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Um erlendar lántökur 

Erlendar lántökur hafa um langt skeið 
verið mikilvœgur þáttur í fjármögnun 

hinnar miklu uppbyggingar atvinnutœkja 
og opinberrar þjónustu, sem átt hefur sér 
stað hér á landi undanfarna áratugi. Er 
þá sérstaklega að nefna hlutdeild erlendra 
lána í fjármögnun fiskiskipastólsins, far-
skipa og flugvéla, en þó ekki sízt orku-
framkvæmdir, bœði á sviði raforku og hita-
veitna. Enginn vafi leikur á því, að fjár-
mögnun þessara og annarra framkvœmda, 
sem ekki. hefði verið unnt að ráðast í án 
erlends lánsfjár, hefur skipt miklu máli 
fyrir efnahagslega framþróun hér á landi. 
Hin síðari ár hefur aðgangur Íslendinga að 
erlendum lánum orðið œ auðveldari og 
veldur því bœði aukið framboð fjármagns 
á alþjóðlegum. lánamörkuðum og það 
traust, sem Íslendingar hafa þegar áunnið 
sér hjá erlendum lánveitendum. Hefur í 
þessu efni orðið ótrúlega mikil breyting frá 
því sem var fyrir tveimur áratugum, þeg-
ar lánsfé var varla fáanlegt nema með 
beinum samningum við erlendar ríkis-
stjórnir eða frá alþjóðastofnunum. 

En vandi fylgir vegsemd hverri. Greið-
ur aðgangur að erlendu lánsfé eykur efna-
hagslegt svigrúm þjóðarinnar og gerir 
stjórnvöldum kleift að skipuleggja fram-
kvæmdir og efnahagslega. uppbyggingu án 
þeirrar óvissu, sem áður ríkti um öflun er-
lends lánsfjár. Þessum breyttu aðstœðum 
fylgir hins vegar sá vandi, að nú má segja, 
að það sé Íslendinga einna að ákveða, 
hversu mikið erlent lánsfé þeir vilja nota 
á hverjum tíma og til hvaða þarfa. Í stað 

þess ytra aðhalds, sem fólst í takmörkuðu 
framboði á erlendu lánsfé, verða þeir nú 
að treysta á eigin dómgreind og sjálfsaga, 
þegar þeir ákveða, hversu mikið þeim sé 
hollt að nota af erlendu lánsfé á ári hverju 
og hversu miklar erlendar skuldir þjóðar-
búsins megi verða, svo að efnahagslegu 
öryggi þjóðarinnar sé ekki stefnt í tvísýnu. 
Ef unnt væri að finna viðunandi mæli-
kvarða á það, hversu miklar erlendar lán-
tökur væru hæfilegar á ári hverju, vœri 
um leið fundinn mikilvægur leiðarvísir 
fyrir þá, sem ákvarðanir taka um erlendar 
lántökur. 

Íslendingar eru ekki einir á báti í þess-
um efnum. Margar aðrar þjóðir hafa 
leitað eftir erlendum lánum í vaxandi 
mæli, eiríkum siðasta áratuginn, og hafa 
menn haft áhyggjur af því, að skuldabyrði 
ýmissa ríkja víðs vegar um heim sé að 
komast á hættulegt stig. 

Einkum eru notaðir tveir mælikvarðar 
til þess að meta skuldabyrði einstakra 
þjóða. Eru þeir annars vegar heildar-
skuldastaðan, reiknuð sem hlutfall af þjóð-
arframleiðslu á viðkomandi ári, en hins 
vegar greiðslubyrðin, þ.e.a.s. greiðslur af-
borgana og vaxta sem hlutfall af heildar-
gjaldeyristekjum þjóðarinnar á viðkomandi 
ári. Eins og oftast vill verða um einfalda 
mælikvarða af þessu tagi, verður að nota 
þá með fyllstu gát, þar sem þeir gefa ekki 
nema takmarkaðar upplýsingar um þá 
mörgu þætti, sem hafa þarf í huga, þegar 
meta skal stöðu og stefnu í þessum efnum. 

Eins og meðfylgjandi línurit ber með sér, 
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hefur skuldastaða og greiðslubyrði Íslend-
inga verið allbreytileg undanfarna tvo ára-
tugi, en hvort tveggja hefur þó verið að 
þyngjast smám saman, ef litið er á tíma-
bilið í heild. Á árinu 1980 voru erlendar 
skuldir komnar upp í rúmlega 35% af 
þjóðarframleiðslu, og hafa þær aldrei áður 
verið hærri. Þetta skuldahlutfall er til-
tölulega mjög hátt miðað við flestar iðn-
væddar þjóðir, þar á meðal hin Norður-
löndin. Af þeim þjóðum, sem eðlilegt er 
að bera Íslendinga saman við, hafa aðeins 
Norðmenn og Kanadamenn meiri skulda-
byrði, Norðmenn einkum vegna mikillar 
fjárfestingar í olíuframleiðslunni í Norð-
ursjó, en Kanadamenn bæði vegna fjár-
festingar í orkuframleiðslu og náinna efna-
hagslegra tengsla við Bandaríkin, og hafa 
menn af þessum ástæðum haft litlar á-
hyggjur af skuldastöðu þessara þjóða. Hið 
háa skuldahlutfall Íslendinga stafar einnig 
að verulegu leyti af hliðstœðum ástæðum, 

einkum mikilli fjárfestingu í nýtingu inn-
lendrar orku og uppbyggingu útflutn-
ingsframleiðslu. Sannleikurinn er sá, að 
há skuldastaða er í sjálfu sér hvorki ein-
hlítur mælikvarði á raunverulega skulda-
byrði né vísbending um ábyrgðarleysi í 
efnahagsstjórn. Á sama hátt og hjá ein-
staklingum og fyrirtækjum skiptir það 
mestu máli, hvers vegna til skuldanna er 
stofnað og hvernig lánsfénu er varið. Er-
lend skuldaaukning, sem hefur þann til-
gang að auka gjaldeyristekjur þjóðarinnar 
og styrkja efnahagslega stöðu hennar, get-
ur verið fullkomlega réttlætanleg, þótt hún 
leiði til hás skuldahlutfalls, enda sýnir það 
sig, að erlendir lánveitendur eru fúsastir 
til þess að lána þeim þjóðum, sem lánsfé 
nota með þessum hætti. Þessa hafa ís-
lendingar notið, ekki sízt að því er varðar 
lán til nýtingar innlendra orkulinda. 

Hitt er svo annað mál, að lántökur, sem 
fyrst og fremst hafa þann tilgang að jafna 
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viðskiptahalla við útlönd, sem stafar af 
jafnvœgisleysi í þjóðarbúskapnum og óhóf-
legri aukningu í neyzlu og opinberri þjón-
ustu, eru að sama skapi varhugaverðar. 
enda er þá aðeins verið að velta vanda líð-
andi stundar yfir á framtíðina, án þess 
að á móti standi nokkur uppbygging fram-
leiðslutœkja. Þœr þjóðir, sem þannig halda 
á málum, varðveita ekki til lengdar láns-
traust sitt á erlendum lánamörkuðum. 

Þótt ekki sé unnt að draga skýra línu 
milli þess hluta skuldaraukningar þjóðar-
búsins á hverjum tíma, sem telja megi 
nauðsynlega vegna arðbærrar fjárfestingar, 
og þess, sem í eðli sínu felur í sér fjármögn-
un á útgjöldum líðandi stundar, er enginn 
vafi á því, að meginhluti þess fjármagns, 
sem Íslendingar hafa notað á undanförnum 
áratugum, hefur nýtzt þjóðinni vel til upp-
byggingar og efnahagslegra framfara. Ef 
litið er á þróun síðustu tveggja áratuga, er 
ljóst, að stökkbreytingar í skuldastöðu hafa 
fyrst og fremst átt sér stað, þegar stór-
felldir ytri erfiðleikar hafa steðjað að þjóð-
arbúskapnum eins og t.d. á árunum 1967— 
1968, þegar útflutningstekjur lækkuðu um 
nálægt 44% á tveimur árum, og svo aftur 
árin 1974—1975, þegar olíukreppan fyrri 
gekk yfir. Í bœði þessi skipti hækkaði hlut-
fall erlendra skulda af þjóðarframleiðslu 
um nálægt 10% á tveggja ára tímabili. 
Eftir fyrra áfallið lœkkaði skuldahlutfallið 
mjög fljótt aftur, en ekki tókst að lækka 
það nema tiltölulega litið fyrstu árin eftir 
olíukreppuna, og síðustu tvö árin hefur 
það farið hœkkandi á ný. 

Svipaða mynd ber fyrir augu, ef litið er 
á þróun greiðslubyrðinnar síðustu tvo ára-
tugi, að öðru leyti en því, að hún virðist 
háð örari sveiflum en skuldastaðan, enda 
er greiðslubyrðin næmari fyrir sveiflum í 

gjaldeyristekjum og gengisbreytingum. 
Eftir að hafa farið lækkandi framan af 
sjötta áratugnum jókst greiðslubyrðin 
skyndilega eftir efnahagsáföllin 1967— 
1968, en lækkaði síðan hratt fram til árs-

ins 1973. Eftir hinn mikla greiðsluhalla 
áranna 1974—1975 jókst greiðslubyrðin 
að nýju, en fór siðan lækkandi allt til árs-
ins 1979, þegar hún nam 12,8%. Á síðast-
liðnu ári jókst greiðslubyrðin í fyrsta skipti 
siðan 1975 og voru þar ekki aðeins að 
verki áhrif aukinnar skuldasöfnunar, 
heldur ekki síður ört hækkandi vextir á 
erlendum lánamörkuðum. Enn er ekki 
neitt útlit fyrir breytingar á þróun vaxta-
kostnaðar og er því ástæða til að ætla, að 
greiðslubyrðin muni enn fara vaxandi, 
a.m.k. á þessu ári og hinu næsta. 

Það, sem nú hefur verið rakið um þróun 
erlendra skulda Íslendinga, sýnir glögg-
lega, að þörf er ýtrasta aðhalds og varkárni 
í öllum ákvörðunum, er varða nýjar er-
lendar lántökur. Íslendingar eiga nú. greið-
ari aðgang að erlendu lánsfé en líklega 
nokkru sinni fyrr, jafnframt því sem kröf-
ur um auknar framkvæmdir virðast óþrjót-
andi. Sú mikla ábyrgð hvílir því á stjórn-
völdum að reyna að búa svo um hnúta, 
að erlent lánsfé sé notað í hófi, að arðbœr-
ar framkvæmdir gangi fyrir og reynt verði 
að auka sem. mest hlutdeild innlends 
sparnaðar í fjármögnun nauðsynlegra 
framkvæmda. 

Engin algild regla verður fundin fyrir 
því, hversu langt smáþjóð eins og Íslend-
ingar megi ganga í skuldasöfnun erlendis. 
Mestu máli skiptir að sjálfsögðu, að hið 
erlenda lánsfé nýtist til þess að auka fram-
leiðslu og greiðslugetu þjóðarinnar, en jafn-
vel. lán til hinna hagstæðustu framkvæmda 
eru aldrei án áhættu. Aðstæður í veröld-
inni eru síbreytilegar, sveiflur geta orðið 
í gjaldeyristekjum, afli brugðizt og önn-
ur áföll riðið yfir, er geta stórrýrt greiðslu-
getu þjóðarbúsins á skömmum tíma. 
Það, sem kann að virðast viðráðanleg 
skuldastaða í dag, getur því skyndilega 
orðið að drápsklyfjum. Þessu mega menn 
aldrei gleyma, jafnvel þegar verið er að 
afla fjár til hinna arðvænlegustu fram-
kvæmda. J.N. 



Jón Sigurðsson. hagrannsóknastjóri: 

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn* 

Stofnskrá og tilgangur 
Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn (The Inter-

national Monetary Fund) var stofnaður 
með milliríkjasamningi í kjölfar fjármála-
og gjaldeyrisráðstefnu Sameinuðu þjóð-
anna, sem haldin var að frumkvæði Banda-
ríkjamanna í Bretton Woods í New 
Hampshire í júlí 1944. Ísland var í hópi 
þeirra 29 ríkja, sem voru stofnendur sjóðs-
ins og systurstofnunar hans, Alþjóðabank-
ans. 1 árslok 1980 eru aðildarríkin 
1411) og ráða yfir meira en fjórum fimmtu 
af heimsframleiðslunni og meira en 90% 
af milliríkjaviðskiptum í heiminum. 

Þátttaka í sjóðnum er forsenda fyrir að-
ild að Alþjóðabankanum, en sjóðurinn hef-
ur náið samstarf við hann. Sjóðurinn er 
talinn sérstofnun Sameinuðu þjóðanna og 
hefur samvinnu við þær um málefni, er 
varða verksvið beggja. Aðsetur sjóðsins er 
í Washington. 

* Grein þessi var samin um mitt ár 1980 og var 
í fyrstu gerð víða miðuð við byrjun þess árs. 
Talnaefni greinarinnar hefur hér verið fært til 
ársloka 1980, en að öðru leyti hefur henni yfirleitt 
ekki verið breytt í ljósi nýrri viðhorfa og atburða 
síðustu mánaða. 

l ) Til samanburðar má nefna, að 153 ríki eiga nú 
aðild að Sameinuðu þjóðunum. Sovétríkin og 
ýmis ríki, sem fylgja þeim að málum. eru ekki 
þátttakendur í Alþjóðagjaldeyrissjóðnum, en 
mörg ríki, sem kenna sig við sósíalisma eða 
kommúnisma, eiga aðild að honum, og má þar 
nefna Júgóslavíu, Rúmeníu og siðast en ekki 
sízt Alþýðulýðveldið Kína, sem gerðist aðildar-
ríki sjóðsins á s.l. ári. 

Tilgangur sjóðsins er að vera vettvang-
ur fyrir skipulegt samstarf milli ríkja í 
gjaldeyrismálum og greiða fyrir alþjóða-
viðskiptum og stuðla á þann hátt að at-
vinnuöryggi og efnahagslegum framförum. 

Hlutverki sinu þjónar sjóðurinn eink-
um á tvennan hátt: í fyrsta lagi með því, 
að aðildarríkin skuldbinda sig til þess að 
hafa samstarf við sjóðinn og hvert við ann-
að um reglur, sem ætlað er að tryggja 
skipuleg gjaldeyrisviðskipti og gengisskrán-
ingu. Stefna skal að kerfi milliríkja-
greiðslna, sem sé laust við gjaldeyrishöml-
ur, að því er varðar venjulega verzlun milli 
þjóða. Í öðru lagi veitir sjóðurinn aðildar-
ríkjum, sem lenda kunna í tímabundnum 
greiðsluerfiðleikum, aðgang að lánsfé. Þá 
veitir sjóðurinn aðildarríkjunum einnig 
tæknilega aðstoð á sviði efnahagsmála, sé 
þess óskað. 

Sjóðurinn hefur yfir miklu fjármagni 
að ráða, sem hann veitir aðildarríkjunum 
tímabundinn aðgang að, ef þau lenda í 
gjaldeyriserfiðleikum. 

Tilgangur gjaldeyrislána úr sjóðnum er 
að gefa ríkjum, sem lenda í greiðsluhalla, 
svigrúm til þess að gera viðeigandi ráð-
stafanir til þess að ráða bót á hallanum, án 
þess að grípa þurfi til harkalegra sam-
dráttarráðstafana, sem. valdið gætu skaða 
bæði heima fyrir og á alþjóðavettvangi. 
Lánin skal síðan yfirleitt endurgreiða á 
þremur til fimm árum eða fyrr, ef greiðslu-
staðan leyfir. 

Fyrirgreiðsla sjóðsins er fyrst og fremst 
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til þess ætluð að jafna tímabundinn halla, 
en alls ekki sem lán til framkvæmda eða á 
annan hátt til frambúðar. Stærð sjóðsins 
og reglubundnar endurgreiðslur tryggja, að 
fjármunir eru jafnan til reiðu til að aðstoða 
aðildarríkin í greiðsluerfiðleikum, að upp-
fylltum settum skilyrðum. 

Ráðstafanir þær, sem aðildarríkin gera í 
efnahagsmálum í tengslum við lántöku í 
Alþjóðagjaldeyrissjóðnum, efla yfirleitt 
lánstraust þeirra og greiða þar með fyrir 
lántökum hjá öðrum lánastofnunum, ef 
þörf krefur. Þetta hefur skipt miklu máli 
síðustu árin, þar sem alþjóðleg lánastarf-
semi hefur farið mjög í vöxt. 

Báðir meginþættirnir í starfsemi sjóðs-
ins — annars vegar reglurnar um gengi, 
gjaldeyrismál og greiðslur í alþjóðavið-
skiptum, og hins vegar lánafyrirgreiðslan 
við aðildarríkin — stuðla að jafnvægi í al-
þjóðagreiðsluviðskiptum. Hvort tveggja 
hefur tekið breytingum í tímans rás vegna 
breytinga á efnahagsmálum í heiminum 
og þörfum aðildarríkjanna. Hvort tveggja 
á jafnt við öll aðildarríkin, hvort sem í 
hlut eiga hin auðugu iðnríki eða þróunar-
löndin, hvort sem um er að ræða ríki 
með hallabúskap eða greiðsluafgang. 

Aðildarríkin gefa sjóðnum reglulega 
upplýsingar um þróun efnahagsmála og 
fjármála, og starfsmenn sjóðsins eiga við-
ræður við fulltrúa aðildarríkjanna með 
reglubundnum hætti. Sjóðurinn fylgist því 
vel með þróun efnahagsmála í hverju að-
ildarríki. Þessar athuganir auðvelda sjóðn-
um að leggja aðildarríkjunum lið við mót-
un efnahagsstefnu, ef illa árar eða þróun 
efnahagsmála fer úrskeiðis af einhverjum 
sökum. 

Að nokkru leyti má lita á Alþjóðagjald-
eyrissjóðinn sem eins konar seðlabanka á 
alþjóðavísu. Hann ber ábyrgð á alþjóða-
greiðslukerfinu og markmiðið með starf-
semi hans er, að hæfilegt magn af gjald-
gengum greiðslumiðli sé í umferð til þess 
að inna af hendi nauðsynlegar milliríkja-
greiðslur, þannig að gjaldeyrisskortur 

standi ekki hagvexti í heiminum fyrir 
þrifum. 

Frá stríðslokum hefur Bandaríkjadollar 
gegnt miklu hlutverki sem alþjóðlegin-
gjaldeyrir. Á síðustu árum hafa komið 
fram ýmsir annmarkar á því að treysta 
svo mjög á gjaldmiðil einnar þjóðar í þessu 
skyni. Á árinu 1969 var sjóðnum gefið vald 
til þess að mynda innan sinna vébanda 
nýjan alþjóðlegan gjaldeyri - sérstök drátt-
arréttindi - SDR. Þetta er eini gjaldmiðill-
inn eða varasjóðseignin - því að enn eru 
þessir peningar nær eingöngu í viðskiptum 
seðlabanka í milli — sem stofnað hefur 
verið til með milliríkjasamningum. Til 
ársloka 1980 réðst gengi SDR daglega af 
gengi 16 helztu viðskiptamynta heims, 
samvegnu með þyngdum. sem lýstu vægi 
þeirra í heimsviðskiptum. Þetta kerfi hef-
ur nú verið einfaldað, þannig að frá árs-
byrjun 1981 ræðst gengi SDR af 5 mynt-
um. Gengi á SDR-einingu er frá þessum 
tíma samsett af 0,54 dollurum, 0,46 vest-
ur-þýzkum mörkum, 0,071 sterlingspundi, 
0,74 frönskum frönkum og 34 japönskum 
yenum. Um síðastliðin áramót svaraði ein 
SDR-eining til 1,275 dollara. Þróun SDR í 
átt til raunverulegs alþjóðagjaldeyris er 
enn skammt á veg komin, en vonir eru þó 
við það bundnar, að smám saman verði 
notkun þeirra almennari og þetta „pappírs-
gull" verði í fyllingu tímans jafngott og 
gullið forðum. 

Sjóðurinn er vettvangur fyrir samráð að-
ildarríkjanna í gjaldeyris- og efnahagsmál-
um. Á hans vegum er fylgzt með efnahags-
málum allra aðildarríkjanna, ekki einungis 
hvers um sig, land fyrir land, heldur í 
heildarsamhengi. Að því er unnið að koma 
alþjóðagjaldeyriskerfinu í það horf, að það 
stuðli að stöðugleika í efnahagsmálum og 
hagvexti í öllum löndum heims. 

