fall af þjóðartekjum 
— miðað við Ísland = 100 

2. Hlutfall þjóðartekna á mann miðað við Ísland 
= 100 

3. Hlutfall heilbrigðisútgjalda á mann miðað við 
Ísland = 100 

völ, og verður því að notast við gengis-
skráninguna eins og hún er á hver]um 
tíma. Það mun þó mála sannast, að geng-
ið eitt sér sé næsta ófullkominn kvarði til 
að bera saman raungildi hagstærða í gjald-
miðli hinna ýmsu landa. Af þessum sökum 
þarf því að varast að taka niðurstöður sam-
anburðar af þessu tagi sem algildar, enda 
þótt þær gefi ákveðnar vísbendingar um 
helstu áttir í þessum efnum. 

Þegar litið er á heildarútgjöld til heil-
brigðismála á Norðurlöndum á árinu 1976 
sem hlutfall af vergri þjóðarframleiðslu, 
kemur í ljós, að hlutfallið er hæst í Sví-
bjóð, 11,1%, en lægst í Finnlandi og á Is-
landi, 6,7% (sjá lið 1 í töflu V) . 

Fróðlegt er að skoða þessar tölur um 
heildarútgjöld til heilbrigðismála með hlið-
sjón af tölum um þjóðartekjur á mann 
(liður 2 í töflu). Þá kemur í ljós, að mið-
að við Ísland eru þjóðartekjur á mann 

Ísland Danmörk Finnland Noregur Svíþjóð 

6,7 7,9 6,7 8,4 11,1 
100 117 100 125 166 

100 123 92 117 137 

100 145 93 146 226 

lægri í Finnlandi, um fimmtungi hærri í 
Danmörku og Noregi, en rösklega þriðj-
ungi hærri í Svíþjóð. Hlutföllin milli heil-
brigðisútgjaldanna eru nokkuð svipuð 
þjóðartekjuhlutföllunum, að Svíþjóð þó 
undanskilinni, en þar er hlutfall þjóðar-
tekna á mann um 37% hærra, en útgjöld 
til heilbrigðismála 66% hærri en á Íslandi. 

Mismun á vægi heilbrigðisútgjalda á 
mann á Íslandi og Finnlandi annars vegar 
og hinum Norðurlöndunum hins vegar má 
þannig rekja beinlínis til þess, að bæði er 
hlutur heildarútgjaldanna lægri í tveimur 
fyrrnefndu löndunum og eins eru þjóðar-
tekjur þessara tveggja landa talsvert lægri 
en í Danmörku og Noregi og einkum þó 
Svíþjóð. Við þessa útreikninga er hvorki 
tekið tillit til beinna né óbeinna skatta. en 
erfitt er að ákvarða þá stærð. Á árinu 1976 
voru þó heildarskattar lægri á Íslandi en 
á öðrum Norðurlöndum. 



Leifur Eysteinsson: 

Útgjöld ríkissjóðs til menntamála 

Jafnhliða þessari grein um útgjöld til menntamála eru 
birt kort um sama efni. Fylgja tvö þeirra greininni, en 
sjö litprentuð kort eru í kortaröð aftast í heftinu. 

Inngangur 
Hér á eftir verður farið nokkrum orðum 

um þann hluta ríkisútgjalda sem eru út-
gjöld til menntamála. Þar sem hér er um 
mjög víðfeðman málaflokk að ræða verður 
ekki hægt að gera honum viðhlítandi skil, 
heldur einungis drepið á veigamestu at-
riðin og reynt að veita nokkra innsýn 
í hann. 