Skipulag 
Grundvöllurinn fyrir starfsemi sjóðsins 

er samningur milli 141 ríkis. Æðsta vald í 
málefnum sjóðsins er í höndum ráðs, þar 
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sem sæti á einn maður og annar til vara frá 
hverju aðildarríki. Ráðið kemur yfirleitt 
ekki saman nema einu sinni á ári, en árs-
fundir sjóðsins eru haldnir á sama stað og 
tíma og ársfundir Alþjóðabankans. At-
kvæði hvers aðildarríkis ræðst einkum af 
framlagi þess til sjóðsins, sem aftur er 
byggt á þjóðarframleiðslu þess og utan-
ríkisverzlun. Af einstökum ríkjum eiga 
Bandaríkin stærstan hlut eða tæplega 20% 
atkvæða, en Ísland 0,13%, svo að dæmi sé 
tekið. Milli ársfundanna hafa á síðari árum 
starfað milliþinganefndir, þar sem öll að-
ildarríkin eiga fulltrúa. 

Dagleg yfirstjórn og ábyrgð á starfsemi 
sjóðsins er hins vegar í höndum sjóðs-
stjórnar, sem skipuð er 22 mönnum. Þau 
fimm ríki, sem eiga stærstan hlut í sjóðn-
um, en það eru Bandaríkin, Bretland, Sam-
bandslýðveldið Þýzkaland, Frakkland og 
Japan, nefna hvert sinn mann. Saudi-Ar-
abía, sem er mikilvægur lánveitandi, nefn-
ir auk þess einn mann í sjóðsstjórnina. 
Sextán sjóðsstjórar eru síðan kosnir af öðr-
um aðildarríkjum til tveggja ára í senn. 
Þessi ríki hafa skipað sér í 16 hópa — eins 
konar kjördæmi - og koma sér saman um 
þetta fulltrúakjör og fleiri málefni á vett-
vangi sjóðsins. Norðurlöndin fimm mynda 
saman slíkan hóp, sem hefur um 3,5 % 
atkvæðavægi í sjóðnum. Það gefur auga 
leið, að í ýmsum þessara ríkjahópa eru 
miklu fleiri en fimm ríki saman, til að 
mynda eru Afríkuríkin í tveimur hópum, 
og eru 16 ríki í öðrum, en 21 í hinum. 
Alþýðulýðveldið Kína er eitt kjördæmi og 
kýs sinn eiginn sjóðsstjóra. Stjórn sjóðsins 
velur framkvæmdastjóra, sem jafnframt er 
formaður stjórnarinnar og yfirmaður 
starfsliðs sjóðsins. Hann er kosinn til fimm 
ára. Frakkinn Jacques de Larosiére er nú 
framkvæmdastjóri, og var hann kosinn 
1978. Hann er sjötti maðurinn, sem gegnir 
þessu starfi, og hafa þeir allir verið Evr-
ópumenn, en varaframkvæmdastjóri hefur 
jafnan verið Bandaríkjamaður. 

Starfslið sjóðsins er fyrst og fremst skip-

að hagfræðingum, en einnig lögfræðingum 
og endurskoðendum og fleiri sérmenntuð-
um mönnum. Starfsmenn eru ráðnir svo 
víða að landfræðilega sem kostur er, en 
verkhæfni og kunnátta ræður þó mestu 
um ráðningu. Það er meðal annars verk-
efni starfsliðsins að fylgjast með þróun 
efnahagsmála í aðildarríkjunum og meta 
aðstæður í sambandi við lánveitingar. Í 
þessu skyni fara sendinefndir til aðildar-
ríkja á eins til tveggja ára fresti og einnig 
til að fylgjast með því, að samþykktir sjóðs-
ins séu virtar. Ákvörðunarvald er hins 
vegar í höndum sjóðsstjórnar og ráðs, þar 
sem eru kjörnir fulltrúar aðildarríkjanna. 

Fyrirkomulag gengismála 
Meginstefna hinnar upphaflegu stofn-

skrár sjóðsins var að tryggja sem stöðug-
ast gengi gjaldmiðla. Aðildarríkin féll-
ust á að skrá fast stofngengi gagnvart gulli, 
sem aðeins mætti breyta innan mjög 
þröngra marka ( ± 1 %) vegna breytinga á 
gjaldeyrismörkuðum frá degi til dags-
Breytingar á stofngengi voru því aðeins 
heimilar, að um væri að ræða grundvallar-
misvægi á greiðslujöfnuði aðildarríkisins, 
sem í hlut átti. Fyrstu 4—5 árin, sem sjóð-
urinn starfaði, voru margs konar frávik 
frá þessari framkvæmd gengismála. 1 gróf-
um dráttum má segja, að fastgengiskerf-
inu hafi verið fylgt í tvo áratugi, frá 1950 
til 1971. Fyrri áratuginn af þessum tveim-
ur voru í mörgum ríkjum við lýði inn-
flutningshöft og jafnkeypissamningar milli 
ríkja. Á hinum síðari var stofnskrár-
ákvæðum um fast gengi og frjáls gjald-
eyrisviðskipti fylgt af öllum helztu við-
skiptaríkjum heims. Á þessum árum varð 
Bandaríkjadollar raunveruleg undirstaða 
gjaldeyriskerfisins og í raun og veru má 
segja, að þessi ár hafi dollar - gullfótur ver-
ið ríkjandi í gengismálum. 

En undir lok sjöunda áratugarins fóru 
vandamálin að hrannast upp. Gengisfelling 
sterlingspundsins 1967 boðaði upphaf 
endaloka fastgengiskerfisins. Spákaup-
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mennska gegn Bandaríkjadollar olli mikl-
um greiðsluhalla hjá Bandaríkjunum á ár-
unum 1970 og 1971. 1 ágúst 1971 til-
kynntu Bandaríkjamenn að þeir myndu 
ekki lengur kaupa og selja giall fyrir doll-
ara á stofngengi. Önnur ríki reyndust ekki 
reiðubúin til þess að halda gullverðinu 
innan hinna þröngu marka, sem tilskilin 
voru í stofnskránni, og þar með voru stofn-
gengisákvæðin dauður bókstafur. Í hönd 
fór tímabil fljótandi gengis með lækkandi 
dollaragengi. Að vísu náðist samkomulag í 

árslok 1971 milli tíu helztu iðnríkjanna 
um nýtt stofngengiskerfi, sem fól í sér um 
7,9% lækkun á gengi dollars gagnvart 
SDR, en 4,6% hækkun á gengi þýzka 
marksins og 7,7% hækkun á gengi jap-
anska yensins. Þetta nýja stofngengiskerfi 
hélt þó ekki velli langa hríð. Frá því var 
horfið til fulls eftir gengiskreppuna 1973, 
þegar gjaldeyrismarkaðir heims voru 
lokaðir í 2—3 vikur. 

Með breytingum á stofnskrá sjóðsins, er 
tóku gildi árið 1978, var fljótandi gengi 
formlega viðurkennt og viðmiðun við gull-
gengi hætt. Aðildarríkin eiga einnig að til-
kynna sjóðnum formlega með hæfilegum 
fyrirvara, hvaða gengisfyrirkomulag þau 
hafi. 

Í fyrsta lagi getur aðildarríki tengt gengi 
gjaldmiðils sins gengi SDR eða einhvers 
annars eða annarra gjaldmiðla, að gulli 
undanskildu. 

Í öðru lagi getur hópur aðildarríkja kom-
ið sér saman um að ákvarða gengi gjald-
miðla sinna gagnvart öðrum gjaldmiðlum 
sameiginlega, en haft föst mörk fyrir gengi 
sín á milli. 

Í þriðja lagi getur aðildarríki haft ein-
hverja aðra viðmiðun eða fyrirkomulag á 
gengisskráningu en að framan greinir, þ. 
e. látið gengi breytast gagnvart öðrum 
gjaldmiðlum eftir atvikum. 

Þannig eru reglurnar nú ákaflega rúm-
ar og breytingar á gengi næsta tíðar. 

Í árslok 1980 var gengisfyrirkomulag að-
ildarríkjanna sem hér segir: 

Fjöldi ríkja 
1. Gengi bundið Bandaríkjadollar 39 
2. —• -— frönskum franka 14 
3. — -— sterlingspundi 1 
4. — — öðrum þjóðmyntum 3 
5. — — SDR 15 
6. — -— annars konar „myntblöndu" 22 
7. Ríki innan Evrópska gjaldeyris-

kerfisins (EMS) 8 
8. Önnur ríki 391) 

Alls 141 

1) Þar af fylgdu 4 ríki sérstökum vísitölum við 
skráningu gengis, til dæmis þannig að jafn-
aður er munur á innlendum og erlendum verð-
breytingum. 

Í hópi „annarra ríkja" eru fyrst og 
fremst þau ríki, sem láta gengið fljóta, þ.e. 
miða það ekki við neins konar stofngengi. 
Þar á meðal má nefna Bandaríkin, Bret-
land, Kanada og Japan, flest olíuríkin og 
mörg mikilvæg hrávöruframleiðsluríki. 

Eins og þessi stutta lýsing ber með sér er 
gengiskerfið um þessar mundir hvorki fugl 
né fiskur, hvorki fast né fljótandi. En það 
hefur gengið stóráfallalaust siðan 1973, og 
eftirlit sjóðsins með því hefur átt þátt í að 
tryggja áfallalaus gjaldeyrisviðskipti. Hins 
vegar sætir þetta fyrirkomulag gengismála 
gagnrýni vegna óstöðugleika í gengisskrán-
ingu, sem orkar truflandi á milliríkjavið-
skipti. Það verður einmitt mikilvægasta 
verkefni sjóðsins á næstu árum að betrum-
bæta alþjóðagjaldeyriskerfið og reyna að 
skapa meiri stöðugleika á þeim vettvangi 
án þess að njörva niður fastgengiskerfi, sem 
ekki fær staðizt til lengdar. 

Fjármagn sjóðsins 
Fjármagn sjóðsins er fyrst og fremst 

fengið með framlagsloforðum aðildarríkj-
anna. Sjóðráð ákveður, hversu mikið af 
framlagsloforðum skuli greiða í SDR og 
hversu mikið í eigin mynt, ef eftir fram-
lagi verður leitað. Framlagsloforð hvars að-
ildarríkis er einkum ákveðið með tilliti til 
þjóðarframleiðslu og mikilvægis í milli-
ríkjaviðskiptum. 

Svonefndur kvóti er lykilstærð í starf-
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semi sjóðsins. Framlagsloforð hvers ríkis er 
jafnt kvóta þess í sjóðnum. Kvótinn ræður 
einnig atkvæðamagni hvers ríkis og því, 
hversu há lán það getur fengið, svo og hlut 
þess í úthlutun sérstakra dráttarréttinda. 
Kvótarnir eru endurskoðaðir á fimm ára 
fresti, siðast í árslok 1980. Heildarfjárhæð 
framlagsloforða til sjóðsins nemur nú 60 
milljörðum sérstakra dráttarréttinda eða 
um 76 milljörðum dollara. Þá hefur sjóð-
urinn á seinni áram aukið gjaldeyriseign 
sina með því að selja af gulleign sinni 
nærri 50 milljón únsur. Gullsalan er liður í 

áætlun um að þoka gullinu úr sessi sem 
varasjóðseign, en í sjóðnum eru enn 100 
milljón únsur gulls. Sjóðurinn getur einnig 
aukið við lánamöguleika sína með lántök-
um. Á árunum 1974 og 1975, þegar olíu-
verðhækkun jók mjög á greiðsluerfiðleika 
aðildarríkja, voru teknar verulegar fjár-
hæðir að láni, mest frá olíuútflutningsríkj-
um og einkum Saudi-Arabíu, til þess að 
fjármagna sérstök olíulán til aðildarlanda, 
sem urðu sérlega fyrir barðinu á olíuverð-
hækkuninni. Alls getur sjóðurinn tekið að 
láni skv. núgildandi heimildum 6,5 millj-
arða SDR eða um 8,3 milljarða dollara í 
mynt lánveitanda samkvæmt sérstöku 
samkomulagi milli stærstu iðnríkjanna. 
Auk þess hefur sjóðurinn tekið að láni á 
markaðskjörum 7,8 milljarða SDR eða 9,9 
milljarða dollara. 

Frá því á árinu 1969 hefur sjóðurinn út-
hlutað þátttökuríkjum sérstökum dráttar-
réttindum. Enn er þessi alþjóðlegi gjald-
miðill að vísu aðeins gjaldgengur milli 
seðlabanka. 1 ársbyrjun 1981 nam þessi 
peningaútgáfa sjóðsins alls 21,4 milljörðum 
SDR, en það svarar til 5—6% af öllum 
gjaldeyrisvarasjóðum heimsins, að gulli 
frátöldu. 

Lánastarfsemi sjóðsins 
Sjóðurinn býður aðildarríkjum ýmsa 

lánamöguleika, ef þau eiga við greiðslu-
halla að stríða. Annars vegar er um að 
ræða svokölluð almenn lán. Ef aðildarríki 

lendir í greiðsluerfiðleikum, getur það 
fengið lán, sem nemur allt að fjárhæð 
kvóta þess í sjóðnum, að uppfylltum viss-
um skilyrðum. Lán þessi eru við vægum 
vöxtum og endurheimtast síðan á þremur 
til fimm árum. Ef aðildarríki á við lang-
varandi erfiðleika að etja, þannig að aðlög-
un er fjárfrekari og tímafrekari en hlýzt 
af hagsveiflunni einni, koma til greina al-
menn framlengingarlán, sem nema allt að 
140% af kvóta. Þessi lán ber að endur-
greiða innan tíu ára. Lítið hefur enn reynt 
á þessi framlengingarlán, enda nýtilkom-
in. Þegar aðildarríki tekur lán hjá sjóðn-
um samkvæmt almennum reglum hans, 
leggur það fram áætlun um það, hvernig 
það hyggist ráða bót á greiðsluhalla. Skil-
yrði fyrir lántöku eru vitaskuld breyti-
leg eftir eðli máls og fjárhæð lánsins í hlut-
falli við kvóta. Til að mynda eru engin sér-
stök skilyrði sett fyrir lánum sem svarar 
allt að hálfum kvóta. 

Af sjálfu leiðir, að ríki, sem sækir 
um lán úr sjóðnum, verður að sýna við-
leitni til að leysa vandamál sin heima fyrir. 
Skilyrði fyrir lántöku eru oftast litt um-
deild og sjálfsögð. Venjulega er um þessi 
mál fullt samkomulag, enda hafa ríkin 
sjálf gerzt aðilar að samningnum um sjóð-
inn og samþykkt þær reglur, sem hann 
starfar eftir. Þó eru dæmi um ágreining 
milli sjóðsins og aðildarríkja, t.d. Jamaica 
nú nýverið. 

Í árslok 1980 námu almenn lán úr sjóðn-
um 2,6 milljörðum SDR, en viðbótarlán á 
markaðskjörum 1,1 milljarði SDR. Auk 
hinna almennu lána hefur sjóðurinn stofn-
að til nokkurra sérlánaflokka. Þar er fyrst 
að nefna og mikilvægast hið tímabundna 
olíulánakerfi, sem áður var nefnt. Auk þess 
eru föst kerfi lána til ríkja vegna útflutn-
ingstekjusveiflna, lán vegna framlaga til 
alþjóðlegrar hrávörubirgðasöfnunar og 
ennfremur lán til þróunarlanda úr sérstök-
um aðstoðarsjóði. 1 árslok 1980 námu lán 
sjóðsins í þessum lánaflokkum um 7,3 
milljörðum SDR. 
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Í heild voru þannig útistandandi 11 
milljarðar SDR í árslok 1980. Lánageta 
sjóðsins er mun meiri en þetta, og kann 
það að koma sér vel á næstunni, því að 
framundan er mikið verkefni fyrir sjóðinn, 
þar sem mörg aðildarríki eiga nú við 
greiðsluerfiðleika að stríða í kjölfar svipt-
inga á árunum 1979 og 1980. 

Viðskipti Íslands og sjóðsins 
Ísland var stofnaðildarríki að sjóðnum. 

Það lýsti mikilli framsýni og forsjálni af 
hálfu forystumanna hins nýja lýðveldis að 
taka þegar í upphafi þátt í samvinnu ríkja 
um Alþjóðagjaldeyrissjóð og Alþjóðabanka, 
þótt hrin væri olíur fremur byrði en bú-
stoð í fyrstu, enda vorum við í stríðslok í 
hópi þeirra fáu þjóða, sem voru aflögufær-
ar. Þeir, sem þessu réðu, hafa séð, að þeg-
ar til lengdar léti mættum við þjóða sízt 
hætta á einangrun og myndum hafa hag 
af þátttöku í þessu félagi þjóðanna. 
Reynslan hefur sannað þetta. 

Íslendingar hafa þrívegis fengið gjald-
eyrislán hjá sjóðnum: 

Fyrst 1960 í sambandi við þær víðtæku 
breytingar, sem þá voru gerðar á skipan 
innflutnings- og gjaldeyrismála. Lán þetta 
nam alls 6,8 milljónum dollara og var 
endurgreitt á árunum 1962 og 1963. 
Reyndar má segja, að það sé fyrst með 
afnámi gjaldeyrishaftanna og fjölgengis-
kerfisins 1960, sem Íslendingar fóru að 
framkvæma þá fríverzlunarstefnu, sem 
stofnskrá sjóðsins er á reist. 

Næst kom til kasta sjóðsins á árunum 
1967 og 1968, en þá var mjög misært hér 
á landi, síldarafli brást, þorskveiði var 
treg, markaðsverð sjávarafurða féll. Við úr-
lausn þessa vanda komu lán frá Alþjóða-
gjaldeyrissjóðnum að góðu haldi. Alls var 
að því sinni um að ræða 15 milljóna doll-
ara lán, sem endurgreitt var á árunum 
1970—1971. í þetta sinn voru lánin bæði 
úr hinum almenna lánaflokki sjóðsins og 
einnig sérstök jöfnunarlán vegna útflutn-
ingsbrestsins. 

Á lántöku úr sjóðnum reyndi hið þriðja 
sinn, þegar olíukreppan 1974 skall með 
miklum þunga á íslenzka þjóðarbúinu. Í 
kjölfar hennar voru af Íslands hálfu tekin 
þrenns konar lán hjá Alþjóðagjaldeyris-
sjóðnum á árunum 1974 til 1976. Tekin 
voru lán eftir almennum reglum sjóðsins, 
en einnig lán eftir sérstökum reglum, ann-
ars vegar svokölluð olíulán, hins vegar út-
flutningsjöfnunarlán. 

Alls nam upphæð þessara lána 62,2 
milljónum SDR (jafnvirði um 495 millj-
óna nýkróna á gengi í árslok 1980). Af 
þeim voru 39,2 millj. SDR í flokki svo-
nefndra olíulána, 11,5 millj. voru sérstök 
jöfnunarlán og 11,5 millj. fengust sam-
kvæmt almennum reglum sjóðsins. 

Endurgreiðslur útflutnings jöfnunarláns-
ins hófust á árinu 1979 og lauk 1980. 

Afborganir af olíuláninu hófust á árinu 
1978. Olíulánin svonefndu komu upphaf-
lega til sögunnar í kjölfar olíukreppunnar 
og voru til þess ætluð að auðvelda olíu-
innflutningsríkjum aðlögun að hækkuðu 
olíuverði. Olíulánið var tekið í fjórum hlut-
um, fyrst á árinu 1974, síðan tvö lán á ár-
inu 1975 og loks eitt lán á árinu 1976. 

Vextir af þessum lánum hjá Alþjóða-
gjaldeyrissjóðnum eru mjög hagstæðir og 
mun lægri en unnt væri að fá á almennum 
lánamörkuðum. Þess ber þó vitaskuld að 
geta, að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn er 
ekki almenn lánastofnun. Lánin, sem feng-
in hafa verið samkvæmt hinum almennu 
reglum sjóðsins, voru tekin í því skyni, 
eins og til er ætlazt í stofnskrá sjóðsins, 
að styrkja gjaldeyrisstöðu landsins, á með-
an tekizt væri á við tímabundna erfið-
leika. Olíulánin voru eins og áður er frá 
greint ætluð til þess að auðvelda aðlögun 
að gjörbreyttum aðstæðum á takmörkuðu 
sviði, þ.e.a.s. stórhækkuðu olíuverði, og 
þessi lánaflokkur var síðan lagður niður 
hjá sjóðnum, hvort sem hann verður nú 
endurreistur eða ekki. Útflutningsjöfnun-
arlánin eru einnig sérstaks eðlis, en sá 
flokkur lána er ætlaður til þess að auð-
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velda aðildarríkjum sjóðsins að komast 
yfir greiðslujafnaðarerfiðleika, sem stafa af 
óvæntum sveiflum útflutningstekna. Slík 
lán koma ríkjum, sem líkt eru sett og Ís-
land, sérstaklega vel. 

Samstarf Íslendinga við sjóðinn hefur 
jafnan gengið vel, og aðgangur að fjár-
magni sjóðsins hefur án efa gert það kleift 
að komast yfir erfiðleikatímabil með minni 
fórnum en þau hefðu annars kostað. 