Menntamálaráðuneytið heftir tvívegis 
gefið út skýrslur þar sem fram koma upp-
lýsingar um útgjöld til menntamála. Fyrst 
árið 1971 í samvinnu við Efnahagsstofnun-
ina um menntamálaútgjöld hins opinbera 
og skólahald á árunum 1946 til 1971 og 
síðan 1978, er Alþingi var gefin skýrsla 
um starfsemi ráðuneytisins á árunum 1971 
til 1976. Að auki hefur ráðuneytið frá ár-
inu 1974 gefið reglulega út fréttabréf og 
einnig eru árlega gefnar út skýrslur um 
nemendur og kennara. Í grein þessari verð-
ur fyrst fjallað um þróun útgjalda mennta-
málaráðuneytisins á síðustu árum og gerð-
ur samanburður við heildarútgjöld ríkis-
sjóðs og þjóðarframleiðslu á hverjum tíma. 
Þá verður gerð grein fyrir útgjöldum til 
menntamála á árinu 1978 og í framhaldi 
af því fjallað nánar um útgjöld til skóla-

mála á sama ári. í því sambandi verður 
gerð grein fyrir því á hvern hátt kostnaður 
við skólahald skiptist milli ríkis og sveitar-
félaga og farið nokkrum orðum um þau 
mál. Að lokum verður fjallað sérstaklega 
um þróun útgjalda til menntaskóla. 

Útgjöld til menntamála 1970—1978 
Stærsti hluti útgjalda ríkissjóðs til 

menntamála fer í gegnum menntamála-
ráðuneytið. Aðeins rekstur nokkurra sér-
skóla er á vegum annarra ráðuneyta. Að 
auki falla nokkrar vísinda- og rannsókna-
stofnanir undir yfirstjórn menntamála-
ráðuneytisins. Á mælikvarða útgjalda er 
menntamálaráðuneytið næststærsta ráðu-
neytið, aðeins tryggingaráðuneytið er 
stærra. Umsvif ráðuneytisins eru mjög 
mikil. Eins og sjá má á töflu 4 hér á eftir 
hafa um það bil 15 til 18% ríkisútgjalda 
farið gegnum ráðuneytið. Hins vegar er 
viðfangsefnafjöldinn mun meiri en út-
gjöldin gefa tilefni til að ætla. Rúmur 
þriðjungur allra stofnana og viðfangsefna 
sem fé er veitt til á fjárlögum heyrir undir 
menntamálaráðuneytið. 

1. tafla hér á eftir er yfirlit yfir útgjöld 
menntamálaráðuneytisins á verðlagi hvers 
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1. tafla. Útgjöld menntamálaráðuneytis. 
Á verðlagi Á verðlagi 

Ár 
hvers árs 1978 

Ár í millj. kr. i millj. kr. 

1970 1.656 13.622 
1971 2.634 18.118 
1972 3.107 20.808 
1973 4.238 22.762 
1974 6.592 24.905 
1975 8.603 21.637 
1976 11.392 21.451 
1977 15.995 23.081 
1978 26.607 26.607 

Heimild: Ríkisreikningur. 

árs og föstu verðlagi ársins 1978 fyrir árin 
1970—78. Við samanburðinn voru notaðir 
margföldunarstuðlarnir í 2. töflu sem 
byggja á breytingu vísitölu vöru og þjón-
ustu milli ára. 

2. tafla. Margföldunarstuðlar. 
Ár Stuðull 
1970 8.226 
1971 7.664 
1972 6.697 
1973 5.371 
1974 3.778 
1975 2.515 
1976 1.883 
1977 1.443 
1978 1.000 

Á mælikvarða vísitölu vöru og þjónustu 
hafa því útgjöld menntamálaráðuneytisins 

nærri tvöfaldast á þessu tímabili. Á 3. töflu 
hér á eftir, sem sýnir samanburð á útgjöld-
um menntamálaráðuneytisins og þjóðar-
framleiðslu á sama tímabili, má sjá að út-
gjöld ráðuneytisins hafa aukist meir en 
nemur aukningu þjóðarframleiðslu. Árið 
1970 voru útgjöld menntamálaráðuneyt-
isins 3,87% af þjóðarframleiðslu en voru 
orðin 4,62% árið 1978. Á 4. töflu, er sýnir 
hlutfall útgjalda menntamálaráðuneytis-
ins og ríkisútgjalda á tímabilinu 1970 til 
1978, má sjá að þetta hlutfall hefur verið 
á bilinu 15—18% og farið nokkuð lækk-
andi. Hæst var þetta hlutfall 1970 eða 
17,7% en lægst komst það í 14,69% árið 
1975. Á tímabilinu voru útgjöld mennta-
málaráðuneytisins að meðaltali 16,4% af 
heildarútgjöldum ríkissjóðs. Þessi lækkun 
táknar þó ekki að útgjöld til menntamála 
hafi farið lækkandi á þessu tímabili, eins 
og 1. tafla ber með sér. Aðrir þættir ríkis-
umsvifa hafa hins vegar aukist tiltölulega 
meir. 

Útgjöld menntamálaráðuneytisins 1978 
Á árinu 1978 leit rekstrarreikningur 

menntamálaráðuneytisins og ríkissjóðs út 
eins og sýnt er á 5. töflu. Á töflunni kem-
ur einnig fram hvernig útgjöld ráðuneyt-
isins skiptast hlutfallslega eftir tegundum 
útgjalda og gerður er samanburður á því 

3. tafla. Útgjöld menntamálaráðuneytisins borin saman við þjóðarframleiðslu á árunum 1970-78. 

Útgjöld 
menntamála- Þjóðar-
ráðuneytisins framleiðsla 

á verðlagi á verðlagi 

Ár Íbúar 1. des. 
hvers árs hvers árs 

Ár Íbúar 1. des. í millj. kr. í millj. kr. Hlutfall 

1970 204.578 1.656 42.833 3,87% 
197.1 207.174 2.364 53.210 4,44% 
1972 210.775 3.107 68.415 4,54% 
1973 213.499 4.238 96.629 4,38% 
1974 216.628 6.592 141.078 4,67% 
1975 219.033 8.603 192.818 4,46% 
1976 220.470 11.392 265.958 4,28% 
1977 222.470 15.995 381.483 4,19% 
1978 224.384 26.607 575.800 4,62% 

Heimildir: Hagtíðindi, Ríkisreikningur og Þjóðarbúskapurinn. 
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4. tafla. Útgjöld menntamálaráðuneytisins sem hlutfall 
af heildarútgjöldum ríkissjóðs 1970-78. 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

17,7 17,46 16,87 16,07 14,69 16,16 15,61 16,10 15,61 
Yfirstjórn 0,2 0,23 0,53 0,40 0,37 0,34 0,31 0,20 0,28 
Háskólinn og ýmis rannsókn.starfsemi 1,3 1,53 1,53 1,48 1,47 1,38 1,33 1,41 1,53 
Menntaskólar og kennaraskólar . . . . 1,8 1,72 1,82 1,59 1,39 1,34 1,65 1,89 2,02 
Ýmis fræðslumál 0,6 0,58 0,23 0,20 0,16 0,18 0,21 0,24 0,29 
Sérskólar 1,3 1,35 1,34 1,36 1,32 1,34 1,56 1,65 1,72 
Héraðs-, mið-, unglinga- og barnaskól-

ar og grunnskólar 10,0 9,78 8,88 8,81 8,14 7,01 7,54 7,10 7,34 
Önnur fræðslumál 0,8 0,86 1,16 1,61 1,76 1,74 2,23 1,57 1,31 
Söfn, listir og önnur menningarmál . 1,7 1,41 1,40 1,42 1,46 1,36 1,33 1,55 1,61 

Heimild: Ríkisreikningur 1978. 

5. tafla. Rekstrarreikningur menntamálaráðuneytisins árið 1978 
borinn saman við A-hluta ríkisreiknings. 