Kvóti Íslands í sjóðnum er nú 43,5 millj-
ónir SDR eða um 346 milljónir króna m.v. 
gengi í árslok 1980. 

Í lok ársins 1980 var skuld Íslands við 
sjóðinn 15,7 milljónir SDR eða um 125 
milljónir króna við þáverandi gengi. 
Þessi lán verða að fullu greidd 1982. 
Ísland getur hvenær sem er dregið á fjórð-
ung kvóta síns í sjóðnum, og lán allt að 
öðrum fjórðungi fást án nokkurra sér-
stakra skilyrða. Ef um útflutningstekju-
brest er að ræða, má að auki fá jöfnunar-
lán allt að fjárhæð kvótans. í þessu felst 
verulegt öryggi fyrir sveiflukenndan þjóð-
arbúskap. 

Lokaorð 
Samkomulagið um stofnun Alþjóða-

gjaldeyrissjóðs og Alþjóðabanka, sem 
kennt er við Bretton Woods, var sprottið 
af reynslu áranna milli stríða. Á því mikla 
umbrotaskeiði ríkti einatt glundroði í al-
þjóðaviðskiptum og á alþjóðalánamarkaði 
vegna óvissu og skyndibreytinga á gengi 
gjaldmiðla. Á kreppuárunum á fjórða ára-
tugnum gætti þess mjög, að einstök ríki 
reyndu að bæta stöðu sína með því að 
setja á innflutningshöft og gjaldeyristak-
markanir til þess að draga úr innflutn-
ingi. Gengisbreytingar á víxl í beinni sam-
keppni milli ríkja og mishátt gengi eftir 
löndum og greiðsluflokkum juku á vand-
ræði í milliríkjaverzlun. Þessar aðgerðir 
mögnuðu kreppuna. Hin bitra reynsla 
kreppuáranna og sú samkennd milli banda-
manna, sem stríðinu fylgdi, var undirrót 

þessara samtaka á friðartímum. Alþjóða-
gjaldeyrissjóðurinn kom á nokkurri reglu, 
þar sem öngþveiti ríkti áður. Hann á vafa-
laust sinn þátt í velgengni í efnahagsmál-
um á eftirstríðstímabilinu. 

Þunglega þykir nú horfa í efnahags-
málum viða um lönd. Mikil þörf er því 
fyrir alþjóðasamvinnu á því sviði. Mikil-
vægi Alþjóðagjaldeyrissjóðsins er ekki ein-
göngu fólgið í þeirri fjárhagslegu fyrir-
greiðslu, sem hann lætur þátttökuríkjun-
um í té, þegar þörf krefur, eða þeim leik-
reglum frjálsra gjaldeyrisviðskipta og 
skipulegrar gengisskráningar, sem eru 
hornsteinn stofnskrár hans, heldur ekki sið-
ur í hinu að korna á og viðhalda gagn-
kvæmu trausti og skilningi ríkja í milli, 
þegar á móti blæs. Þótt síðustu ár hafi ver-
ið erfið og margt mótdrægt í efnahagsmál-
um heimsins, eru þau vandræði léttvæg 
í samanburði við ósköp atvinnuleysis og 
kreppu áranna milli 1930 og 1940. Von-
andi tekst að haga samskiptum milli ríkja 
á sviði efnahagsmála á þann veg á næstu 
árum, að atvinna blómgist og hagsæld 
dafni í heiminum. Það er tilgangurinn 
með starfsemi Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. 

Heimildir: 
1. Stofnskrá Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, Stj.tíð. C, 

nr. 1/19/t og nr. 18/1978, sérprentanir, út-
gefnar af Seðlabanka Íslands, Reykjavik 1971 
og 1979. 

2. The International Monetary Fund, purposes, 
structure and activities, útgefandi International 
Monetary Fund, Washington D.C. april 1980. 

3. Annual Report 1979, International Monetary 
Furid, Washington D.C. 1979. 

4. IMF Survey, 21. janúar 1980. 12. og 26. jan-
úar 1981. 

5. Ronald I. McKinnon, Money in International 
Exchange — The convertible currency system, 
Oxford 1979. 

6. The International Monetary Svstem in Transi-
tion, The Atlantic Council's Working Group on 
International Monetary Affairs, Washington 
D.C. May 1980. 

7. Ársskýrslur Seðlabanka Íslands, Fjármálatíð-
indi og upplýsingar frá greiðslujafnaðardeild 
Seðlabanka Íslands. 



Kirstín Pálsdóttir Flygenring: 

Áætlanagerð frá núllgrunni og 
samning íslenskra fjárlaga 

Eftirfarandi grein er ritgerð til lokaprófs í Viðskipta-
deild Háskóla Íslands vorið 1980. 

Formáli 

Mér þykir í formála rétt að benda á 
örfá atriði í sambandi við heimildanotk-
unina. 

Í kaflanum um gerð fjárlaga er svo til 
eingöngu stuðst við seminar í opinberri 
stjórnsýslu frá 1974 eftir þá Jón Guðmar 
Jónsson, Jóhann R. Björgvinsson og Sigurð 
Jóhannsson. 

Þar sem núllgrunnsáætlanagerðinni er 
lýst, er aðalheimild fjölrit um aðferðina 
eftir Þórð Sverrisson, framkvæmdastjóra 
Stjórnunarfélags Íslands. Auk þess er stuðst 
við ýmis rit á ensku. 

Hvað varðar gagnrýni á aðferðina, þá 
er það efni að mestu unnið upp úr grein-
um, sem birst hafa í Public Administration 
Review og Academy of Management Revi-
ew. 

Hugmyndir um galla núllgrunnsaðferð-
ar miðað við íslenskar aðstæður eru aðal-
lega sóttar til Brynjólfs Sigurðssonar, 
Fjárlaga- og hagsýslustjóra. 

Að öðru leyti vísast í heimildaskrá og 
minar eigin hugleiðingar. 

Við gerð þessarar ritgerðar hef ég notið 
ágætrar aðstoðar kennara míns, Þóris Ein-
arssonar, prófessors. 

Sérstaka vinsemd og hjálpsemi hafa þeir 

sýnt Þórður Sverrisson, framkvæmdastjóri 
Stjórnunarfélags Íslands, og Brynjólfur 
Sigurðsson, Fjárlaga- og hagsýslustjóri. 

Kann ég þessum heiðursmönnum bestu 
þakkir fyrir. 

Inngangur 

Í takt við stórstígar framfarir og örar 
breytingar undanfarinna ára og áratuga 
hafa margar starfsaðferðir fyrirtækja og 
stofnana tekið stakkaskiptum. Ekki sist 
hafa breytingar orðið miklar á öllum svið-
um stjórnunar. Eitt þeirra er fjárhags-
áætlanagerðin, sem þróast hefur talsvert 
mikið síðustu árin. 

Ein nýjasta uppfinningin á þessu sviði 
er svokölluð núllgrunnsáætlanagerð, sem 
hefur átt miklu fylgi að fagna, einkum 
vestanhafs. Hefur tæknin verið notuð bæði 
hjá einkafyrirtækjum og hinu opinbera. 

Aðferð þessi er upprunnin í Bandaríkj-
unum, og þar eru talsmenn hennar heit-
astir, með Carter forseta í broddi fylk-
ingar. 

Um þessar mundir hefur umræðan um 
núllgrunnsáætlanagerð borist til Íslands 
og áhugi fyrir henni virðist fara vaxandi 
hérlendis, þótt ekki sé hún neins staðar 
komin í gagnið. 
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Menn eru þó byrjaðir að hafa uppi til-
burði í þá átt, að svo megi verða. Liggur 
nú fyrir Alþingi þingsályktunartillaga 
þess efnis, að núllgrunnsáætlanagerð verði 
notuð við gerð fjárlaga íslenska ríkisins. 

Vegna alls þessa og kannski ekki síst 
fyrir þá sök, að tækninni hefur verið mjög 
hampað og hún talin lofa miklu, er freist-
andi. að velta fyrir sér möguleikum á því 
að beita núllgrunnsáætlanagerð við sanm-
ingu fjárlaga á Íslandi. 

Tilgangur þessarar ritgerðar er einmitt 
sá að svara þeirri spurningu, hvort tæknin 
henti hérlendis eða hvort aðrar leiðir séu 
betri — jafnvel óbreytt ástand. 

Efnisskipan ritgerðarinnar er eftirfar-
andi: 

Í fyrsta kafla er fjallað um fjárlagagerð-
ina, eins og hún fer fram í dag og hefur 
farið fram nokkur undanfarin ár. 

Í öðrum kafla er aðdraganda og inn-
taki núllgrunnsaðferðarinnar lýst. 

Í þriðja kafla er reynt að draga fram 
helstu galla núverandi fjárlagagerðar. Síð-
an er rætt, hvernig hugsanlega mætti úr 
þeim bæta með beitingu núllgrunnsáætl-
anagerðar. 

Fjórði kaflinn segir frá, hver hefur helst 
verið gagnrýni á núllgrunnsáætlanagerð 
og hvar neikvæð reynsla hefur verið af 
henni erlendis. 

Í fimmta kafla er leitast við að sýna 
fram á séraðstæður íslensks þjóðfélags og 
hvers vegna núllgrunnsáætlanagerð í sinni 
upphaflegu mynd henti ekki hér á landi. 

Sjötti kafli fjallar um, hvaða leiðir 
mætti fara til að bæta núverandi fjárlaga-
gerð og starfsemi opinbera geirans. 

Yfirlit og niðurstöður eru loks settar 
fram í sjöunda og síðasta kafla ritgerðar-
innar. 

1. Gerð fjárlaga 
1.1. Yfirstjórn 

Yfirstjórn fjárlagagerðarinnar er í hönd-
um Fjárlaga- og hagsýslustofnunar, en sú 

stofnun er ein þriggja deilda Fjármála-
ráðuneytisins. 

Fjárlaga- og hagsýslustofnun var fyrst 
sett á stofn árið 1966, en með lögum, sem 
tóku gildi 1. janúar 1970, er starfssvið 
stofnunarinnar skýrgreint á eftirfarandi 
hátt: 

1. Undirbúningur og samning fjárlaga. 
2. Greiðslur umfram fjárlagaheimildir. 
3. Framkvæmda- og fjáröflunaráætlan-

ir ríkisins. 
4. Húsaleigu- og bifreiðamál ríkisins. 
5. Almennar umbætur í ríkisrekstri. 
Af þessum er sá fyrsti, þ.e. undirbún-

ingur og samning fjárlaga, langviðamestur. 

1.2. Undirbúningur 
Frumundirbúningur að gerð fjárlaga 

hefst í apríl ár hvert, en í byrjun þess 
mánaðar sendir Fjárlaga- og hagsýslustofn-
un út bréf til allra ráðuneyta ásamt fylgi-
skjölum til útfyllingar. Bréfið hefur að 
geyma þá meginstefnu. sem ætlað er að 
fylgja við gerð fjárlaganna. Ætlast er til, 
að ráðuneytin skili fjárbeiðnum sínum og 
sinna stofnana fyrir 1. júní. 

Samskipti Fjárlaga- og hagsýslustofn-
unar og hinna ýmsu ríkisstofnana eru allt-
af í gegnum viðkomandi ráðuneyti. 

1.3. Fylgiskjöl 
1. Hvert ráðuneyti fær sent samdrátt-

arskjal yfir allar stofnanir, sem á 
vegum þess eru, svo að betri yfirsýn 
yfir verkefni fáist í ráðuneytinu. 

2. Launatafla um árslaun starfsmanna 
er send út til ráðuneyta. Siðar gerir 
Fjárlaga- og hagsýslustofnun á henni 
viðeigandi leiðréttingar, eftir því sem 
vísitala og kjarasamningar segja til 
um. 
Um nýráðningar starfsmanna þarf 
að sækja sérstaklega til Fjárlaga- og 
hagsýslustofnunar. 

3. Hver stofnun fær 3 eintök af skýrslu-
vélaeyðublaði, sem útfylla skal með 
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fjárlagabeiðnum. Stofnanir halda 
síðan eftir einu eintaki sjálfar, en 
senda hin tvö til viðkomandi ráðu-
neytis. 
Í ráðuneytinu eru gerðar þær breyt-
ingar á tillögunum, sem þurfa þykir, 
og svo er sent eintak til Fjárlaga- og 
hagsýslustofnunar. 
Helstu útgjaldapóstar stofnana og 
ráðuneyta eru: 
a) Launakostnaður 
b) Önnur rekstrargjöld 
c) Viðhald 
d) Gjaldfærður stofnkostnaður 
Á eyðublöðunum er einnig dálkur. 
sem fylla skal út með raunverulegum 
kostnaði viðkomandi gjaldaliðar á síð-
astliðnu ári. 

4. Eyðublöð eru send út, þar sem gefa 
skal upplýsingar um föst lán og lána-
hreyfingar. 

5. Óski stofnun eða ráðuneyti eftir fjár-
veitingu utan þeirra liða, sem hér 
hafa verið upp taldir, skal sækja um 
það sérstaklega og rökstyðja vel. 

1.4. Úrvinnsla Fjárlaga- og hagsýslu-
stofnunar 

Þegar allar fjárveitingabeiðnir hafa bor-
ist Fjárlaga- og hagsýslustofnun — venju-
lega í júnímánuði — hefst hin eiginlega 
samning fjárlaganna. Þá þarf að taka mið 
af eftirfarandi: 

a) Tekjuáætlun ríkisins, sem unnin er 
af Þjóðhagsstofnun. 

b) Hver sé stefna ríkisstjórnar, hvað 
viðkemur jöfnuði á fjárlögum. 

c) Að mjög stór hluti ríkisútgjalda eru 
föst, lögbundin framlög- því hefur 
verið haldið fram, að þessir föstu 
liðir nemi allt að 70% heildarút-
gjalda ríkisins. 

Í Fjárlaga- og hagsýslustofnun er nú 
reynt, þegar hér er komið sögu, að skera 
niður fjárveitingabeiðnir með þessi atriði 

í huga, svo að koma megi saman fram-
kvæmanlegum fjárlögum. 

Sérhver beiðni er yfirfarin og athugað, 
hvort innbyrðis hlutföll gjaldaliða hafa 
breyst milli ára. Sé svo, er það athugað 
nánar. Að sjálfsögðu er tekið tillit til verð-
lagsþróunar. 

Verðlagsþróunin er kapítuli út af fyrir 

sig, sem gerir alla fjárlagagerðina mun 
erfiðari og flóknari í alla staði. Allar beiðn-
ir skulu miðaðar við verðlag í mars á við-
komandi ári, en fjárlögin í endanlegri 
mynd sinni eru venjulega umreiknuð yfir 
á áætlað desemberverðlag. 

Fjárlög eru jafnan miðuð við greiðslu-
grundvöll. 

15. Stjórnmálaleg togstreita 
Í byrjun ágúst á Fjárlaga- og hagsýslu-

stofnun að vera búin að koma saman drög-
um að fjárlagafrumvarpi. Þau eru þá lögð 
fyrir fjármálaráðherra og rædd við hann 
og formann fjárveitinganefndar Alþingis. 
Tekur það u.þ.b- viku, og eftir það eru til-
lögumar teknar fyrir á ríksstjórnarfundi. 

því næst er ráðuneytum tilkynnt um 
niðurskurð. 

Í lok ágúst er svo haldinn annar fundur í 
ríkisstjórninni. Reyna þá einstakir ráð-

herrar venjulega að bæta hlut ráðuneyta 
sinna og þrýsta á fjármálaráðherra og for-
mann fjárveitinganefndar. 

Prentun fjárlagafrumvarpsins fer fram 
í september. 

1.6. Meðferð á Alþingi 
Í byrjun október, þegar Alþingi kemur 

saman, eru fjárlög tekin til fyrstu umræðu 
í Sameinuðu þingi og síðan visað til fjár-
veitinganefndar. 

Fjárveitinganefnd er 9 manna nefnd 
alþingismanna, og eru stjórnarsinnar í 
meirihluta. 
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Situr Fjárlaga- og hagsýslustjóri fundi 
fjárveitinganefndar. 

Frumvarpið er til meðferðar hjá fjár-
veitinganefnd í tvo mánuði eða fram í 
byrjun desember. 

Oftast tekur fjárlagafrumvarpið veru-
legum stakkaskiptum í meðferð fjárveit-
inganefndar, enda verður nefndin fyrir 
miklum þrýstingi frá stofnunum, ráðu-
neytum og öðrum, sem hagsmuna hafa 
að gæta. 

Meirihluti fjárveitinganefndar leggur 
svo breytingatillögur sínar fyrir Alþingi í 
desemberbyrjun. Fer þá fram önnur um-
ræða um frumvarpið. 

Eftir hana breytist það venjulega lítið, 
þrátt fyrir að nokkurs pólitísks þrýstings 
gæti áfram. 

Þriðja umræða og samþykkt skal fara 
fram í lok desember. 

1.7. Einkenni fjárlagagerðarinnar 

Það er einkum þrennt, sem stingur í augim sem einkenni á fjárlagagerðinni: 

Í fyrsta lagi virðist stjórnmálaleg tog-
streita og baktjaldamakk hafa mikil áhrif 
á það, hver endanleg mynd frumvarpsins 
verður eftir meðferð fjárveitinganefndar. 

Í öðru lagi er allt frumvarpið byggt upp 
á kostnaðartegundum, t.d. laun, viðhald o.s. 
frv., en ekki er veitt fé til ákveðinna verk-
efna hjá stofnunum. 

Loks er áberandi, hve algerlega virðist 
vera miðað við fyrri ár, þegar beiðnir eru 
endurskoðaðar. 

Tvö síðasttöldu atriðin eru dæmigerð 
einkenni hefðbundinnar áætlanagerðar. 

Menn eru ekki á eitt sáttir um ágæti 
hennar, og hafa ýmsar tillögur til úrbóta 
komið fram, meðal þeirra núllgrunnsáætl-
anagerð. Um þá aðferð er nánar fjallað í 
næsta kafla. 

2. Áætlanagerð 
2.1. Áœtlanagerð almennt 

2.1.1. TILGANGUR. Við áætlanagerð er 
tilgreind sú framtíðarstaða, sem keppa skal 
að, og jafnframt eru tilgreindar þær leiðir, 
sem fara má til að ná þessari stöðu. 

Viðfangsefnið er að sjá fyrir vandamál 
eða tækifæri og finna og skipuleggja að-
gerðir, til þess að skipulagsheild geti með 
sem bestum hætti mætt nýjum aðstæðum. 

Tilgangur áætlanagerðarinnar er því að 
sjá fyrir, hvernig megi ráðstafa nútíðar-
verðmætum, svo að framtíðarstaðan verði 
hagkvæmari en ella hefði orðið. 

2.1.2. INNTAK. Áætlanagerð er eitt form 
ákvarðanatöku, þannig að margar ákvarð-
anir eru teknar samtímis eftir ákveðnu 
kerfi. 

Þetta þarf að gera, vegna þess að ákvarð-
anaheildin, sem leiðir til kjörstöðu, felur í 
sér ákvarðanir, sem eru innbyrðis tengdar 
á flókinn hátt. Áætlanagerðin samræmir 
ákvarðanaheildina og skapar grundvöll 
fyrir æskilega framtíðarstöðu. 
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2.2. Hefðbundin áætlanagerð 
2.2.1. LÝSING. Aðaleinkenni hefðbund-

innar fjárhagsáætlanagerðar eru eftirfar-
andi: 

Þar ber fyrst og fremst að telja, að áætl-
anir og niðurstaða fyrri ára, sér í lagi 
næsta árs á undan, eru notaðar sem við-
miðun eða grunnur. Þegar fjárhagsáætl-
un viðkomandi árs er gerð, er byggt á 
þessum grunni. Við hann bætist hækkun 
vegna verðbólgu og síðan frekari viðbót, 
sé ætlunin að ráðast í ný verkefni. Þetta 
sést skýrt á mynd: 

Heimild: Logan M. Cheek: Zero-Base Budgeting 
Comes of Age. New York 1977. 

Þar sem þarna er sífellt byggt á fortíð-
inni, hlýtur það að fela í sér, að markmið 
stofnunar eða fyrirtækis er ekki endurskoð-
að. M.ö.o. er ekki tiltekið, hver væntanleg-
ur árangur af starfsemi skuli verða, heldur 
tilgreint, hversu mikið skuli vera til ráð-
stöfunar. Þetta er annað einkenni hefð-
bundinnar áætlanagerðar. 

Þriðja einkennið er, að fjárhagsáætlun-

in hefur á sér bókhaldsyfirbragð. Fjárveit-
ingin er þannig til ákveðinna kostnaðar-
liða, án þess að tiltekin séu verkefni, sem 
ráðast skal í. 