Útgjöld 
Útgjöld 

Útgjöld menntamála-
menntamála- Ríkis- ráðuneytis 

ráðuneytis reikningur sem hlutfall 
Tegund útgjalda í millj. kr. Hlutfall í millj. kr. ríkisútgjalda 

Laun og starfsmannaútgjöld 16.910 71,38% 44.698 37,83% 
Ýmis rekstrarútgjöld 2.678 9,72% 12.849 20,84% 
Viðhald 303 1,10% 4.984 6,08% 
Vaxtagjöld 8 0,03% 6.489 0,12% 
Gjaldfærður stofnkostnaður 3.034 11,01% 9.606 31,58% 
Ósundurliðað - - 349 -

Tilfærslur til: 
Sjóða og stofnana í B-hluta 3.183 11,55% 63.498 5,01 % 
Sveitarfélaga 268 0,97% 4.593 5,83% 
Fyrirtækja og atvinnuvega - - 20.534 -

Einstaklinga, heimila, samtaka 1.167 4,24% 3.291 35,46% 

27.551 100,00% 170.892 16,12% 
Sértekjur stofnana til frádráttar 944 5.632 16,75% 

Gjöld samtals 26.607 165.260 16,10% 

hve stór hluti einstaka útgjaldategund er 
af hverri útgjaldategund ríkisins. 

Taflan sýnir að langstærsti hluti út-
gjalda menntamálaráðuneytisins er launa-
kostnaður eða 61,38% og að launakostn-
aður ráðuneytisins er 37,83% af öllum 
launakostnaði á A-hluta ríkisreiknings. 
Stærstur hluti þeirra launa sem ráðuneyt-
ið greiðir eru laun kennara. Af þeim 16.910 
millj.kr. sem ráðuneytið greiddi í laun á 
árinu 1978 voru 12.180 millj.kr. greiddar 
beint af launadeild fjármálaráðuneytisins 

til kennara eða annarra starfsmanna skóla. 
Af þessum 12,180 millj.kr. fóru um það bil 
11,500 millj.kr. til fastra starfsmanna skól-
anna, bæði kennara og annarra. Á árinu 
voru greidd samtals 3.189 árslaun til ríkis-
starfsmanna í skólum og að auki voru all-
miklum fjölda stundakennara í minna en 
hálfu starfi, ræstingarfólki og lausráðnum 
starfsmönnum greidd laun. Á árinu 1979 
voru alls 11.571 stöður hjá ríkinu og þar 
af 3.925 hjá menntamálaráðuneytinu eða 
33,92%. 



GRUNNSKÓLAR 

F O R S K Ó L A R O G F R A M H A L D S D E I L D I R 

L A N D F R Æ Ð I L E G SK I PT ING 

1978-1979 

Heimild: Menntamálaráðuneytið Kortagerð: JP Btard_Rvík1980 
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6. tafla. Framlag ríkissjóðs til skólamála eftir skólategundum sem hlutfall 
af heildarútgjöldum menntamálaráðuneytisins 1978. 

Frekari sundurliðun í % 
Tegund skóla M.kr. Laun Rekstur Stofnkostn. 
Háskóli Íslands, KHÍ og TÍ 2.660 10,0 67,6 16,8 15,6 
Mennta- og verslunarskólar 2.131 8,0 75,1 10,3 14,6 
Fjölbrautaskólar 1.080 4,1 63,2 10,1 26,7 
Verknámsskólar 1.820 6,8 81,9 9,6 8,5 
Grunn- og héraðsskólar 12.109 45,5 78,1 8,4 13,5 
Tónlistarskólar 392 1,5 100,0 0,0 0,0 

Samtals 20.192 75,9 76,2 9,9 13,9 

Næststærsti kostnaðarliðurinn á eftir 
launum eru framlög til B-hluta stofnana 
eða 11,55 %. Stærsti hlutinn er framlag 
ríkisins til Lánasjóðs íslenskra náms-
manna. 

Þriðji stærsti kostnaðarliður ráðuneytis-
ins er stofnkostnaður eða 11,01%. Í frétta-
bréfi menntamálaráðuneytisins frá 10. des. 
1979 er gerð grein fyrir stofnkostnaði skóla-
mannvirkja á árinu 1978. Þar kemur meðal 
annars fram að greiðslur ríkissjóðs vegna 
stofnkostnaðar við skóla voru á árinu sam-
tals 1.845 millj.kr. og þar af voru 1.375 
millj.kr. vegna grunnskólamannvirkja. 