2.2.2. KOSTIR. Af einhverjum ástæðum 
hefur hefðbundin fjárhagsáætlanagerð 
dugað svo lengi sem raun ber vitni. Samt 
koma vöflur á menn, þegar telja skal upp 
kosti þessarar aðferðar. Hún er sú, sem 
allir eru vanir, og margir þekkja ekki ann-
að, og þá er viðmiðunin engin. 

Það hefur verið nefnt sem einn megin-
kostur aðferðarinnar, hversu einföld hún 
er í allri framkvæmd, auðskiljanleg og 
sveigjanleg. Sumir segja líka, að kostur sé 
að byggja á fortíðinni, sem við höfum 
vitneskju um og reynslu af. 

2.2.3. GALLAR. Þótt hefðbundin áætlana-
gerð hafi dugað svona lengi, er engu að 
síður óumdeilanlegt, að mikil leit hefur far-
ið fram að nýjum aðferðum. Fyrir því 
hljóta að liggja gildar ástæður. 

Ymislegt hefur verið fundið hinni hefð-
bundnu aðferð til foráttu og má þar telja: 

a) Markmið starfseini eru ekki tekin 
til endurskoðunar, né heldur er sam-
tenging milli markmiðssetningar og 
f j árhagsáætlanagerðar. 

b) Ekki kemur fram í fjárhagsáætlun, 
hvaða verkefnum skal komið til leið-
ar með ráðstöfun fjármagnsins. 

c) Ekki er hægt að meta framlög hinna 
ýmsu deilda eða stofnana til árang-
urs af verkefnum. Þetta verður tals-
vert alvarlegur galli í ljósi þeirrar 
staðreyndar, að í stofnanastjórn-
sýslu er fjárhagsáætlun oft eina eft-
irlitstæki stjórnvalda. 

d) Ólíkar aðferðir við að vinna verk-
efni koma ekki fram. 

e) Í fjárbeiðnum kemur ekki fram, 
hvort eða hvar draga megi úr starf-
semi. Þetta leiðir til þess, að undir-
búningsvinna nýtist illa við ákvarð-
anatöku æðstu stjórnenda og niður-
skurður verður handahófskenndur. 
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2.3. Nýrri hugmyndir — Verkefnaáætlanir 
2.3.1. HUGMYNDIR HERBERT A. SIMON. 

Þar sem nýjustu kenningar á sviði áætl-
anagerðar eru mikið til sprottnar upp úr 
hugmyndum Herbert A. Simon, er rétt að 
gera örstutta grein fyrir þeim. 

Simon hefur skrifað mikið um, hvernig 
ákvarðanataka fer raunverulega fram inn 
an skipulagsheildar. Hann hefur líka sett 
fram kenningar um, hvernig bæta megi 
ákvarðanatökuna, og leggur í því sambandi 
áherslu á rökhyggju og yfirsýn. Það felur 
í sér, að kanna skuli sem flesta valkosti og 
skoða verkefnin frá fleiri en einu sjónar-
horni. 

2.3.2. VERKEFNAÁÆTLANIR. Markmiðs-
bundin stjórnun (Management by objec-
tives) er einna athyglisverðust þeirra 
stjórnunarkenninga, sem fram hafa komið 
á undanförnum árum. 

Hún felur í sér, að stofnun sé sett aðal-
markmið, og siðan setji allar deildir og 
starfsmenn sér undirmarkmið, sem stuðli 
að meginmarkmiðinu. 

Á þessu og hugmyndum Simon byggj-
ast verkefnaáætlanir, sem líta má á sem 
eins konar forvera núllgrunnsáætlana. 

Verkefnaáætlanir (Program Planning 
Budgeting System) voru fyrst notaðar í 
Varnarmálaráðuneyti Bandaríkjanna árið 
1961 og frá 1965 á fleiri stöðum í opin-
bera geiranum þar í landi. 

Verkefnaáætlanagerð hefur verið skil-
greind á eftirfarandi hátt: 

Hún er vinnuaðferð, þar sem leitast er 
við að setja upp markmið og afmarka verk-
efni, svo að þeim verði náð. Skoðaður er 
kostnaður og nytjar af mismunandi leiðum 
og notuð áætlanagerð, sem endurspeglar 
langtímaverkefni. 

Vinnsluferill verkefnaáætlanagerðar er 
í stuttu máli eftirfarandi: 

1. Skýr lýsing á frumtilgangi viðkom-
andi stofnunar eða fyrirtækis. At-
hyglinni er beint að árangri kerfis-
ins fremur en gæðanotkun. 

2. Öll starfsemi er flokkuð undir mark-
mið og skipt á verkefnaflokka. 

3. Tilgreint er, hver árangur skuli vera 
af verkefnum. 

4. Þegar búið er að lýsa tilgangi, mark-
miðum og uppbyggingu verkefna, er 
næsta skref verkefnagreining. Á 
þessu stigi beinist athyglin að því, 
hvernig ná megi tilskildum árangri 
á fljótvirkan og hagkvæman hátt. 
Mismunandi leiðir að markmiðum 
eru metnar með kostnaðar-nytja-
greiningu. 

5. Á grundvelli matsins, sem fram fer, 
eru vænleg verkefni valin og í þau 
ráðist á næsta fjárhagsári. 

Einn af höfuðþáttum verkefnaáætlana-
gerðar er framlenging áætlana til lengri 
tíma — oft á tíðum 5 ára. 

Hugmyndafræðilega séð er verkefna-
áætlanagerð tengiliður milli verkefnaupp-
byggingar, verkefnagreiningar og fjárhags-
áætlanagerðar. 

Þótt aðferðin hafi átt talsverðu fylgi að 
fagna um tíma, bæði í Bandaríkjunum og 
Evrópu, er nú viðast hvar búið að varpa 
henni fyrir róða. Ekki þó vegna þess, að 
hún leiði af sér lélegar ákvarðanir. Þær 
ástæður, sem helstar hafa verið taldar 
fyrir þessu, eru: 

a) Gerð áætlunarinnar er mjög vanda-
söm og sagt var, að fæstir kynnu að 
gera hana rétt. 

b) Allt kerfið er mjög samannjörvað 
og lítt hreyfanlegt, svo að erfitt er 
að koma við leiðréttingum á mistök-
um. 

c) Innan opinbera geirans urðu sam-
skiptavandræði milli löggjafar- og 
framkvæmdavalds. Valdahlutföll 
röskuðust, og þingmenn kunnu ekki 
að nota aðferðina. 

d) Aðferðin reyndist ekki það galdra-
tæki, sem búist hafði verið við, og 
því urðu vonbrigði mikil. 
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Menn fóru þess vegna að leita nýrra að-
ferða, og núllgrunnsaðferðin kom til sög-
unnar. 

2.4. Núllgrunnsáœtlanagerð 

2.4.1. SAGA. Áætlanagerð frá núll-
grunni mun fyrst hafa verið beitt í Land-
búnaðarráðuneyti Bandaríkjanna árið 1962 
og þá í tilraunaskyni. Ekki hefur sú til-
raun þótt takast nógu vel, því að hún stóð 
ekki lengur en til ársins 1964. Það ár var 
hætt að nota þessa tækni innan ráðuneyt-
isins. 

Þrátt fyrir að það mistækist í upphafi 
að beita núllgrunnsáætlanagerð innan op-
inbera geirans, þótti tæknin heppnast vel, 
þegar farið var að beita henni hjá einka-
fyrirtækjum. Þar var í fararbroddi fyrir-
tækið Texas Instruments árið 1969. Sá, 
sem þar stóð fyrir núllgrunnsaðferðinni, 
var Peter A. Phyrr. Hann skrifaði grein 
um góðan árangur af núllgrunnsáætlana-
gerð, sem birtist siðla árs 1970 í Harvard 
Business Review. Grein þessi vakti mikla 
athygli og varð til þess, að fjöldi fyrirtækja 
tók upp aðferðina. 

Meðal þeirra, sem lásu greinina og þótti 
hún merkileg, var Jimmy Carter, þá ný-
kjörinn fylkisstjóri Georgíuríkis. Fyrir 
hans tilstilli var farið að beita tækninni 
þar árið 1971 og síðar viðar innan opin-
bera geirans. 

Hróður núllgrunnsáætlanagerðar jókst 
svo enn, þegar Carter var kjörinn forseti 
Bandaríkjanna. Farið var að beita áætl-
anagerð frá grunni í æ ríkari mæli bæði 
meðal einkafyrirtækja og innan opinbera 
geirans, en höfundar aðferðarinnar telja, 
að hún henti best hjá stórum einkafyrir-
tækjum og hjá hinu opinbera. 

Árið 1977 var núllgrunnsáætlanagerð 
lögleidd af alríkisstjórninni í Washington 
að áeggjan Carters. 

Þess var ekki lengi að biða, að núll-
grunnsalda bærist til Evrópu, og hefur að-

ferðin verið tekin í notkun hjá fyrirtækj-
um víða í álfunni. 

2.4.2. LÝSING. Núllgrunnsfrömuðurinn 
Peter A. Phyrr lýsir inntald áætlanagerðar 
frá grunni á eftirfarandi hátt: 

„Núllgrunnsáætlanagerð er tækni við 
gerð rekstrar- og fjárhagsáætlana, sem 
gerir þær kröfur til sérhvers stjórnanda, 
að hann réttlæti fjárbeiðnir sinar frá 
grunni (sbr. nafnið núllgrunnur). Þetta 
flytur- yfir á viðkomandi stjórnanda 
sönnunarbyrði þess, að hann eigi yfir-
leitt heimtingu á fjármagni til ráðstöf-
unar. Núllgrunnsaðferðin felur í sér, 
að öll starfsemi skuli brotin niður í á-
kvörðunarpakka, sem siðan eru metnir 
með kerfisbundnum hætti og loks raðað 
upp eftir mikilvægi." 
Rétt er að útskýra nánar skilgreiningu 

Phyrr og leiða í ljós einkenni og tilgang 
aðferðarinnar: 

a) Núllgrunnsáætlanagerð er ákveðin 
tækni við gerð fjárhagsáætlana. 
M.ö.o. er þetta ekki heilsteypt kerfi, 
og velja má um mismunandi fram-
setningarmáta á fjárhagsáætlun-
inni. 

b) Réttlæta á fjárbeiðnir frá grunni. 
Þetta hefur í för með sér, að fara 
þarf ofan í saumana á allri starfsemi 
stofnimar. Afleiðing þess hlýtur að 
vera endurskoðun markmiða og 
starfsaðferða. Ennfremur, að bæði 
áætluðum nýjum verkefnum og 
þeim, sem þegar er unnið að, sé gert 
jafnhátt undir höfði. 

c) Sönnunarbyrði fyrir nauðsyn fjár-
veitingar flyst „niður" frá þeim, 
sem „ráða" fjárveitingum, til þeirra, 
sem „nota" fjármagnið, þ.e. yfir-
manna stofnana eða deilda. Þetta 
hvetur til þátttöku stjórnenda á öll-
um stigum í fjárhagsáætlanagerð-
inni. 

d) Öll starfsemi stofnunar eða deildar 
er brotin niður í ákvörðunarpakka, 
sem hver um sig lýsir ákveðnu verk-
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efni, markmiði þess, kostnaði, sem 
fylgir, og væntanlegum árangri. 
Þetta gerir æðstu stjórnendum mun 
auðveldara að velja úr mikilvæg 
verkefni. Þar kemur röðun pakk-
anna til skjalanna. 

2.4.3. STARFSAÐFERÐ. Forsenda góðs 
árangurs af núllgrunnsáætlanagerð er sú, 
að fylgt sé ákveðinni, „réttri" starfsaðferð, 
sem oftast er skipt í nokkur þrep: 

1. Mótun heildarstefnu æðstu stjórn-
enda. 

2. Afmörkun skoðunareininga. 
3. Setning markmiða fyrir hverja skoð-

unareiningu. 
4. Athugun á ýmsum leiðum að mark-

miðum. 
5. Settar fram tillögur um mismunandi 

árangursstig starfsemi. 
6. Gerð ákvörðunarpakka. 
7. Röðun ákvörðunarpakka í forgangs-

röð. 
Hvað hvert skref felur í sér, skal útlistað 

frekar: 
1. Mótun heildarstefnu œðstu stjórnenda: 

Af hálfu æðstu stjórnenda þarf að koma 
yfirlýsing um, að hverju skuli stefnt í 
gerð fjárhagsáætlunar. Þá vita stjórnendur 
á hinum ýmsu stigum, hvers konar verk-
efnum verður veittur forgangur, og haga 
beiðnum sínum í samræmi við það. 

Leiðbeiningar um vinnslu og framsetn-
ingu beiðna þurfa líka að fylgja. 
2. Afmörkun skoðunareiningar: 

Skoðunareining er skilgreind sem skipu-
lagseining, sem óskað er eftir sérstakri 
fjárveitingu fyrir. Ekki er til nein algild 
regla um stærð skoðunareiningar, og skal 
fara eftir ríkjandi aðstæðum. Skoðunar-
eining getar þannig verið ákveðið verk-
efni, deild eða stofnun. Þegar skoðunarein-
ing er afmörkuð, þarf því að vega saman 
ýmis sjónarmið, s.s. umfang pappírsvinnu 
og mikilvægi yfirsýnar. 
3. Setning markmiða fyrir hverja skoð-
unareiningu: 

Ábyrgðaraðili skoðunareiningar setur 

henni langtíma- og skammtímamarkmið. 
Marlanið (einkum þau, sem eru til 
skamms tíma) skulu mælanleg með ein-
hverjum hætti. 

Á þessu stigi kemur skýrt í ljós skyld-
leiki MBO (markmiðsbundinnar stjórnun-
ar) og núllgrunnsáætlanagerðar. 
4. Athugun á ýmsum leiðum að mark-
miðum: 

Leggja skal ríka áherslu á að leita sem 
flestra leiða að markmiðum, skoða við-
fangsefnið frá mörgum sjónarhornum og 
fara gjarnan ótroðnar slóðir. Margir telja 
þetta eitt mikilvægasta skrefið. 
5. Settar fram tillögur um mismunandi ár-
angursstig starfsemi: 

Gerðar skulu tillögur um mismunandi 
umfangsmikla starfsemi viðkomandi skoð-
unareiningar. Oft eru gerðar tillögur um 
3—4 ólík stig af starfsemi, sem þá ná mis-
langt að tilteknu markmiði. 

Þrjú algengustu stig starfsemi eru: 
a) Lágmarksstig: Það stig, sem ekki er tal-

ið ráðlegt að fara niður 
fyrir, ella má búast við 
sáralitlum árangri. Oft 
samsvarar þetta 60%— 
90% af fjárveitingu 
fyrra árs. 
Fjárveiting samsvarar 
því, að umfang starf-
semi verði það sama og 
á fyrra ári. 
Fjárveitingarbeiðni til 
umfangsmeiri starfsemi 
en var á fyrra ári. 

Tilgangur þess að gera tillögur um mis-
umfangsmikla starfsemi skoðunareiningar 
er sá að gera æðstu stjórnendum auðveld-
ara að veita fjármagninu til þeirra verk-
efna, sem þeir vilja veita forgang. Þannig 
er t.d. hægt að auka umfang tiltekinna 
verkefna, enda þótt fjárveiting í heild 
minnki. Það kostar þó auðvitað algjöran 
niðurskurð eða samdrátt á öðrum verk-
efnum. Kostirnir eru þeir, að hægara er 
að móta heildarstarfsemi. 

b) Óbreytt stig: 

c) Yfirstig: 
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6. Gerð ákvörðunarpakka: 

Gerður er a.m.k. einn ákvörðunarpakki 
fyrir hvert árangursstig í starfsemi við-
komandi skoðunareiningar. Ákvörðunar-
pakka má skilgreina sem „skjal, þar sem 
tilgreindar eru ýmsar þær upplýsingar um 
verkefni eða starfsemi innan deildar, sem 
nauðsynlegar eru, til þess að unnt sé að 
meta og taka raunhæfar ákvarðanir um 
hvern einstakan pakka."* 

Þessi skilgreining felur í sér, að ákveð-
in höfuðatriði skuli vera í pakkanum: 

a) Markmið/tilgangur verkefnis. 
b) Lýsing á aðgerðum þar að lútandi. 
c) Aðrar leiðir, sem fara mætti, og 

hvers vegna þeim er hafnað. 
d) Kostnaður/nytjar af fyrirhuguðum 

aðgerðum og mælikvarði á árangur. 
e) Afleiðingar þess að hafna pakkanum. 
Auk þessa er pakkinn kyrfilega merktur 

viðkomandi stofnun og skoðunareiningu. 
Ennfremur kemur fram, hver ber á hon-
um ábyrgð. (Sjá dæmi um ákvörðunar-
pakka á bls. 23.) 
7. Röðun ákvörðunarpakka í forgangsröð 

Þegar allir ákvörðunarpakkarnir eru 
fullbúnir, kemur að því, að velja þarf á 
milli þeirra. Það er gert með því að raða 
ákvörðunarpökkunum í forgangsröð. 

Ábyrgðarmaður viðkomandi skoðunar-
einingar raðar „sínum" pökkum fyrst. Síð-
an er sú röðun endurskoðuð af næsta yfir-
manni og þannig koll af kolli til æðstu 
stjórnenda. 

Þessi aðferð gefur þeim, sem eru lægra 
settir og standa nær tilteknum verkefnum, 
tækifæri til að láta í ljós skoðanir sínar, áð-
ur en æðstu stjórnendur skera úr um end-
anlega ráðstöfun fjármagnsins-

Röðun pakkanna er mikilvægt skref, því 
að þar eru teknar ákvarðanir um fjárveit-
ingar á grundvelli þeirrar miklu vinnu, 
sem búið er að leggja í þá. Röðunin er líka 

* Þórður Sverrisson: Núllgrunnsáætlanagerð, fjöl-
rit. útgefið af Stjórnunarfélagi Íslands í febrúar 
1979. 

vandasamt verk, því að þá er takmörkuð-
um gæðum ráðstafað þannig, að sem mest 
gagn verði að miðað við gefnar forsendur. 
Eða það er a.m.k. ætlunin. 

Ljóst er, að þetta er mjög tímafrekt 
verkefni, ef meta á sérhvern pakka á öllum 
stigum stjórnskipulagsins. Úrræðið innan 
stórra skipulagsheilda er því stundum að 
mynda svokallaða samstæðupakka. Í sam-
stæðupökkum er skyldum verkefnum rað-
að saman, svo að æðstu stjórnendur geti 
tekið afstöðu til þeirra í einu lagi. Þetta 
getur verið til bóta og flýtt fyrir röðun 
pakkanna. Hins vegar getur verið vara-
samt að hafa mjög yfirgripsmikla starfsemi í 

einum og sama samstæðupakka. Slíkt 
hlýtur að draga úr helstu kostum þess að 
gera ákvörðunarpakka og minnka að mun 
tilgang röðunar. 

Sé framanskráðri starfsaðferð fylgt út 
í hörgul, eru góðar líkur á því, að áætlana-
gerð frá grunni heppnist vel. Fleira þarf 
þó til. Sérstaklega hefur raunverulegur á-
hugi æðstu stjórnenda verið nefndur sem 
forsenda árangurs. (1 opinbera geiranum 
bæði löggjafar- og framkvæmdavalds.) 
Einnig þykir mikilvægt að þjálfa vel það 
starfsfólk, sem tekur þátt í áætlanagerð-
inni, og hvetja til nýrra hugmynda. Siðast 
en ekki sist skiptir höfuðmáli að kynna 
hugtakið vel og skapa jákvæða afstöðu til 
aðferðarinnar meðal þeirra, sem hlut eiga 
að máli. 

Nú hefur í stórum dráttum verið gerð 
grein fyrir áætlanagerð frá núllgrunni, og 
næst á imdan var rætt um verkefnaáætl-
anagerð. Hver meginmunur þessara að-
ferða er, verður komið að í næsta kafla. 

25. Verkefnaáœtlanagerð og núllgrunns-
áætlanagerð 

Sé gerður lauslegur samanburður á núll-
grunnsáætlanagerð og forvera hennar, 
verkefnaáætlanagerð, kemur í ljós, að sú 
fyrrnefnda er mun sveigjanlegri í öllum 
skilningi. 

Við núllgrunnskerfi er meira um, að 
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sett séu skammtímamarkmið, þ.e. starf-
semin er brotin niður í ákvörðunarpakka, 
sem ganga mismunandi langt í átt að lang-
tímamarkmiðum. Sífelld endurskoðun 
(árleg) á sér stað, jafnvel á aðalmarkmið-
um viðkomandi skipulagsheildar (þ.e. 
starfsemi er réttlætt frá grunni). 

Í verkefnaáætlanagerð eru í upphafi 
skilgreind viðamikil höfuðmarkmið. Öll 

starfsemi er flokkuð undir slik markmið 
og settar upp langtímaverkefnaáætlanir í 
ljósi þeirra. Endurskoðun markmiða fer 
því mun sjaldnar fram undir þessu kerfi 
en á sér stað í núllgrunnsaðferðinni. 

Einnig er munur á því, hverjir taka þátt 
í fjárhagsáætlanagerðinni. 

Í verkefnaáætlanagerð er framkvæmdin 
að mestu í höndum æðstu stjórnenda, og 
það leiðir af sér mikla miðstýringu. 

Núllgrunnsáætlanagerð leggur hins veg-
ar áherslu á þátttöku sem flestra á öllum 
stigum stjórnskipulagsins. Afleiðingin er 
bætt boðmiðlun og dreifing valdsins. 

Lokaályktun þessa er því sú, að verk-
efnaáætlanagerð sé bæði þunglamalegri og 
miðstýrðari en núllgrunnsáætlanagerð. 
Ætti það að vera nægileg skýring á því, 
hvers vegna horfið var frá verkefnaáætl-
anagerð til núllgrunnstækni. 

Ekki hefur þó þróunin alfarið munið 
staðar við svo búið. Skal nú vikið að einu 
afbrigði núllgrunnsáætlanagerðar, sem 
fram hefur komið vestur í Bandaríkjun-
um. 

2.6. Einfölduð útgáfa núllgrunnsaðferðar 
2.6.1. UPPHAF OG NOTKUNARSVIÐ. 

Höfundur þessarar aðferðar heitir Joseph 
S. Wholey, og hefur hann skrifað bók, þar 
sem aðferðin er nákvæmlega útlistuð. 
Wholey nefnir aðferð sina einfalda núll-
grunnsáætlanagerð. Tækni Wholeys þró-
aðist í gegnum störf hans hjá Arlington-
héraði í Virginíuríki og er sérstaklega snið-
in með þarfir opinberra aðila í huga. 

2.6.2. TILGANGUR. Tilgangur Who-
leys með frávikum frá hefðbundinni núll-
grunnsáætlanagerð er að hans sögn tvenns 
konar: 

a) Að minnka hið gífurlega pappírsflóð, 
sem fylgir hefðbundinni núll-
grunnsáætlanagerð og veldur því, 
að röðun ákvörðunarpakka verður 
mjög tímafrek. 

b) Að byggja inn í kerfið meira eftir-
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N Ú L L G R U N N S A Æ T L U N - ÁKVÖRÐUNARPAKKI 

Heimild: Stjórnunarfélag Íslands 
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lit með árangri af starfsemi en gert 
er í hefðbundnu aðferðinni. Þetta 
telur Wholey sérstaklega mikilvægt 
innan opinbera geirans. Einkafyr-
irtæki hafa þó altjent mismunandi 
hagnað til að miða við. 

2.6.3. AÐFERÐIR. 
a) Minnkun pappírsflóðs: 

Það er gert í fyrsta lagi með því að 
draga stórlega úr fjölda ákvörðunarpakka. 
Þannig er ætlast til, að stjórnendur á 
öllum stigum tiltaki aðeins, hvaða þætti 
starfseminnar mætti helst leggja af, ef 
fjármagn væri skorið niður um 10—15%, 
og hverjar yrðu líklegar afleiðingar þess. 

Í öðru lagi skiptir máli náin samvinna 
stefnumótenda (stjóramálamanna) og 
stjórnenda skipulagsheilda. Vegna þess, 
hve umfang ákvörðunarpakka er minnkað, 
fá þessir aðilar tóm til að hittast og ræða 
sín á milli, hvaða hlutar „umframstarf-
semi" skuli minnkaðir/lagðir niður. Einn-
ig er rætt um, hvort og hvaða ný og gagn-
legri verkefni velja beri í staðinn og við 
hvaða árangri sé að búast af þeim. Þarna 
fá stefnumótendur vitneskju um, hvers 
megi vænta af fjárveitingum og hvaða teg-
undir upplýsinga segi þeim mest um raun-
verulegan árangur. 
b) Eftirlit með árangri: 

Þá, sem sitja í æðstu stöðum stjórnsýsl-
unnar, skortir iðulega upplýsingar um, 
hvernig gangi að ná þeim markmiðum 
(oft mjög lauslega skýrgreindum), sem 
stefnt var að með tiltekinni fjárveitingu. 
Því þarf að koma til einhvers konar kerf-
isbundið mat á því, hve árangursrík við-
komandi fjárveiting hefur verið. Slíkt mat 
er endurgjöf til stjórnsýslu- og stjórnmála-
manna og ætti að leiða til gagnlegri ráð-
stafana og markvissari stefnu. 

Í þessu eins og öðru þarf þó að gæta 
hófs, svo að tilfæringar og pappírsvinna 
vaxi ekki tilganginum yfir höfuð. 

2.7. Samantekt 
Mismunandi aðferðir við áætlanagerð 

hafa verið tíundaðar hér í því skyni að 
leita nýrra leiða við gerð íslenskra fjár-
laga. Verður í næsta kafla reynt að sýna, 
til hvaða ráðstafana þyrfti að grípa, ef 
beita ætti áætlanagerð frá grunni við fjár-
lagagerðina. 

3. Gerð fjárlaga með núllgrunnsaðferð-
um 
3.1. Íslensk fjárlagagerð 

3.1.1. SAMANBURÐUR Á HEFÐBUNDNUM 
AÐFERÐUM VID ÁÆTLANAGERÐ OG NÚLL-
GRUNNSAÐFERÐUM. Óhætt er að segja, að 
við íslenska fjárlagagerð sé fylgt hefð-
bundnum fjárhagsáætlanaaðferðum út í 
ystu æsar. Hér verður því gerður saman-
burður á þeirri tækni og núllgrunnstækni. 
A. Forsendur 

a) HEFDBUNDIN ÁÆTLANAGERD: Hefur 
stofnanir eða deildir í brennidepli 
við fjárveitingar (functionally orien-
ted). Viðfangsefnið er að ákveða 
kostnaðartegundir, sem þarf til að 
halda uppi rekstri. 

b) NÚLLGRUNNSÁÆTLANAGERÐ: Hefur 
verkefni og markmið að leiðarljósi 
við fjárveitingar (program orien-
ted). Spurningin snýst um árangur 
fjárveitingar. 

B. Tækni 
a) HEFÐBUNDIN ÁÆTLANAGERD: Fjár-

veiting fyrra árs er notuð sem 
grunnur, sem gengið er út frá. 
Þetta felur óbeint í sér eftirfarandi 
ályktanir um starfsemi fyrra árs: 
1) Hún var nauðsynleg, til þess að 

skipulagsheildin næði markmið-
um sínum og tilgangi. 

2) Verður að halda óbreytt áfram 
á næsta ári, og því eru gömlu 
verkefnin brýnni en ný. 

3) Fer fram með nægilega hag-
kvæmum og virkum hætti. 

4) Mun halda áfram að vera hag-
kvæm og virk. 

Af öllu þessu leiðir m.a., að fyrst og 
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fremst er gildi viðbótarverkefna 
rætt og metið. 

b) NÚLLGRUNNSÁÆTLANAGERÐ: Rétt-
læta þarf allar fjárbeiðnir frá 
grunni. þ.e.a.s. gagnsemi og bag-
kvæmni fyrri starfsemi dregin í efa. 
Þess vegna eru öll verkefni, bæði ný 
og gömul. metin út frá sömu for-
sendum. 

C. Niðurskurður 
a ) HEFÐBUNDIN ÁÆTLANAGERÐ: 

Æðstu stjórnendur skera fremur 
handahófskennt niður, t.d. ákveðnar 
kostnaðartegundir um 10%—20%. 
Þetta gerist vegna þess, að þeir sjá 
ekki verkefni eða tilgang, sem liggur 
að baki. 

b ) NÚLLGRUNNSÁÆTLANAGERÐ: Þar 
eru tilteknir heilir pakkar skornir 
niður og reynt að ljúka brýnustu 
verkefnunum eins og efni standa til. 
Það er gert í stað þess að krafla í 
mörg verkefni. 

D. Útkoma 
a) HEFÐBUNDIN ÁÆTLANAGERÐ: Fjár-

hagsáætlun með bókhaldsyfirbragði, 
þar sem fjárveitingar em flokkaðar 
eftir kostnaðartegundum (sbr. ís-
lensk fjárlög). Erfitt er að gera 
breytingar á slíkri fjárhagsáætlun, 
eftir að henni hefur endanlega verið 
komið saman. 

b ) NÚLLGRUNNSÁÆTLANAGERÐ: Fjár-
hagsáætlun, þar sem verkefnum er 
raðað í forgangsröð og velja má um 
mismunandi árangursstig einstakra 
verkefna innan sömu stofnunar. 
Breytingar og hvers konar aðlögun 
auðveld í framkvæmd. 

3.1.2. GALLAR ÍSLENSKRAR FJÁRLAGA-
GERÐAR. Sú gagnrýni, sem kemur fram á 
hefðbundinni fjárhagsáætlanagerð hér 
næst á undan, á fyllilega við um íslenska 
fjárlagagerð. 

Þar skortir mjög á að endurskoða og 
réttlæta tilgang stofnana og fyrirtækja. 
Lítið er um markmiðssetningu og því síð-

ur er því fylgt eftir, hvernig gangi að ná 
tilteknum markmiðum. 

Allt er því byggt á gömlum grunni, sem 
lítt er dreginn í efa, en mjög strangt eftirlit 
er með öllum nýráðningum og nýjum verk-
efnum. Fyrir því þurfa að liggja gildar 
ástæður. 

Samning og framsetning fjárlaga er eft-
ir kostnaðartegundum og ekki er nokkur 
leið að átta sig á, hvers árangurs er vænst. 
Þingmenn, sem taka eiga endanlega á-
kvörðun um fjárlögin, renna því blint í sjó-
inn, hvað þetta varðar. Af þessu leiðir líka, 
að niðurskurður getur verið mjög tilvilj-
anakenndur. 

Því hefur verið fleygt, að afleiðing þessa 
sé sú, að fjárhagsbeiðnir stofnana verði til 
með þeim hætti, að æðstu stjórnendur 
stofnana komi saman og skrifi hæstu tölur, 
sem þeir þora. Síðan vona þeir það besta og 
reyna að verja beiðnir sínar eftir megni. 

Enn meiri dragbítur á skynsamlega fjár-
lagagerð eru þó hin lögbundnu, föstu fram-
lög, sem eru mikill hluti fjárlaganna (allt 
að 70%). Slíkt hlýtur óhjákvæmilega að 
hafa í för með sér, að ráðstöfun gæðanna 
verður ekki sérlega hagkvæm. Möguleik-
ar þess að beita fjárlögum sem hagstjórnar-
tæki rýrna líka mjög við þetta. Hingað til 
hefur þó verið lítill áhugi fyrir því að nota 
fjárlögin á þann hátt, svo að e.t.v. hefur 
þetta ekki komið mjög að sök í þeim skiln-
ingi. 

Þess má geta, að lögbundin, föst fram-
lög eru mjög viðkvæmt mál pólitískt séð, 
sem snertir bæði hagsmunahópa og at-
kvæði. 

3.2. Beiting núllgrunnstœkni við íslenska 
fjárlagagerð 

Ef koma ætti á núllgrunnsaðferðum við 
íslenska fjárlagagerð, þyrfti að hyggja að 
ýmsu. Verður nú drepið á helstu atriðin. 
A. Kynning hugtaksins: 

Nauðsynlegt; sem fyrsta skref er að 
kynna öllum almenningi hugtakið áætl-
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anagerð frá grunni og telja fram kosti 
aðferðarinnar. 

Tæknin hefur stundum fengið þann 
stimpil á sig að vera niðurskurðarkerfi. 
Þetta er afleiðing þess, að allur rekstur 
skipulagsheildar er skoðaður frá grunni 
og ekki hikað við að stjaka við þeim 
þáttum, sem ónauðsynlegir þykja. Því 
þarf að draga fram kosti aðferðarinnar 
og líkindi þess. að hún geti leitt til skyn-
samlegri ákvarðanatöku og hugsanlega 
lægri skatta. 
B. Skipting í skoðunareiningar: 

Næst liggur það fyrir að skipta ríkis-
fyrirtækjum og -stofnunum í skoðunar-
einingar. Vegna þess, hve allt er smátt í 

sniðum hérlendis, er líklegt, að skoð-
unareiningar yrðu fremur litlar, og 
verður það að teljast kostur. 

Mjög sennilega yrði um einhverjar 
skipulagsbreytingar að ræða og starf-
semi, sem fengist við svipuð verkefni, 
flokkuð saman. 
C. Þjálfun starfsfólks: 

Fjöldi þeirra, sem taka þátt í fjár-
hagsáætlanagerðinni, eykst að mun og 
mikilvægt er, að það fólk fái góða þjálf-
un. Víða erlendis hefur ónóg þjálfun 
starfsliðs verið nefnd sem stór ástæða 
þess, að áætlanagerð frá grunni mis-
tókst. 

Þjálfunin ein er þó ekki næg. Að 
glæða áhuga og trú á tækninni er 
ekki síður áríðandi. 
D. Eftirlit og leiðsögn: 

Þar sem núllgrunnstækni hlýtur að 
leiða til breyttra vinnuaðferða, þarf að 
framkvæma hana undir góðri leiðsögn 
og eftirliti. 

Skýrari meginstefna fjárlaga en hing-
að til og jafnvel mikil þátttaka ráðherra 
væri æskileg. 
E. Gerð og röðun ákvörðunarpakka: 

Ákvörðunarpakkar yrðu samdir inn-
an skoðunareiningar og fyrst raðað sam-
an af ábyrgðarmanni hennar. Síðan 
bærust þeir til næsta yfirmanns, sem 

myndi umraða þeim, og þannig gengi 
vinnslan koll af kolli (sbr. fyrri lýs-
ingu á tækninni). 

Ef skoðunareining er deild innan 
stofnunar, yrði röðin eftirfarandi: 

Yfirmaður deildar 
Yfirmenn stofnunar 
Deildarstjóri í ráðuneyti 
Ráðuneytisstjóri 
Starfsmenn Fjárlaga- og hagsýslu-
stofnunar 
Fjármálaráðherra 
Fjárveitinganefnd 
Sérhver sá, sem fengi pakkana til 

umröðunar, gæti séð skoðanir þeirra, 
sem á undan kæmu í röðuninni. 

3.3. Ákvarðanatakan 
Eins og áætlanagerð frá grunni er upp-

byggð hlyti innleiðing hennar við fjár-
lagagerðina óhjákvæmilega að hafa áhrif 
á ákvarðanatökuna. 

Með því fyrirkomulagi, sem ríkir í dag, 
er niðurskurður fjárbeiðna fyrst og fremst 
framkvæmdur af Fjárlaga- og hagsýslu-
stofnun. 

Við núllgrunnskerfi færast tillögur um 
niðurskurð neðar í valdapýramídann. 
Þetta gerist sjálfkrafa gegnum forgangsröð-
unina, sem hefst í viðkomandi skoðunar-
einingu, sem fyrr segir. 

Því má segja, að núllgrunnstæknin hafi í 
för með sér valddreifingu, a.m.k. svo 

framarlega sem tillögur lægra settra yfir-
manna eru ekki virtar að vettugi. 

Hin hlið tillögugerðar og forgangsröð-
unar núllgrunnskerfisins er aftur á móti 
aukið álag á starfslið stofnana og ráðu-
neyta. Óhætt er að fullyrða, að þessi að-
ferð er mun meira krefjandi en hefðbundin 
fjárhagsáætlanagerð. Núllgrunnsaðferðinni 
er þó væntanlega haldið á lofti í krafti þess, 
að öll fyrirhöfnin sé árangursins virði. 

Um það eru þó ekki allir á eitt sáttir, 
enda varla við því að búast, að núllgrunns-
áætlanagerð sé algerlega gallalaus fremur 
en aðrar áætlanaaðferðir. 
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4. Gagnrýni á núllgrunnsáætlanagerð 
4.1. Jákvœð reynsla 

Góðum árangri núllgrunnstækninnar er 
auðvitað mjög haldið frammi af forsvars-
mönnum aðferðarinnar. Peter A. Phyrr 
hjá Texas Instruments reið á vaðið og 
taldi aðferðina mjög árangursríka. Fleiri 
hafa fylgt á eftir. Þess má þó geta, að núll-
grunnsáætlanagerð í þeirri mynd, sem hér 
hefur verið lýst, er ekki lengur notuð hjá 
Texas Instruments. Það fyrirtæki hefur 
þróað — væntanlega út frá núllgrunns-
tækninni — ennþá nýrri aðferðir við gerð 
fjárhagsáætlana. 

Einn er sá kostur aðferðarinnar, sem 
nær allir hafa orðið á eitt sáttir um: Boð-
miðlun innan skipulagsheildar hefur 
reynst batna verulega, svo og upplýsinga-
streymi. 

Margir telja líka, að burtséð frá öllum 
kostum eða göllum aðferðarinnar megi 
nota hana til þess að „hræra upp í kerf-
inu"; fá fólk til að hugsa og breyta. 

Það virðist heldur ekki óskynsamleg 
ályktun, að útbreiðsla núllgrunnsáætlana-
gerðar og hin mikla umræða um hana 
gefi vísbendingu um einhverja jákvæða 
reynslu. 

4.2. Aðferðin mikið auglýst 
Ýmsir vilja þó fyrst og fremst þakka 

öflugri kynningarstarfsemi útbreiðslu að-
ferðarinnar. 

Staðreyndin er sú, að núllgrunnsáætl-
anagerð hefur mjög verið auglýst og mikl-
ar alhæfingar hafa verið settar fram varð-
andi kosti aðferðarinnar. 

Þegar jafnvaldamikill einstaklingur og 
Bandaríkjaforseti tekur alfarið afstöðu með 
aðferðinni og heldur henni svo frammi sem 
raun ber vitni, hlýtur það líka að hafa 
gífurleg áhrif. Það eitt að taka núllgrunns-
áætlanagerð í notkun innan opinbera 
geirans í Bandaríkjunum hefur kynnt að-
ferðina mikið. 

Afleiðing þessa alls hefur verið sú, að 

núllgrunnsáætlanagerð hefur orðið n.k. 
töfraorð — a.m.k. í munni stjórnmála-
manna, sem margir hverjir þekkja ekki 
aðferðina til hlítar, en vilja gjarnan ná 
kjöri. 

4.3. Pappírsflóð 
Hinir mörgu ákvörðunarpakkar, sem 

verða til við fjárhagsáætlanagerðina, og 
síðan röðun þeirra kalla á geysilega papp-
irsvinnu. 

Það er einmitt þessi þáttur núllgrunns-
áætlanagerðarinnar, sem hefur þótt einna 
vandasamastur og reynst þeim þyngstur í 
skauti, sem notað hafa aðferðina. 

Einnig hefur röðunin að margra dómi 
verið fram úr hófi tímafrek. 

Til þess að komast fyrir þetta vandamál 
hafa samstæðupakkarnir orðið til (sbr. 
fyrri lýsingu). Um gerð þeirra sjá lægra 
settir stjórnendur, til að spara megi tíma 
æðstu yfirmanna. Ókostur þeirra er hins 
vegar sá, að upplýsingar og valmöguleikar 
fara forgörðum, hvað snertir æðstu stjórn-
endur. 

Ekki er óliklegt, að aukin tölvuvæðing 
og notkun tölvuskerma geti minnkað 
þetta vandamál talsvert. 

4.4. Reynsla HEW 
Í tvígang hefur verið reynt að beita 

áætlanagerð frá grunni innan bandaríska 
ríkisgeirans: 

Í fyrra skiptið á árunum 1962—1964 í 
Landbúnaðarráðuneytinu, en sú tilraun 
þótti mistakast. 

Seinni tilraunin hófst árið 1977 og stend-
ur enn yfir. Hún nær til flestra ráðuneyt-
anna. 

Heilbrigðisráðuneytið (HEW, þ.e.: De-
partment of Health, Education and Wel-
fare) er eitt þeirra ráðuneyta, þar sem að-
ferðin hefur verið reynd. Starfsemi þessa 
ráðuneytis er umfangsmikil og það spannar 
nokkrar mjög stórar undirstofnanir. 

Í fáum orðum sagt mistókst aðferðin 
herfilega innan HEW, kannski ekki endi-
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lega vegna þess, að sjálf tæknin væri ó-
möguleg, heldur komu upp stjórnunarleg 
og tæknileg vandamál, þegar kerfið var 
tekið í notkun í upphafi. 

Tæknilegu vandkvæðin voru einkum 
tengd afmörkun hentugra skoðunarein-
inga svo og gerð og röðun ákvörðunar-
pakka. Þetta sýnir glöggt, hve erfitt getur 
verið að framkvæma núllgrunnsáætlana-
gerð rétt. 