Fjórði stærsti kostnaðarliðurinn er ýmis 
rekstrarkostnaður eða 9,72%. Þar með er 
talinn ýmis launakostnaður sem sveitarfé-
lög leggja út fyrir í skólum sem reknir 
eru saman af ríki og sveitarfélögum. 

Eins og ráða má af öllum þeim tölum 
sem að framan hafa birst eru mestöll út-
gjöld menntamálaráðuneytisins vegna 
skólamála. því er ekki úr vegi að víkja nán-
ar að þessum málaflokki. 6. tafla sýnir 
framlag ríkissjóðs til skóla eftir tegundum 
skóla sem hlutfall af útgjöldum mennta-
málaráðuneytisins á árinu 1978. Á töfl-
unni sést að 75,9% allra útgjalda ráðu-
neytisins það ár fóru beint til ákveðinna 
skóla. Stærsti hlutinn fór til grunn- og 
héraðsskóla eða 45,5% af útgjöldum ráðu-
neytisins. Á hægri hluta töflunnar hefur 
útgjöldum verið skipt eftir tegundum út-
gjalda. Þar kemur greinilega í ljós hve 
laun eru stór hluti í útgjöldum skólanna 
eða að meðaltali 76,2%. 

Eitt af viðameiri hlutverkum hins opin-
bera, ríkis og sveitarfélaga er að sjá til 
þess að þegnarnir fái þá menntun sem 
nauðsynleg er til þess að þeir megi eflast og 
þroskast og gera þá hæfari til þátttöku í 
lífi og starfi þjóðfélagsins. Skólaskylda er 
fyrir öll börn og unglinga á aldrinum 7— 
15 ára, og ber ríki og sveitarfélögum að sjá 
til þess að farið sé að lögum um grunn-
skóla frá 1974 í þessu sambandi. Engin lög 
eru hins vegar til um nám að loknum 
grunnskóla, en frumvarp um framhalds-
skóla hefur fjórum sinnum verið lagt fyrir 
Alþingi en ekki hlotið afgreiðslu. Á meðan 
svo er, eru hinir ýmsu framhaldsskólar 
reknir með ýmsu móti. Á 7. töflu má sjá 
hvernig kostnaðarþátttöku ríkis og sveitar-
félaga er háttað í hinum ýmsu skólateg-
undum. Eins og sést á töflunni greiðir rík-
issjóður öll laun vegna kennslu í skóla-
kerfinu nema í tónlistarskólum og að auki 
er ríkissjóður mismikill þátttakandi í laun-
um annarra starfsmanna og öðrum kostn-
aði við skólahaldið. Þessi misjafna kostnað-
arskipting hefur ýmsa ókosti, einkum 
varðandi framhaldsskólana. Menntakerfið 
hefur verið að tengjast innbyrðis meir en 
áður var og nám í hinum ýmsu skólateg-
undum verið samræmt að nokkru. Fjöl-
brautaskólar hafa verið stofnaðir á síðustu 
fimm árum sem nýjar stofnanir eða til að 
taka við rekstri iðnskóla og framhalds-
deilda gagnfræðaskóla. Fjölbrautaskól-
arnir hafa fjölbreytt námsframboð, bæði 
bóknám og verknám. Með þessari sam-
tengingu verklegs og bóklegs náms hefur 



NÁMSMENN ERLENDIS 

Heimild: Hagtíðindi (feb. 1979) Kortagerð: JPBiard Rvík1980 
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7. tafla. Skipting kostnaðar við skólahald milli ríkis og sveitarfélaga. 
Kennslu- Önnur Rekstrar- Viðhalds- Stofn-

laun laun kostnaður kostnaður kostnaður 
Skólar á háskólastigi, mennta-, verzlunar-, héraðs-
og aðrir verk- og sérnámsskólar en þeir, sem á eft-
ir verður getið 100% 100% 100% 100% 100% 
Fjölbrautaskólar (ath. 1) 100% 50% 50% 50% 60% 
Iðnskólar (ath. 2) 100% - - 50% 50% 
Hússtjórnarskólar (ath. 3) 100% 50% 50% 75% 75% 
Tónlistarskólar 50% 
Grunnskólar (ath. 4) 100% framlag - - 50-100% 

Ath. 1: Skv. lögum nr. 14/1973. 
Ath. 2: Skv. lögum nr. 49/1967 með síðari breytingum. Ríkissjóður greiðir launakostnað, sem háður er nem-

endafjölda. 
Ath. 3: Skv. lögum nr. 41/1955, sem gilda um þá skóla, sem ekki eru að fullu kostaðir af ríkissjóði. 
Ath. 4: Skv. lögum nr. 63/1974 og reglug. nr. 213/1975 greiðir ríkissjóður önnur laun en vegna kennslu í formi 

framlags, sem háð er nemenda- og deildafjölda í skóla. Ríkissjóður greiðir 50% í kostnaði við akstur 
og heilsugæslu. Ríkissjóður greiðir 50% í stofnkostnaði kennslu- og íþróttahúsnæðis, 85-100% í 
stofnkostnaði við heimavistir og 75% í stofnkostnaði kennaraíbúða. 

skipulagi framhaldsskólakerfisins verið 
breytt í grundvallaratriðum. Áður en fjöl-
brautaskólarnir komu til sögunnar var sér-
hæfing hverrar skólastofnunar mun meiri 
en eftir að þeir komu til. Innan hvers fram-
haldsskóla var ákveðin brautaskipting og 
skólar þá ýmist flokkaðir sem verknáms-
skólar eða bóknámsskólar. Í dag eru bæði 
þessi kerfi við lýði. Ekki verður fjallað hér 
um kosti og galla hvors kerfis fyrir sig, út 
frá kennslufræðilegum atriðum, en skóla-
kerfið er alltaf að verða samhæfðara. 
Menntaskólar sem áður voru eingöngu bók-
námsskólar hafa í æ ríkari mæli farið inn 
á þá braut að gefa nemendum sínum kost 
á að stunda jafnhliða nám í ýmsum sér-
skólum og fá það metið til stúdentsprófs. 
Kostnaði við að veita samskonar menntun 
er því skipt mismunandi á milli ríkis og 
sveitarfélaga. 

Mikil ásókn hefur verið í að stofna fjöl-
brautaskóla á undanförnum árum og víst 
er að þeim mun fjölga frá því sem nú er. 
íbúar utan höfuðborgarsvæðisins vilja 
gjarnan að boðið sé upp á sem fjölbreyti-
legast nám í heimabyggð sinni, enda eru 
þá meiri líkur á að nemendur setjist þar að 
eftir að námi er lokið. Að auki verður 
beinn útlagður kostnaður þeirra oft á tíð-
um minni. Námsframboð getur þó að öll-

um líkindum ekki orðið eins mikið og talið 
er æskilegt, þar sem skólarnir eru flest-
allir litlir og nauðsynlegt er að hafa reglur 
um lágmarksstærð hópa. 

Sveitarfélög sjá sér einnig hag í að 
stofna fjölbrautaskóla og fella iðnskóla og 
framhaldsdeildir grunnskóla undir hann. 
Eins og sést á 7. töflu tekur ríkissjóður 
þátt í mun stærri hluta rekstrarkostnaðar-
ins í fjölbrautarskólum og iðnskólum en 
framhaldsdeildum grunnskóla. Sums staðar 
eru fjölbrautaskóli og grunnskóli undir 
sama þaki. Þar sem kostnaðarþátttakan er 
ekki hin sama á þessum skólastigum getur 
uppgjör kostnaðar verið flókið og þá oft 
erfitt að skipta kostnaði niður á skólastig 
eins og til hans er stofnað. 