Stjórnunarleg vandamál snertu hins veg-
ar kynningu tækninnar., þjálfun starfsliðs 
og tímasetningu fjárhagsáætlunargerðar-
innar. Það ber semsé ekki að flana að 
neinu, eigi að taka núllgrunnsáætlanagerð 
í notkun, svo að vel fari. 

Niðurstaða þeirra, sem gerðu úttekt á 
núllgrunnstilrauninni innan HEW, var sú, 
að tæknin hentaði einfaldlega ekki fyrir 
ráðuneytið í heild, eins og allt var í pott-
inn búið. Aftur á móti væri möguleiki á að 
beita aðferðinni á afmörkuðum sviðum 
innan Heilbrigðisráðuneytisins. 

4.5. Önnur gagnrýni 
4.5.1. ÓHENTUGT Í OPINBERA GEIR-

ANUM. Til eru þeir, sem telja, að núll-
grunnsáætlanagerð henti alls ekki inn-
an opinbera geirans. Grein um þetta eftir 
Mark W. Dirsmith og Stephen F. Jab-
lonsky birtist í Academy of Management 
Review árið 1979. Greinarhöfundar álita, 
að í núllgrunnstækninni séu fólgnar slíkar 
mótsagnir, að til beggja vona geti brugðið 
um árangur af aðferðinni. Hann fari eftir 
því, innan hvers konar skipulagsheildar 
tæknin sé notuð. 

Innan Texas Instruments hafi núll-
grunnsáætlanagerð heppnast vel, því að 
þar hafi hinir skapandi, frumlegu þættir 
aðferðarinnar notið sin. 

Innan opinbera geirans verði hins vegar 
aðrir eiginleikar núllgrunnstækninnar 
ríkjandi. Þar sé andrúmsloftið víða mjög 
staðnað og örvi lítt til frumlegs hugsana-
gangs eða að leitað sé nýrra leiða, sem tal-
inn er einn aðalkostur aðferðarinnar. Á-

hersla sé í stað þess lögð á, að hlutirnir séu 
í föstum skorðum og ekki of flóknir. 

Ástæðu þessa telja höfundar greinarinn-
ar vera, að innan opinbera geirans skipti 
ekki fyrst og fremst máli að beita hag-
kvæmri rekstrartækni, heldur flækist 
pólitík mjög inn í allar ákvarðanir og ráð-
stafanir með fyrrgreindum afleiðingum. 

Þeir Dirsmith og Jablonsky komast að 
niðurstöðum sínum eftir flókna röksemda-
færslu og tilvitnanir í ýmsa stjórnunar-
og stjórnmálafræðinga. 

4.5.2. BYGGJA BER Á REYNSLU FORTÍÐAR. 
Fræðimaðurinn Aaron Wildavsky, sem 
er mjög virtur á sviði áætlanagerðar, telur 
núllgrunnstæknina allt of svífandi og því 
erfitt að hafa stjórn á henni, þegar til 
kastanna kemur. Þar sé ekkert tekið fyrir 
víst né heldur byggt á fortíðinni. Þetta 
hefur að hans dómi tvenns konar afleið-
ingar í för með sér. 

Annars vegar verði útreikningar oft á 
tíðum óviðráðanlega umfangsmiklir, vegna 
þess hve margar leiðir þurfi að kanna. 

Hins vegar sé gamalli reynslu kastað á 
glæ og fyrrum leyst vandamál geti orðið 
tilefni nýrra deilna. Möguleikar til að ná 
tökum á framtíðinni dvína. 

5. Sérstaða íslensks þjóðfélags 
5.1. Mikilvægi íslenskra aðstœðna 

Öll sú gagnrýni á núllgrunnsáætlana-
gerð, sem nú hefur verið upp talin, kemur 
fyrst og fremst frá Bandaríkjunum. Þótt 
bandarísk reynsla geti verið lærdómsrík 
fyrir Íslendinga, hljóta þó allar aðstæður 
hér á landi að skipta meira máli, þegar 
meta skal kosti og galla núllgrunnsáætlana-
gerðar við fjárlagagerðina. 

5.2. Verðbólgan 
Verðbólgan er það einkenni, sem setur 

mark sitt á íslenskt hagkerfi framar öllu 
öðru. Hún gerir sem kunnugt er allar áætl-
anir, hvort sem þær snerta rekstur eða fjár-
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festingu, óvissar og stuðlar almennt að 
misvægi í efnahagslífi landsins. 

Fjárlagagerðin, eins og hún er nú, fer 
ekki varhluta af þeirri óvissu, sem verð-
bólgunni fylgir. Kostar það á hverju ári 
margfalda útreikninga og það, að hnika 
þarf til áætlunum, svo að endar nái saman. 
Samt gildir sú regla, að framlög hækki 
ekki í takt við verðbólgu, nema hjá því 
verði alls ekki komist. Dæmi um slíkt eru 
t.d. umsamdar launahækkanir, hækkun 
orkuverðs o.s.frv. Út frá hækkunarreglum 
hefir sú þumalfingursregla líka gilt, að 
tekjuauki ríkissjóðs, sem hlytist af verð-
hækkunum umfram forsendur, nægði til að 
mæta auknum rekstrarkostnaði, sem ríkis-
sjóður yrði fyrir vegna verðhækkananna. 
Tegundaskipting kostnaðarins gerir af 
þessum sökum málið eins einfalt og efni 
standa til. 

Við núllgrunnskerfi er ekki um að ræða 
tegundaskiptingu kostnaðarins, heldur er 
veitt fé til ákveðinna verkefna. Ef verð-
bólgan yrði, þegar slíkt kerfi er notað, um-
fram áætlun (eins og oftast hefur verið 
reyndin), er líklegt, að mjög myndi halla 
á ríkissjóð, ef ráðist yrði í öll verkefnin, 
sem væru á fjárlögum. Núllgrunnskerfið 
eykur þess vegna við skilyrði eins og hér á 
landi hættuna á, að eyðsla ríkissjóðs fari 
úr böndum. Slík eyðsla umfram áætlun 
yrði ennfremur olía á verðbólgubálið. 

Nú kann einhver að spyrja: Var ekki 
forgangsröðunin til þess, að klippa mætti 
af ónauðsynlegri pakka, eftir því sem fé 
hrykki til? Má ekki bara taka efstu pakk-
ana af, ef verðbólgan fer fram úr áætlun? 

Þetta er af tveimur orsökum alröng 
ályktun. Í fyrsta lagi á að taka burt ónauð-
synlegri pakka, þegar sjálf fjárhagsáætl-
unin er samin. Ætlast er til, að eftir það 
standist hún sem slík. 

Í öðru lagi kemur oft ekki í ljós fyrr en 
líða fer á viðkomandi fjárhagsár, að end-
ar ná ekki saman og bil mun myndast 
milli eyðslu ríkissjóðs og skattheimtu. Þá 
kann að vera, að þegar séu byrjaðar fram-

kvæmdir við eða búið sé að ljúka verk-
efnum, sem eru aftarlega í forgangsröðun-
inni. Önnur, sem framar standa, eru e.t.v. 
ekki hafin. Hvar á þá að beita skærunum? 

Með þessu er ekki fullyrt, að ógerlegt 
sé að beita áætlanagerð frá grunni í verð-
bólgu. Það er hins vegar talsvert örðugra 
en þegar stöðugt verðlag ríkir. 

5.3. Vinnuaflið 
5.3.1. HREYFANLEIKI. Áætlanagerð 

frá núllgrunni byggir á miklum hreyfan-
leika vinnuaflsins. Fé er veitt til verkefna 
og starfsmannafjöldi og -samsetning sniðin 
að þeim verkefnum. sem í gangi eru hverju 
sinni. Ekki er ætlast til, að stofnun sitji 
uppi með starfsmann eftir lok verkefnis, 
sé ekki not fyrir hann í öðru verkefni. 

Á Íslandi er vinnuaflið lítt hreyfan-
legt, ekki síst innan ríkisgeirans. 

Þar ber fyrst að nefna æviráðningar, 
sem tíðkuðust til skamms tíma hjá hinu 
opinbera, en fer nú ört fækkandi. 

Stéttarfélög eru líka sterk hér á landi 
og bregðast iðulega ókvæða við, ef fækka á 
starfsfólki. Þar sem þau eru væntanlegir 
viðsemjendur ríkisgeirans í kjarasamning-
um, þykir venjulega skynsamlegast að 
skapa sér ekki óvild þeirra. 

Þá taka stjórnmálamenn oft í taumana, 
ef segja á góðum flokksmönnum eða vænt-
anlegum atkvæðum upp störfum. 

Ástand húsnæðismála er líka með þeim 
hætti hérlendis, að dregur úr hreyfan-
leika fólks milli staða. Flestir berjast við 
það framan af ævi að koma sér upp þaki 
yfir höfuðið. Örfáir leggja út í það tvisvar 
og nær engir oftar. Það, hvernig fasteigna-
markaði og lánamálum er háttað, bindur 
fólk talsvert við íbúðir sínar. Fæstir kjósa 
að búa í leiguhúnæði, auk þess sem mikill 
skortur er á því víðast hvar. 

Af öllu þessu leiðir, að í núverandi fjár-
lagagerð er mikil tregða til fjölgunar starfs-
manna af ótta við, að þeir ílendist, þótt 
þeirra verði ekki þörf, þegar fram líða 
stundir. 
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5.3.2. MENNTUN. Vegna þess hve allt 
er hér smátt í sniðum, verður starfsvett-
vangur fólks með mikla sérmenntun oft á 
tíðum takmarkaður. 

Þannig getur jarðhita - jarðefnafræðingur 
tæplega fengið vinnu nema hjá Orku-
stofnun. Þar eru eflaust stundum verkefni 
fyrir slíkan sérfræðing, en kannski ekki 
alltaf. Augljóst er, að ófært er að segja slíku 
fólki upp, þó að tilteknum verkefnum sé 
lokið, því að það getur ekkert annað leitað. 
Einnig hefur hið opinbera öðru hverju hag 
af menntun þess. 

5.4. Smæð þjóðfélagsins 
5.4.1. NIÐURSKURÐUR ERFIÐUR. Á 

Íslandi eru stofnanir yfirleitt mjög litlar 
miðað við það, sem gerist erlendis. því 
fylgja nánari samskipti og oft meiri sam-
vinna yfir- og undirmanna en tíðkast í 
stórum stofnunum. 

Þetta getur gert forgangsröðun verkefna 
í núllgrunnskerfi mjög erfiða, því að 
stjórnanda er skiljanlega illa við að gera 
upp á milli samstarfsmanna sinna, sem 
margir hverjir eru góðkunningjar hans — 
svo ekki sé minnst á uppsagnir. 

5.4.2. BOÐMIÐLUN. Eins og fyrr hefur 
verið rakið var það samdóma álit nær allra, 
sem reynslu höfðu af áætlanagerð frá núll-
grunni, að hún bætti boðmiðlum og upp-
lýsingastreymi. 

Fyrir Íslendinga er þetta enginn sérstak-
ur kostur, þar sem ætla má, að boðmiðlun 
og upplýsingaflæði sé hér gott innan stofn-
ana. 

Þessi röksemd fyrir því að taka upp núll-
grunnstækni hrekkur því skammt. 

5.4.3. FLÓKIÐ KERFI. Sú spurning vakn-
ar því óneitanlega, hvort núllgrunnsáætl-
anagerð í upphaflegri mynd sinni sé ekki 
óþarflega viðamikið kerfi fyrir íslenskt 
samfélag, ekki sist ef beita ætti henni ár-
lega. 

Minna skal í því sambandi á þá skoðun 
höfundanna, að aðferðin henti stórum 

einkafyrirtækjum og opinberum aðilum — 
miðað við bandarískar stærðargráður. 

Það er hins vegar skammsýnt og ekki 
vænlegt til framfara að ætla ævinlega að 
halda gömlum aðferðum óbreyttum. Mikil-
vægt er að geta notfært sér þá þætti nýrra 
hugmynda, sem henta hverju sinni. 

6, Hvað er til ráða? 
6.1. Ástand í dag 

Flestir munu sammála um, að gerð fjár-
laga nú og undanfarið sé með þeim hætti, 
að margt þurfi lagfæringar við. 

Hreint tæknilega vekur mesta athygli 
óendurskoðaður starfsgrundvöllur stofn-
ana og ráðuneyta, að ógleymdum hinum 
lögbundnu föstu framlögum. 

Niðurskurðaraðferðir og framsetning eru 
heldur ekki neitt til að hrópa húrra fyrir. 

Pólitískur þrýstingur og hrossakaup eru 
líka óskemmtilegur fylgifiskur fjárlaga-
gerðar. Þau einkenni eiga hins vegar lítið 
skylt við sjálfa vinnutæknina og munu ef-
laust aldrei leggjast alveg niður, allavega 
ekki meðan stjórnmálamönnum er jafn-
annt um atkvæði sín og raun ber vitni og 
láta það sjónarmið ganga fyrir öllum öðr-
um. 

Markmið fjárlagagerðar ætti að vera 
skynsamleg ráðstöfun fjármagnsins af 
þeim, sem vit hafa á málum, að sjálfsögðu 
og óhjákvæmilega í samræmi við stefnu 
þeirrar ríkisstjórnar, sem með völd fer 
hverju sinni. 

6.2. Úrbætur 
6.2.1. EINFÖLD NÚLLGRUNNSTÆKNI. 

Líkur hafa verið að því leiddar hér að 
framan, að áætlanagerð frá núllgrunni í 
upphaflegri mynd sinni henti ekki sérlega 
vel hér á landi. 

Hvað þá um einföldu útgáfuna, sem er 
hugarsmíð Joseph S. Wholey og lýst er 
nánar í kafla 2.6.? 

Þar er gert ráð fyrir, að eingöngu séu 
gerðir ákvörðunarpakkar fyrir 10%—15% 
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niðurskurð frá raunvirði fjárveitingar 
fyrra árs og síðan rætt nánar um, hvernig 
ráðstafa skuli afganginum (ef einhver er). 

Fyrir utan vandkvæði, sem upp hafa 
verið talin, er e.t.v. hætta á, að þessi aðferð 
hafi í för með sér óhóflegan niðurskurð. 
Sem kunnugt er hrekkur skattlagning hér-
lendis sjaldnast fyrir útgjöldum — a.m.k. 
ekki í fyrstu atrennu. Þetta gæti því leitt til 
enn meiri fjársveltis stofnana en nú er, 
því að líklegt er, að lítið sem ekkert yrði 
til umframráðstöfunar. 

Hinn þátt aðferðar Wholey, sem er verk-
efnamat, væri hins vegar brýnt að taka 
upp. Hér skortir algerlega, að fylgst sé með 
afköstum í opinbera geiranum. Margir 
telja það óframkvæmanlegt að koma upp 
nokkrum mælikvarða þar að lútandi. 
Vissulega er það erfitt, enda oft um illmæl-
anlegar stærðir og huglæg atriði að ræða, 
s.s. velferð. 

Þetta hefur þó verið gert erlendis með 
góðum árangri. Hversu góðar vísbendingar 
hinar ýmsu stærðir gefa, má vissulega 
deila um. Er t.d. bifreiðakostur góður mæli-
kvarði á velferð? Eða má draga ályktun 
um afköst á sviði heilbrigðismála af fjölda 
útskrifaðra sjúklinga af sjúkrahúsum? Er 
mikill fjöldi vottur um góðan árangur, því 
að margir hafa fengið bót meina sinna 
(hversu mikla, er önnur saga) ? Eða þýðir 
mikill fjöldi útskrifaðra sjúklinga, að heil-
brigðisgeiranum hafi gersamlega mistekist 
fyrirbyggjandi aðgerðir? 

Þessum og öðrum sambærilegum spurn-
ingum þarf að svara, eftir því sem kostur 
er. Það er ódýr lausn að segja slíkt óger-
legt. Niðurstöður ætti síðan að nota til að 
bæta virkni og hagkvæmni opinbera geir-
ans sem leiðarljós við fjárlagagerð. 

6.2.2. SÓLARLAGSAÐFERÐIN. Banda-
ríkjamenn hafa löngum verið hugkvæmir 
á sviði áætlanagerðar. Sólarlagsaðferðin 
(Sunset budgeting) er ein þeirra aðferða, 
sem fram hafa komið þar vestra, og á hún 
ýmislegt skylt við núllgrunnstækni. 

Þessi aðferð hefur mest verið notuð inn-

an opinbera geirans. Hún felur í stuttu 
máli í sér, að veita má fé til ákveðinna 
verkefna tiltekinn árafjölda — oft á tíðum 
5—6 ár. Eftir það er árangurinn metinn og 
tekin ákvörðun um, hvort halda skuli 
áfram fjárveitingu. Þykir árangur minni 
en ætlast var til, „gengur sólin til viðar", 
þ.e. verkefnið er lagt niður. Annars er fjár-
veitingaleyfið framlengt um önnur 6 ár. 

Hugsanlega gætu Íslendingar beitt 
svipuðum aðferðum við hin illræmdu lög-
bundnu framlög. 

6.2.3. REGLULEG ENDURSKOÐUN 
GRUNNSINS. Aðrar hugmyndir ganga 
enn lengra en sólarlagsaðferðin. Sam-
kvæmt þeim ber að endurskoða allan fjár-
lagagrunninn með reglubundnu millibili. 
Þess á milli á að beita hefðbundnum áætl-
anaaðferðum. Þessi endurskoðun þarf ekki 
að gerast öll samtímis og má fara misört 
fram, allt eftir eðli fjárveitingar. 

Þetta er n.k. sameining á núllgrunns-
tækni og hefðbundnum aðferðum. Ætti 
þetta að kalla fram kosti beggja aðferð-
anna. 

Hér á Íslandi gæti þetta hentað vel. 
Margir gallar núllgrunnsáætlanagerðar 
sníðast af, s.s. árleg pappírsvinna og mjög 
snöggar breytingar á mannafla. Þetta ætti 
líka að vera vel framkvæmanlegt við þær 
verðbólguaðstæður, sem hér ríkja. Kostur-
inn væri, að mat fengist á árangri fjárveit-
inga og markmið stofnana yrðu endur-
skoðuð. Það ætti aftur að leiða til betri 
stefnumótunar og hagkvæmari rekstrar. 

63. Pólitíska hliðin 
6.3.1. SKÝR STEFNUMÓTUN. Það er 

ríkisstjórnarinnar að setja fram þá meg-
instefnu, sem fylgja skal við samningu 
fjárlaga. Æskilegt er, að sú stefnumótun 
sé eins skýr og unnt er. Það auðveldar gerð 
fjárbeiðna innan stofnana svo og alla aðra 
vinnu við fjárlögin. Þetta hefur líka þau 
áhrif, að höfuðmarkmið stjórnarstarfsins 
verða greinilegri en ella. 

6.3.2. NÝJAR AÐFERÐIR TIL BÓTA? 
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Sú spurning hlýtur að vakna meðal 
þeirra, sem veitt hafa athygli refskák 
stjórnmálanna, hvort nýjar aðferðir séu 
yfirleitt til bóta. Skiptir ekki pólitísk tog-
streita það miklu máli í fjárlagagerðinni 
og ræður ráðstöfun gæðanna burtséð frá 
öllum vinnuaðferðum? 

Þótt svo væri, þá er samt hagur að nýj-
um aðferðum. Með reglulegri endurskoð-
un grunnsins ætti a.m.k. að vera bitist um 
gagnlegri fjárveitingar en áður. 

6.3.3. FORSENDUR UMBÓTA. Engar 
umbætur geta orðið á fjárlagagerðinni 
nema með fullum vilja og einlægum stuðn-
ingi stjórnmálamanna. Þeir mega ekki láta 
sitja við orðin lóm, heldur verða að axla 
sinn hluta ábyrgðarinnar burtséð frá tíma-
bundnum vinsældamissi. 

7. Niðurlag 
7.1. Yfirlit 

Fjárlagagerð á Íslandi í dag er með 
hefðbundnum hætti, og hefur svo verið 
um árabil. Að undanförnu hafa verið uppi 
talsverðar óánægjuraddir með núverandi 
fyrirkomulag, og er því fundið ýmislegt til 
foráttu. Bent er á, að með því að byggja 
fjárveitingar alltaf á grunni fyrri ára, ráði 
fjárveitingum fremur hefð en þörf. Ráð-
stöfun skattfjár sé því alls ekki með hag-
kvæmasta hætti. 

Gagnrýnendur fjárlagagerðar benda á 
nýja aðferð, sem þeir setja traust sitt á. 
Þessi nýjung í fjárhagsáætlanagerð hefur 
á íslensku fengið heitið núllgrunnsáætlana-
gerð og er upprunnin vestur í Bandaríkj-
unum. Aðalkostir hennar eru taldir þeir, 
að verkefni og markmið eru í brennidepli 
við fjárveitingar, hægt er að velja um 
mismunandi árangursstig einstakra verk-
efna og síðast en ekki síst er grannur fjár-
veitingar endurskoðaður á hverju ári. 