Hér hefur verið drepið á nokkra ókosti 
þess að kostnaði milli ríkis og sveitarfélaga 
er skipt mismunandi eftir skólategundum 
og skólastigum. Í öllum rekstri hefur það 
verið reynslan að best sé að vald og ábyrgð 
fari saman. í samrekstri er því æskilegt að 
fjármálaleg ábyrgð sé hjá þeim sem greiðir 
kostnaðinn og meiri líkur þá á að rekstur-
inn sé hagkvæmur. Ekkert er hægt að full-
yrða um hvort rekstur skólakerfisins væri 
hagkvæmari ef skólarnir væru að öllu leyti 
kostaðir og reknir af ríkinu. Þó má leiða 
líkur að því að svo yrði ekki, enda myndi 
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8. tafla. Útgjöld ríkissjóðs til menntaskóla. 

Útgjöld 
Útgjöld 

Útgjöld 
á verðlagi Útgjöld á nema 
hvers árs á verðlagi á verðlagi 

Ár Nemar í þús. kr. Stuðull 1978 í þús. kr. 1978 í þús. kr 

1951 769 2.781 47.259 131.427 170,9 
1956 804 4.450 35.565 158.264 196,8 
1961 1.185 8.574 25.533 218.920 184,7 
1966 1.643 29.901 13.999 418.584 254,8 
1971 2.717 115.655 7.664 886.380 326,2 
1976 3.521 652.943 1.883 1.229.492 349,2 
1978 3.580 1.612.965 1.000 1.612.965 450,5 

Útgjöldum vegna stofnkostnaðar sleppt árið 1956 vegna ML, 
1961 vegna MH og 1976 vegna ME. 

Heimild: Ríkisreikningur. 

miðstýring aukast og ekki hægt að haga 
rekstrinum í samræmi við þær sérstöku að-
stæður sem eru á hverjum stað og heima-
menn hafa mesta þekkingu á. Sveitarfélög-
in gætu hins vegar ekki heldur staðið ein 
að rekstri skólanna án þess að veruleg 
breyting yrði gerð á verkaskiptingu ríkis 
og sveitarfélaga og tekjur sveitarfélaganna 
auknar til muna. Hugsanlega gætu sveitar-
félög þó sameinast um rekstur fjölbrauta-
skóla með ríkinu. Ef sveitarfélög stæðu ein 
að rekstri skólanna gætu komið upp deilur 
um greiðslu kostnaðar sem skapast við að 
nemar úr einu sveitarfélagi sækja skóla 
sem annað sveitarfélag rekur. Slíkar deilur 
hafa komið upp í skólum sem reknir eru 
saman af ríki og sveitarfélagi. 

Útgjöld. menntaskólanna 
Menntaskólarnir eru að fullu kostaðir af 

ríkissjóði og því liggja allar upplýsingar um 
kostnað fyrir í ríkisreikningum. Það væri 
athyglisvert ef hægt væri að bera saman 
kostnað á nema í hinum ýmsu skólum, svo 
sem nema í verknámi og bóknámi og nema 
í áfangakerfisskóla og bekkjakerfisskóla. 
Slíkur samanburður er hins vegar mjög 
erfiður og því hefur nákvæmur samanburð-
ur aldrei verið gerður á kostnaði við að 
veita menntun í hinum ýmsu skólum. Til 
þess að gera slíkan samanburð þyrfti að 
taka tillit til ótalmargra þátta, svo sem 