Áætlanagerð frá grunni hefur verið beitt 
talsvert í Bandaríkjunum, m.a. Í opinbera 
geiranum og þar fyrir tilstilli Carters for-
seta. 

Tvennum sögum fer af reynslunni af 
núllgrunnsaðferð. Ýmsir vilja halda fram, 
að hún eigi útbreiðslu sina fyrst og fremst 
að þakka rækilegum auglýsingum. 

Þá hefur það verið nefnt sem gagnrýni, 
að núllgrunnstæknin sé óþarflega þung í 
vöfum og jafnvel að hún henti alls ekki í 

opinbera geiranum. 
Sé reynt að svara þeirri spurningu, 

hvort áætlanagerð frá grunni hentaði á 
Íslandi, koma óneitanlega nokkrir ann-
markar í ljós. Þar ber fyrst og fremst að 
telja vandræðabarn hagkerfisins, verð-
bólguna, en einnig tregðu í hreyfanleika 
vinnuaflsins. Ennfremur gerir smæð 
þjóðfélagsins mjög flókna áætlanatækni 
óþarfa. 

7.2. Niðurstöður 
Í ritgerð þessari eru líkur að því leiddar, 

að núllgrunnsáætlanagerð í sinni upphaf-
legu mynd henti ekki við íslenska fjárlaga-
gerð. 

Eftir stendur þó sú staðreynd, að fjár-
lagagerð í dag er gölluð og hagkvæmni og 
virkni opinbera geirans ábótavant. 

Ef bæta ætti úr þessu, þyrfti m.a. að: 
1) Hafa skýrari stefnumörkun og láta 

stofnunum og ráðuneytum í té betri 
meginstefnu í sambandi við fjárlaga-
gerð. 

2) Endurskoða a.m.k. fastar fjárveiting-
ar og helst allan fjárlagagrunninn 
reglulega. 

3) Einbeita sér meira að verkefnum, 
eftir því sem kostur er. 

4) Fylgjast með afköstum ríkisgeirans 
og út frá því leitast við að bæta rekst-
urinn hjá hinu opinbera. 

Til að ná framanskráðum markmiðum 
að nokkru eða öllu leyti mætti nota ein-
hverja/einhverjar eftirtalinna aðferða: 

a ) SÓLARLAGSADFERDIN. H ú n fel -
ur í sér endurskoðun fastra fjárveit-
inga, og lögð er áhersla á að meta ár-
angurinn af þeim. 

b ) HEFDBUNDINNI ÁÆTLANAGERD OG 
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NÚLLGRUNNSAÐFERÐ BEITT SAMAN. 
Þetta þýðir, að allur fjárlagagrunn-
urinn er endurskoðaður á ákveðn-
um fresti (t.d. með nokkurra ára 
millibili), en ekki endilega allur í 
einu. Þess á milli er hefðbundnum 
aðferðum beitt. 

c) VERKEFNAMAT. Þá er reynt að 
meta hagkvæmni og virkni þeirra 
verkefna, sem veitt hefur verið fé 
til. Út frá því er stefnumótun leið-
rétt og fjárveitingum breytt, eftir 
því sem þurfa þykir. 

Eflaust yrði um að ræða rækilegasta 
endurskoðun og mesta rekstrarhag-
kvæmni, ef b) og c) yrði beitt saman. 

Án vilja og fulltingis æðstu stefnumót-
enda, stjórnmálamanna, verður þó ekki 
um neinar raunverulegar úrbætur að ræða. 
Einungis með fullum og hræsnislausum 
stuðningi þeirra geta ofanskráðar aðferðir 
leitt til betri árangurs í ríkisgeiranum og 
orðið meira en kosningaslagorð. 
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Dóra Skúladóttir: 

Athugun á nokkrum þáttum 
heilbrigðisþjónustu 

Eftirfarandi grein er lítið eitt stytt ritgerð úr Viðskipta-
deild Háskóla Íslands vorið 1980. 

1. Inngangur. 
Tilgangurinn með þessari ritgerð var 

að athuga nokkra þætti heilbrigðisþjónustu, 
svo sem fjölgun sérmenntaðs heilbrigðis-
starfsfólks, tilkomu nýrra stétta heilbrigð-
isstarfsfólks, starfssvið þess og staðsetningu 
á landinu. Inn í þetta hljóta svo að spinnast 
athuganir á starfsaðstöðu og afköstum. 
Ennfremur athugun á því, hverskonar þró-
un hefur orðið á heilbrigðisþjónustunni, 
hvort hún er vegna markviss skipulags og 
stjórnunar eða hvort annarra orsaka er að 
leita. 

Síðastliðin 30 ár hafa heildarútgjöld til 
heilbrigðismála sem hlutfall af þjóðar-
framleiðslu hækkað úr um 3% árið 1950 í 
rúm 7% árið 1977. Einkum hefur út-
gjaldaaukningin verið mikil eftir 1965, og 
frá því ári og fram til 1977 jukust útgjöld-
in úr 4% í 7% af þjóðarframleiðslunni. 
Hlutdeild heilbrigðisþjónustu í atvinnu 
landsmanna hefur vaxið álíka mikið eða úr 
réttum 3% árið 1963 í rúm 6% árið 1975. 

Við nánari athugun á aukningu útgjalda 
til heilbrigðismála kemur í ljós, að þótt 
samdráttur verði í framleiðslu og einka-
neyslu, þá halda útgjöld til heilbrigðismála 
áfram að aukast og segja má, að vandfund-
in sé grein í þjóðarbúskapnum, sem vaxið 

hefur jafnört á síðastliðnum áratugum og 
heilbrigðismálin. 

En þetta er ekki séríslenskt fyrirbrigði. 
Ef litið er til annarra landa, er um sömu 
þróun að ræða. Það háir þó samanburði, 
að heilbrigðismál eru ekki skilgreind á 
sama hátt í þjóðhagsreikningum hinna 
ýmsu landa. Norðurlöndin eru þó talin 
samanburðarhæf að þessu leyti. í töflu 1 
má sjá útgjöld til heilbrigðismála sem 
hlutfall af þjóðarframleiðslu á Íslandi og 
í fjórum Norðurlandanna árið 1975. Vert 
er að taka fram, að umrædd útgjöld til 
heilbrigðismála eru að frádregnum út-
gjöldum til sjúkrahúsabygginga og kennslu 
heilbrigðisstétta. 

Tafla 1. Hlutfall heilbrigðisþjónustu af 
vergri þjóðarframleiðslu árið 1975. 

/o 
Ísland 7,1 
Danmörk 6,3 
Finnland 6,0 
Noregur 5,9 
Svíþjóð (1976) 8,8 
(Heimildir: Þjóðhagsstofnun, Minnisblað um út-
gjöld til heilbrigðismála 1950—1977, og Skrifstofa 
ríkisspítala, Davíð Á. Gunnarsson.) 

Lög um heilbrigðisþjónustu voru sett ár-
ið 1950 og aftur árið 1974. Árið 1974 voru 
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heilbrigðismál sett undir sérstakt ráðuneyti 
með lögum um stjórnarráð. Þrátt fyrir 
stöðuga útgjaldaaukningu vegna heilbrigð-
isþjónustu og mikillar fjárfestingar í 
sjúkrahúsum og sjúkrastofnunum var hin 
opinbera stjórnunarlega yfirbygging heil-
brigðismála næsta litil og þessi málaflokk-
ur nánast ein skúffa í dómsmálaráðuneyt-
inu. Það er því kannski ekki að undra, 
þótt tölfræðilegar upplýsingar um starf-
semi hinna ýmsu sjúkrastofnana og nýt-
ingu heilbrigðisþjónustunnar yfirleitt séu 
næsta litlar. Skrifstofa Landlæknis gefur 
þó árlega út heilbrigðisskýrslur með yfir-
liti yfir fjölda heilbrigðisstarfsmanna og 
sjúkrastofnana í landinu og yfirlit yfir 
heilsufar landsmanna. Nokkur sjúkrahús 
gefa rit ársskýrslur með upplýsingum um 
fjölda starfsmanna, rúma, sjúklinga, sjúk-
dómstilfella og rannsókna og rekstrarupp-
gjöri. Ríkisspítalar, stærsta sjúkrastofnun 
landsins, hafa aldrei gefið út ársskýrslu 
um starfsemi sína. 

Að ósk yfirvalda hafa bresk sjúkrahús 
sent frá sér árlegt rekstraryfirlit frá því 
árið 1950, og eru þau unnin á samræmdan 
hátt til að auðvelda samanburð og úr-
vinnslu. Frá Norðurlöndum er sömu sögu 
að segja. Þar er litið svo á, að jafnviðamikl-
um málaflokki verði ekki stjórnað án ná-
kvæmra og samanburðarhæfra upplýsinga 
frá öllum stofnunum og starfssviðum heil-
brigðisþjónustunnar. 

2. Heilbrigðisþjónustan. 

2.1. Fjölgun heilbrigðismannaflans. 
Heilbrigðisþjónustan í sinni núverandi 

mynd hefur mótast út frá starfi lækna, 
sem störfuðu í krafti sérmenntunar sinnar 
einir, hver í sínu héraði. Um litla eða 
enga samvinnu var að ræða og sérmenntað 
aðstoðarfólk var ekki fyrir hendi. Ljós-
mæður sinntu fæðingum einar eða með 
læknishjálp. Þegar fyrstu sjúkrastofnanirn-
ar voru settar á laggimar, voru þær fyrst 
og fremst ætlaðar farsóttarsjúklingum og 

öðrum, sem þurfti að einangra frá um-
hverfi sínu vegna smithættu. Aðgerðir á 
sjúkrastofnunum voru sárafáar. Sjúkra-
stofnunum var komið á fót fyrir tilstuðlan 
áhugamannahópa eða einstaklinga, en 
ekki ríkis og sveitarfélaga. 

Árið 1866 tók fyrsta sjúkrahúsið í 
Reykjavik til starfa og árið 1874 var vígt 
sjúkrahús á Akureyri. Ræði þessi sjúkra-
hús voru í gjafahúsnæði frá erlendum 
mönnum. Árið 1875 var héraðslæknum 
fjölgað úr 8 í 20. Læknishéruðum var þá 
jafnframt fjölgað úr 8 í 20. Með þessari 
nýju löggjöf átti að bæta úr læknaskorti, 
sem álitinn var tilfinnanlegur í þann tíma. 
Löggjöfin sýnir, að ekki var ætlast til sam-
starfs lækna í milli. Árið 1898 var Holds-
veikraspítalinn í Laugarnesi vígður. Hann 
var reistur á kostnað félaga Oddfellow-
reglunnar í Danmörku. Í spítalanum var 
rúm fyrir 60 sjúklinga. Geðveikrahælið á 
Kleppi tók til starfa árið 1907, fimm árum 
áður hafði St. Jósefsspítali, Landakoti, ver-
ið vígður, og árið 1910 tók Heilsuhælið á 
Vífilsstöðum til starfa. Árið 1925 var vígt 
sjúkrahús á ísafirði, og 1926 var gamli 
Landspítalinn byggður. 

Sjúkrastofnanirnar voru á þessum tíma 
farnar að mótast í átt til þeirrar verka-
skiptingar, sem nú ríkir milli stofnananna, 
annars vegar almenn sjúkrahús og hins 
vegar sérstofnanir fyrir geðsjúka og sjúkl-
inga, haldna bráðsmitandi sjúkdómum. 

Með tilkomu þessara nýju stofnana kom 
upp mannaflaþörf, sem aukist hefur með 
tilkomu hverrar nýrrar stofnunar. Sjúkra-
húsin mótuðust utan um sérgreinar læknis-
fræðinnar og skiptust niður í sífellt fleiri 
og smærri deildir eftir sérgreinum. Eitt 
höfuðeinkenni heilbrigðisþjónustunnar er 
staða læknisins sem leiðandi afls í þróun-
inni og ákvörðunarvald hans innan heil-
brigðiskerfisins. Það er hægt að skammta 
hverri stofnun ákveðið fé fyrir ákveðið 
tímabil, en það er læknirinn, sem ræður, 
hvernig því er varið. Hann ákveður, hvort 
það er gerð aðgerð og þá hvaða aðgerð, 
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hvaða lyf eru notuð, og lengd legutíma. 
Heimilislæknir ákveður, hvort þörf er á 
heimilisaðstoð, heimahjúkrun eða sjúkra-
hússvist. Aðrar starfsstéttir innan heil-
brigðisþjónustunnar eru aðstoðarfólk lækn-
anna og ákvörðunarvald þess er hverfandi 
miðað við læknana. Hér er átt við sér-
menntað starfsfólk. 

Áratugina fram til 1940 er nokkuð jöfn 
aukning í heilbrigðismannafla, en svo dreg-
ur úr henni milli 1940 og 1950, þá voru 
engar nýjar stofnanir teknar í notkun, en 
á sjötta áratugnum varð aftur breyting á, 
og fjöldi stofnana tók til starfa um land 
allt. 

Tafla 2. Heilbrigðisstarfsmenn aðrir en tannlæknar, dýralœknar og lyfsalar. 
Ár 1910 1920 1930 1940 1950 1963 1973 
Heilbrigðisstarfsmenn 209 273 372 515 543 729 1588 
Áratugaraukning 30,6% 36,3% 38,4% 5,4% 34,3% 117,8% 

(Heimildir: Heilbrigðisskýrslur og Hagskýrslur Íslands.) 

Tafla 3. Heilbrigðisstarfsmenn, 
fjöldi þeirra. 

Ár 1961 1973 %-breyting 
Embættislæknar 55 31 — 44% 
Aðrir læknar 157 304 94% 
Hjúkrunarkonur 282 695 146% 
Sjúkraliðar • 334 ∞ 
Meinatæknar • 120 ∞ 
Sjúkraþjálfarar • 32 ∞ 
Ljósmæður, skipaðar 129 69 - 4 7 % 
Ljósmæður, starfandi 44 90 105% 
Röntgentæknar 8 ∞ 

(Heimildir: Heilbrigðisskýrslur.) 

Veigamikil breyting varð á starfsemi 
sjúkrahúsa á sjöunda áratugnum. Rann-
sóknatækni stórbatnaði og rannsóknum 
fjölgaði og ný, ört vaxandi stétt heilbrigð-
isstarfsmanna, sjúkraliðar, kom til sög-
unnar. Nýjar stofnanir, nýjar starfsstétt-
ir, tækninýjungar og nýjar starfsaðferðir 
valda mannaflaaukningu sjúkrastofnana. 

Tafla 4. Lœknar á Íslandi 1. janúar 1979 
og hlutfallsleg dreifing þeirra. 

Læknar alls í Revkjavík 328 70,6% 
Heimilislæknar í Reykjavík 28 6,0% 
Heilsugæslu- og heimilislæknar 

utan Rvíkur 28 17,2% 
Aðrir læknar utan Reykjavíkur 56 12,1% 
Læknar alls 464 100% 

(Heimild: Læknaskrá 1. janúar 1979.) 

Tafla 3 sýnir þá þróun, sem orðið hefur 
í mannafla heilbrigðisþjónustunnar, að því 
er varðar fjölgun mannaflans og að nokkru 
leyti dreifingu hans. Undir starfsheitinu 
embættislæknar eru héraðslæknar og aðr-
ir embættislæknar. Embættislæknum 
fækkar á sama tíma og öðrum starfandi 
læknum fjölgar um 94% á 12 árum. 
Hjúkrunarkonum fjölgar á sama tímabili 
um 146% og við hlið þeirra taka 334 
sjúkraliðar til starfa. Skipuðum ljósmæðr-
um fækkar, á meðan starfandi ljósmæðr-
um fjölgar um 105%. Tafla 4 sýnir fjölda 
lækna í janúar 1979. 17% lækna eru við 
heilsugæslu- og heimilislækningar utan 
Reykjavikur, og í Reykjavík sjálfri eru 28 
heimilislæknar starfandi, á meðan þús-
undir Reykvilunga eru heimilislæknislaus-
ar. 300 læknar í Reykjavík starfa á stofn-
unum eða sjálfstætt sem sérfræðingar. 
Þjónusta þeirra við neytendur er mun 
dýrari bæði fyrir neytendur og sjúkra-
samlögin en þjónusta heimilislækna og því 
óhagkvæmt, að þeir starfi í stað heimilis-
lækna. Af heilsugæslulæknunum utan 
Reykjavíkur eru 17 læknakandidatar, sem 
eru að sinna héraðsskyldu sinni að ein-
hverju leyti. Nokkur læknishéruð eru án 
læknis á þessum tíma, og er þá héraðinu 
gegnt af lækni næsta héraðs, ef hann er 
einhver. 
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Tafla 5. Íbúar á hvern starfandi heilbrigðisstarfsmann. 
Danmörk Finnland Ísland Noregur Svíþjóð 

Ár 1977 1977 1975 1976 1976 
Læknar 488 624 548 565 562 
Hjúkrunarkonur 159 186 254' 161 163 
Sjúkraliðar 137 342 534 269 430 
Sjúkraþjálfarar 1.954 2.778 5.616 1.282 2.044 
Ljósmæður 7.257 4.645 1.610 5.186 3.268 

(Unnið úr Yearbook of Nordic Statistics 1978, bls.280. Talan fyrir Finnland inniheldur líka ekki-starf-
andi lækna.) 

Lög um heilsugæslustöðvar voru sett 
árið 1974, en á sjöunda áratugnum hófu 
nokkrir læknar samstarf í héraði, og mun 
fyrsti vísir að slíku samstarfi hafa verið á 
Hvammstanga. 

2.2. Heilbrigðisstarfsmenn á Íslandi og 
Norðurlöndum. 

Til að sjá betur, hver er staða heilbrigð-
isþjónustunnar hér á landi, er rétt að gera 
samanburð við Norðurlöndin, en þau eru 
valin vegna þess, að heilbrigðiskerfi þeirra 
er með svipuðum hætti og það íslenska og 
öll heilbrigðisþjónusta með því, sem best 
gerist í heiminum í dag. 

Ef unnið er úr töflu 5 og Danmörk not-
uð sem viðmiðun, vegna þess að það land 
hefur fæsta íbúa á heilbrigðisstarfsmann í 
þrem tilvikum af fimm, og er þar um að 
ræða lækna auk hjúkrunarkvenna og 
sjúkraliða, sem eru fjölmennustu starfs-
hóparnir og vega þyngst kostnaðarlega í heilbrigðiskerfinu, þá fæst tafla 6, sem sýn-
ir, hversu margir íbúar eru um hvern heil-
brigðisstarfsmann hér á landi umfram það, 
sem er í Danmörku, og öfugt. 

Tafla 6. Umframfjöldi íbúa á hvern 
heilbrigðisstarfsmann. 

Læknar 
Hjúkrunarkonur 
Sjúkraliðar 
Sjúkraþjálfarar 
Ljósmæður 

Danmörk Ísland H lutfall 
0 60 12% 
0 95 
0 397 
0 3662 
0 —5647 

6 0 % 
290% 
187% 

- 8 7 % 

Hér eru fleiri íbúar um hvern heil-
brigðisstarfsmann í fjórum tilvikum af 
fimm. Það eru aðeins ljósmæður, sem eru 
með færri íbúa hver hér á landi heldur en 
danskar starfssystur þeirra. Sá munur er 
líka allverulegur, því að við höfum 1610 
íbúa um hverja starfandi ljósmóður á móti 
7257 íbúum í Danmörku. Sjúkraliðum 
hefur fjölgað mjög hér á landi, og í dag 
er lítið um stöður fyrir sjúkraliða á Reykja-
víkursvæðinu. Sjúkraliðar hér eru samt 
með 397 sjúklinga hver umfram það, sem 
danskir sjúkraliðar hafa. Það gæti bent til 
annars starfsskipulags innan sjúkrastofn-
ana hér á landi. Sjúkraþjálfarar hér eru 
með 3662 fleiri sjúklinga hvert, og er það 
langhæsti tölulegi munurinn og gæti bent 
til annarra aðstæðna við eftirmeðferð og 
þjálfun sjúklinga hér á landi. 

23. Nýting sjúkrahúsa. 
Í töflu 5 hér að ofan kom í ljós, að sam-

setning sérmenntaðs heilbrigðisstarfsfólks 
er nokkuð önnur hér á landi en á hinum 
Norðurlöndunum, og má þar einkum 
benda á mikinn fjölda ljósmæðra hér á 
landi og mjög fáa sjúkraþjálfara. Lækna-
fjöldi er nokkuð svipaður og á hinum Norð-
urlöndunum, hjúkrunarfræðingar eru 
fæstir hér á landi. Einnig eru sjúkraliðar 
fæstir hér á landi — allt miðað við íbúa-
fjölda. 