námsferils nemenda, launa og aldurs 
kennara, stofnkostnaðar og afskrifta, við-
halds húsnæðis og kennslutækja, húsnæð-
isstærðar og hversu hentugt það er á hverj-
um stað og ótal fleiri atriða sem of langt 
væri upp að telja. í þessu sambandi þyrfti 
einnig að meta þjóðhagslega hagkvæmni 
mismunandi náms en slíkt hefur aldrei 
verið gert. Þrátt fyrir að ekki sé hægt að 
gera nákvæman samanburð á kostnaði við 
að halda uppi kennslu í hinum einstöku 
skólum er hægt að gefa sér einfaldar for-
sendur til að byggja samanburð á. Einnig 
er hægt að bera saman kostnað í ákveðnum 
skólum á einhverju árabili til þess að átta 
sig á því hvernig útgjöldin hafa þróast. Á 
8. töflu hefur verið gerður slíkur saman-
burður á menntaskólum. Á töflunni er rak-
ið hvernig útgjöld á nema hafa aukist frá 
árinu 1951. Tekin voru heildarútgjöld til 
menntaskólanna með fimm ára millibili og 
er stofnkostnaður því innifalinn. Útgjöld 
hvers árs voru færð á fast verðlag 1978 
með margföldunarstuðlum í töflu 2, sem 
byggja á vísitölu vöru og þjónustu. Síðan 
var nemendafjölda á hverju ári deilt upp í 
útgjöld ársins. Samanburður sem þessi 
getur ekki verið mjög nákvæmur, eins og 
áður hefur verið greint frá. Hins vegar get-
ur hann gefið vísbendingu um hvort kostn-
aður fer minnkandi eða ekki. Kostnaður við 
hvern menntaskólanema fer greinilega 
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vaxandi á mælikvarða vísitölu vöru og 
þjónustu. Ekki er að svo stöddu hægt 
að gefa viðhlítandi skýringu á orsökum 
þessa en rétt að nefna nokkra þætti er ugg-
laust hafa haft áhrif á þessa þróun. Árið 
1951 voru menntaskólarnir aðeins tveir, á 
Akureyri og í Reykjavík, en 1978 eru þeir 

orðnir sjö. Námsframboð hefur aukist stór-
lega og hefur það leitt til þess að meðal-
hópastærðir í skólunum hafa minnkað. 
Kjarasamningar kennara hafa tekið mikl-
um breytingum, vinnutími þeirra styst og 
launagreiðslur aukist meir en nemur hækk-
un vísitölu vöru og þjónustu. 



Kortaröð XI 

Kortaröð XI fjallar um skólakerfið og 
tengist þannig grein Leifs Eysteinssonar 
um útgjöld ríkissjóðs til menntamála. 
Reyndar eru tvö kortanna prentuð með 
greininni, en þau þóttu nægjanlega skýr án 
litprentunar. 

Hið fyrra þeirra sýnir grunnskóla og 
dreifingu þeirra um landið ásamt forskól-
um og framhaldsdeildum. 

Síðara kortið með greininni sýnir skipt-
ingu íslenskra námsmanna erlendis eftir 
námsgreinum og dvalarlöndum. 

Fyrsta blaðsíða litprentuðu kortanna 
sýnir skólakerfið fyrir og eftir breyting-
una 1974. 

Önnur blaðsíða sýnir fjölda nemenda í 
bekkjum grunnskóla og eftir aldri þeirra, 
sem orðnir eru fjórtán ára og eldri. Enn-
fremur er sýndur fjöldi nemenda á hvern 

kennara í grunnskólum og skipting nem-
enda eftir landshlutum. 

Þriðja síða sýnir dreifingu skólanna á 
höfuðborgarsvæðinu og stærð þeirra eftir 
nemendafjölda. 

Fjórða og fimmta síða sýna sömu skipt-
ingu á landinu í heild. 

Sjötta blaðsíða sýnir fjölda nemenda og 
kennara í hinum ýmsu greinum fram-
haldsskóla. Sérstaklega ber að geta þess, að 
fjöldi kennaranna er sýndur án tillits til 
þess, hvort þeir eru í fullu starfi eða hluta 
úr starfi, og getur þar miklu munað milli 
einstakra skóla og skólastiga. 

Sjöunda síða sýnir fjölda kennara, skipt 
eftir landshlutum og tegundum skóla. 

Á síðustu blaðsiðunni eru svo ýmsar 
upplýsingar um Háskóla Íslands. 

Kortin eru gerð af J. P. Biard. 
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