Þessi niðurstaða gefur tilefni til að at-
huga nánar, hvernig starfsaðstaða heil-
brigðisstarfsmanna er hér á landi. Áður er 
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komið fram, að stærsti hluti heilbrigðis-
starfsfólksins er á Reykjavikursvæðinu, þar 
sem stærstu sjúkrastofnanirnar eru, og því 
rétt að athuga sjúkrarúmafjölda. í töflu 7 
eru eingöngu almenn sjúkrahús, en ekki 
geðsjúkrahús, dvalarstofnanir aldraðra né 
heimilu fyrir þroskahefta. 

Þörf fyrir sjúkrarúm er háð aldursdreif-
ingu þjóða. Árið 1977 voru 9,5% Íslend-
inga yfir 65 ára aldri, tæp 14% Dana og 
tæp 16% Svía. 

Tafla 7. Rúmafjöldi á almennum 
sjúkrahúsum á 1000 íbúa. 

Ár 1970 1973 1975 1977 
Danmörk 8.1 8.3 8.5 8.5 
Finnland 12.1 12.1 12.3 12.5 
Ísland 12.6 13.3 13.9 11.5 i 
Noregur 8.2 8.0 7.9 7.8 
Svíþjóð 10.3 11.1 10.7 10.5 

staða fyrir Ísland. Rúmanýting hér er lang-
hæst og fer jafnvel yfir 100%. Skýringin 
er sú, að hér á landi er oftlega bæði sá 
sjúklingur, sem er útskrifaður, og sá, sem 
kemur í stað hans, skráðir í sama rúmið 
útskriftar/innskriftardaginn. Við það fæst 
daggjaldagreiðsla fyrir 2 sjúklinga á rúm. 

Tafla 8. Hlutfallsleg nýting sjúkrarúma á 
almennum sjúkrahúsum. 

Ár 1970 1973 1975 
Danmörk 
Finnland 
Ísland 
Noregur 
Svíþjóð 

88% 85% 85% 
90% 90% 86% 

102% 99% 98% 
87% 84% 82% 
81% 81% 81% 

(1979) 

(Unnið úr Yearbook of Nordic Statistics 1978. 
1970—1975 eru hjúkrunarheimilarúm talin með á 
Íslandi, en 1979 er eingöngu um rúm á almennum 
sjúkrahúsum að ræða. Noregur er öll árin oftal-
inn.) 

Vegna misræmis í uppgjöri fyrir Ísland 
er eingöngu síðasta talan, 11,5 rúm á 1000 
íbúa árið 1979, samanburðarhæf. Dan-
mörk, Noregur og Svíþjóð eru eingöngu 
með almenn sjúkrarúm og því samanburð-
arhæf öll árin. Rúmafjöldi er mjög svip-
aður frá ári til árs í þeim þrem löndum 
öll árin og gefur nokkra vísbendingu um, 
hver álitinn er æskilegur rúmafjöldi í þess-
um löndum. Árið 1979 eru hér á landi 11,5 
sjúkrarúm á hverja 1000 ibúa og er það 
hæsta talan, ef Finnland er undanskilið 
vegna rangs uppgjörs á rúmum. Eftir þessu 
að dæma ætti sjúkrarúmaskortur ekki að 
há heilbrigðiskerfinu hér á landi. Nýting-
arhlutfall sjúkrarúma gefur til kynna, 
hvort álag er mikið og jafnvel biðtími eftir 
sjúkrahússvist. Það er því rétt að taka hér 
með nýtingu sjúkrarúma í þessum fimm 
löndum. 

Í töflu 8 kemur aftur upp einkennileg 

(Unnið úr Yearbook of Nordic Statistics 1978.) 

Svíþjóð er með lægsta rúmnýtingu, og 
er hún jöfn öll árin, 81%. Danmörk er 
aðeins hærri og með nokkuð jafna nýt-
ingu líka, og sama er að segja um Noreg. 
Finnland er hæst þessara landa. Ekkert 
landanna fer yfir 90% nýtingu nema Is-
land, þar segir að einhverju leyti til sin 
uppgjör vegna daggjalda, en þó er vitað, að 
biðtími er nokkur hér eftir sjúkrahússvist. 
Má í því sambandi nefna biðtíma eftir 
sjúkrahússvist vegna bæklunaraðgerða, 
sem er mjög langur, þótt þær hafi verið 
stundaðar hér á landi um nokkurra ára bil. 

Rétt er að undirstrika, að nýtingarhlut-
fall, sem fram kemur í töflu 8, segir ekkert 
til um afköst eða framleiðni sjúkrahúsa. 
Taflan sýnir aðeins, hvort sjúkrarúm 
standa auð einhvern hluta ársins. Raun-
verulega nýtingu þess, sem kostað er til 
sjúkrahúsarekstrar, verður að mæla á ann-
an hátt. Algengasta aðferðin er að athuga 
meðallegudagafjölda. Sá háttur hefur verið 
á hafður á Norðurlöndum um langt skeið. 
Með betri og fyllri upplýsingasöfnun hefur 
verið reynt að þróa aðra mælikvarða, sem 
taka tillit til fleiri innri aðstæðna á sjúkra-
húsunum og innan deilda þeirra. 
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3 Athugun á einstökum 
íslenskum stofnunum. 

5.1. Inngangur. 
Í ljósi þess, sem fram er komið hér á 

undan, er ekki úr vegi að athuga, hvernig 
aðstaða er innan íslenskra sjúkrahúsa, og 
taka til nánari athugunar þrjú reykvísk 
sjúkrahús, Landspítalann, Borgarspítal-
ann og St. Jósefsspítala, Landakoti. 

Landspítalinn er ríkisstofnun og hefur 
verið á fjárlögum síðan 1977. Borgarspít-
alinn er í eigu Reykjavíkurborgar, og St. 
Jósefsspítali er sjálfseignarstofnun. 

Samkvæmt heilbrigðislögum skal við öll 
sjúkrahús, þar sem eru 3 læknar eða fleiri, 
starfa læknaráð, og skal það vera stjórn 
til ráðuneytis um öll læknisfræðileg atriði. 
Yfirlæknir hefur jafnan verið formaður 
læknaráðs St. Jósefsspítala, og er hann ráð-
inn til 5 ára í senn. Yfirlæknar deilda eru 
kosnir af læknum hinna einstöku deilda, 
og eru þeir einungis kosnir til 3 ára í senn. 
Heimilt er, að sami læknir sé yfirlæknir 
tvö kjörtímabil í röð. Er þetta gjörólíkt 
stjórnunarfyrirkomulagi Borgarspítala og 
Landspítala, þar sem um æviráðningu er 
að ræða. 

Sérfræðingar starfa einnig á annan hátt 

við St. Jósefsspítala en við hin sjúkrahúsin. 
Þeir hafa heimild til að leggja sjúkling 
inn á spítalann og er það yfirstjórn spítal-
ans, sem veitir sérfræðingunum heimild-
ina að tillögu læknaráðs. Greitt er fyrir 
vinnu sérfræðinga vegna þessara sjúklinga 
samkvæmt gjaldskrá læknafélaganna. 
Spítalinn semur sérstaklega um kjör sér-
fræðinga við Læknafélag Reykjavíkur. 
Sérfræðingar við St. Jósefsspítala fá greitt 
fyrir unnið verk og starfa því við afkasta-
hvetjandi launafyrirkomulag. Ör sjúkl-
ingaskipti eru hagur sérfræðinganna og 
ættu því að stuðla að styttri legutíma á 
sjúkrahúsinu. 

Athyglisverðustu upplýsingarnar, sem 
tafla 8 gefur, eru í fyrsta lagi hlutföll sér-
fræðinga/aðstoðarlækna á St. Jósefsspít-
ala og má ætla, að þar segi til sín ráðning-
arfyrirkomulag sjúkrahússins. Um greini-
lega fastheldni er að ræða í ráðningu að 
stoðarlækna. í öðru lagi eru það upplýsing-
ar um fjölda hjúkrunarfræðinga og sjúkra-
liða á Landspítala og leyfilegt að draga 
þá ályktun, að hjúkrunanemar séu ekki svo 
litill hluti af hjúkrunarliði spítalans. Í 
þriðja lagi er hluti. sjúkraþjálfara á St. 
Jósefsspítala. Þar er um áberandi mismun 
að ræða og segir sig sjálft, að enginn 

Tafla 9. Fjöldi heilbrigðisstarfsmanna og rúmafjöldi á hvern starfsmann. 
St. Jósefs- Rúm á Borgar- Rúm á Land- Rúm á 

spítali starfsm. spítali starfsm. spítali starfsm.. 

Sérfræðingar 26 7.11 23 (3) 8.27 66 7.86 
Aðstoðarlæknar 11 16.82 26 9.38 55 9.43 
Læknar í heild 37 5.00 55.5 4.40 121 4.29 
Hjúkrunarfræðingar 101 (27) 1.59 86 (61) 1.99 204 2.54 
Meinatæknar/röntgent. 21 (6) 7.71 24 (13) 11.77 62 8.37 
Sjúkraþjálfarar 2 92.5 10 24.40 11 47.18 
Sjúkraliðar 96 (19) 1.73 77 (49) 2.40 127 4.09 
Ljósmæður • • • 37 14.02 
Rúmafjöldi 185 244 519 

(Unnið úr ársskýrslum St. Jósefsspítala, Reykjavík, og Borgarspítala, launalistum Ríkisspítala og 
gögnum á Skrifstofu ríkisspítala. 
Innan sviga eru hlutastöður, sem allar reiknast hálfar stöður nema hjúkrunarfræðinga. Þeir eru reiknaðir 
í 60% starfi. Minna en 60% starf veldur mikilli kjararýrnun hjá hjúkrunarfræðingum. 
Allar almennar sjúkradeildir spítalanna eru teknar hér, Landspítalinn að auki með Blóðbanka, Rann-
sóknastofu Háskólans og öldrunarlækningadeild í Hátúni.) 
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sjúkraþjálfari getur sinnt svo stórum hluta 
sem þeim virðist ætlaður á St. Jósefsspítala. 
Hér verður að hafa í huga, hversu veiga-
mikið starf sjúkraþjálfarar vinna við þjálf-
un sjúklinga eftir legu og aðgerðir og 
stuðla þar með að styttri legutíma. Hjá 
sjúkraþjálfurum er um langmesta muninn 
að ræða milli sjúkrahúsanna og jafnframt 
þann athyglisverðasta. 

3.2. Meðallegudagar. 
Í töflu 9 voru sjúkrahúsin tekin fyrir í 

heild sinni. Starfsemi þeirra er hins 
vegar að nokkru leyti ólík vegna mis-
munandi deilda, sem starfræktar eru inn-
an þeirra. Ef bera á saman meðallegudaga-
fjölda sjúkrahúsanna, verður að gera þau 
samanburðarhæf og til þess þarf að ein-
angra frá deildir, sem ekki eru starfræktar 
á öllum sjúkrahúsunum og geta skekkt nið-
urstöðurnar. 

Umrædd sjúkrahús hafa öll stærstu 
deildirnar og má álykta, að þar sé samsetn-
ing sjúklinga svipuð og meðallegudagafjöldi 
þeirra ætti að vera svipaður. Hér er átt við 
lyflækninga- og handlækningadeildir. En 
síðan koma aðrar sérdeildir og skal nú 
gerð grein fyrir, hvernig þær eru með-
höndlaðar í samanburðinum, og er Borgar-
spítalinn fyrstur. Þar er geðdeildin að sjálf-
sögðu undanskilin, þar sem hún tilheyrir 
ekki almennu sjúkrahúsi. Háls-, nef- og 
eyrnadeild Borgarspítala er talin með, en 
þegar athugað var, hvernig útkoman yrði 
án hennar, kom í ljós, að deildin hefur 
mjög skamman meðallegudagatíma. Sam-
kvæmt upplýsingum eru sjúklingar lagðir 
inn til sólarhringsdvalar vegna aðgerða, 
sem ekki krefjast innlagnar á háls-, nef- og 
eyrnadeild St. Jósefsspítala, og því eru 
gefnar upp tölur um meðallegutíma án 
háls-, nef- og eyrnadeildar innan sviga við 
Borgarspítalann. 

Á St. Jósefsspítala er starfrækt augn-
deild. Hún er ekki til við hin sjúkrahúsin 
og er því sleppt. 

Á Landspítala er öldrunarlækningadeild, 
kvennadeild og barnageðdeild. Tvær þær 
fyrsttöldu tilheyra almennum sjúkrahúss-
deildum, en eru ekki við hin sjúkrahúsin 
og er því sleppt. Barnageðdeild er ekki al-
menn deild og er því ekki tekin með. 
Taugalækningadeild er við Landspítala, en 
ekki hin sjúkrahúsin, og er því sleppt líka. 

Tafla 10. Fjöldi innlagöra sjúklinga, legu-
dagafjöldi og meðallegutími. 

St. Jósefs-
spítali 

Ár 1978 
Innlagnir 4.208 
Legudagar 57.899 
Meðallegutími, dagar 13,78 

án háls-nef-eyrnad. 

Borgar- Land-
spítali spítali 
1977 1976 
5.370 7.119 

62.040 97.474 
11.55 13,69 

(13,70) 
(Unnið úr ársskýrslum St. Jósefsspítala og Borg-
arspítala og gögnum á Skrifstofu Ríkisspítala.) 

Í töflu 10 kemur í ljós, að St- Jósefs-
spítali er með lengstan meðallegutíma, 
tæpa 14 daga. Áður er komið í ljós, að þar 
eru fæstir aðstoðarlæknar starfandi miðað 
við rúmafjölda og þar eru fæstir sjúkra-
þjálfarar líka miðað við rúmafjölda. Við 
bætist, að St. Jósefsspítali hefur ekki neina 
eftirmeðferðarstofnun eða langlegudeildir 
á bak við sig, 

Landspítalinn hefur stofnanir innan 
ríkisspítalanna á bak við sig. Nægir að 

nefna Vífilsstaði, Reykjalund, öldrunar-
lækningadeild og geðdeildir. 

Borgarspítalinn hefur tengsl við stofnan-
ir Reykjavikurborgar svo sem Hvítabandið, 
Hafnarbúðir, legudeild á Heilsuverndar-
stöð, Grensásdeild. Landspítalinn og Borg-
arspítalinn eru nátengdari þessum stofn-
unum hver um sig heldur en St. Jósefs-
spítali, og nægir þar að minna á eignar-
rétt yfir þessum stofnunum og sameigin-
lega yfirstjórnun þeirra. 

Undirstrika ber, að tafla 10 er unnin 
eingöngu með samanburð milli þessara 
þriggja stofnana í huga og dugir engan veg-
inn til samanburðar við erlend sjúkrahús. 
Þar verður að koma til samanburður á 



ATHUGUN Á NOKKRUM ÞÁTTUM HEILBRIGÐISÞJÓNUSTU 41 

heildargrundvelli almennra (somatískra) 
sjúkrahúsa og ekki hægt að undanskilja 
einstakar almennar deildir eins og hér 
hefur verið gert vegna verkaskiptingar 
milli reykvískra sjúkrahúsa og smæðar 
þeirra. 

Ekki er marktækur munur á meðallegu -
tíma þessara þriggja stofnana, ef háls-, nef-
og eyrnadeild Borgarspítala er undanskilin. 

Tafla 11. Meðallegutími einstakra deilda. 
St. Jósefs- Borgar- Land,-

spítali spítali spítali 
Ár 1978 1977 1976 

Lyfjadeild 20.3 16.0 
Skurðdeild 14.5 14.1 
Slysadeild 8.0 
Háls-, nef- og eyrnad 4.6 
Barnadeild 6.2 . . . . 

13.7 
16.1 

10.8 

(Með lyfjadeild Landspítala er húðlækningadeild 
og með skurðdeild Landspítala er bæklunarlækn-
ingadeild. 
Unnið úr ársskýrslum St. Jósefsspítala og Borgar-
spítala og gögniun á Skrifstofu ríkisspítala.) 

Meðallegudagafjöldi sjúkrahúsanna í 
heild var mjög svipaður og ekki marktæk-
ur munur þar á, en ef litið er á hverja deild 
fyrir sig, kemur í ljós mjög langur legu-
tími á lyfjadeild St. Jósefsspítala, sem 
ekki hefur neina hjálparstofnun tengda sér 
og mjög fáa sjúkraþjálfara og tiltölulega 
færri lækna á hvert sjúkrarúm en hin 
sjúkrahúsin, en stystur meðallegutími á 
lyfjadeild Landspítala, sem hefur stærstu 
hjálparstofnanirnar að baki sér. Skurð-
deildir eru nokkuð jafnar, en lengsti tími 
þó á skurðdeild Landspítala, og kom í ljós, 
að því ollu bæklunaraðgerðir. Slysadeild 
og háls-, nef- og eyrnadeild Borgarspítala 
lækka mjög meðallegutíma hans. Barna-
deild St. Jósefsspítala vekur athygli með 
stuttum legutíma. 

Meðallegutími lyfjadeildar St. Jósefs-
spítala vekur spurningu um, hvers konar 
sjúklingar séu þar, einkum hver sé aldurs-
dreifing þeirra, og í ljós kemur, að 49% 
allra sjúklinga lyfjadeildar voru 65 ára og 

eldri árið 1977. Mjög svipuð niðurstaða var 
hjá Borgarspítala eða 46% allra sjúklinga 
lyfjadeildar árið 1978. Það er því aug-
ljóst, að góð eftirmeðferðaraðstaða, ef hún 
hefur lægri fjármagns- og rekstrarkostn-
að en lyfjadeild almenns sjúkrahúss, er 
ákjósanlegri lausn. Það myndi vafalaust 
stytta til muna meðallegutíma lyfjadeilda. 

Áður er komið fram, að nýtingarhlut-
fall er mjög hátt á íslenskum sjúkrahúsum, 
að einhverju leyti þó sökum rangs upp-
gjörs vegna daggjaldagreiðslna, framboð á 
sjúkrarúmum miðað við íbúafjölda samkv. 
töflu 7 er það næsthæsta á Norðurlöndum 
og aldursdreifing þjóðarinnar er hagstæð, 
að því er varðar eftirspurn eftir sjúkra-
rúmum. Vitað er, að það eru eldri aldurs-
hóparnir, sem einkum þurfa á þjónustu 
sjúkrahúsa að halda. Þau þrjú sjúkrahús, 
sem hér hafa verið tekin til meðferðar, 
sinna neyðarvöktum fyrir allt höfuðborg-
arsvæðið. Á þessu svæði voru í. 
desember 1979 samtals 119.746 íbúar. Með 
höfuðborgarsvæði er átt við allt svæðið 
milli Hafnarfjarðar og Mosfellssveitar að 
báðum þessum byggðarlögum meðtöldum. 
Sjúkrahúsin skipta vöktum með sér og voru 
fram á síðustu ár með vakt sína vikuna 
hvert, en breyttu svo til og eru nú með 
vakt 3 eða 4 daga í einu. Áhugavert er að 
vita, hversu hátt hlutfall heildarsjúklinga-
fjölda er bráðasjúklingar, þ.e. sjúklingar, 
lagðir inn á neyðarvöktum. 

Tafla 12. Bráasjúklingar og hlutfall þeirra 
af heildarsjúklingafjölda hverrar deildar. 

Sl. Jósefs- Borgar- Land-
spítali % spítali % spítali % 

Ár 1978 1977 1976 
Lyfjadeild 941 70 1.058 68 1.091 50 
Skurðdeild 664 43 896 49 726 31 
Slysadeild 402 55 
H.N.E. 197 16 
Barnadeild 751 56 1.013 50 

(Unnið úr ársskýrslum St. Jósefsspítala og Borgar-
spítala og gögnum á Skrifstofu ríkisspítala. 
H.N.E. er skammstöfun fyrir háls-, nef og eyrna-
deild.) 



42 FJÁRMÁLATÍÐINDI 

St. Jósefsspítali er með fæsta bráðasjúkl-
inga tölulega séð, en þeir em þó hátt hlut-
fall af heildarsjúklingafjölda vegna smæð-
ar sjúkrahússins. Borgarspítali og Land-
spítali hafa svipaðan heildarfjölda bráða-
sjúklinga, en hlutföllin eru Landspítala 
hagstæðari vegna stærðar hans. í töflu 12 
kemur í ljós, að allt að 70% sjúklinga 
lyfjadeilda eru bráðasjúklingar, rúmlega 
helmingur sjúklinga barnadeilda eru 
bráðasjúklingar og tæpur helmingur skurð-
deilda. Hér ber að hafa í huga, að lyfja-
deildir og skurðdeildir eru stærstu deildir 
sjúkrahúsanna. Það liggur því ljóst fyrir, 
að bráðasjúklingar hafa geysimikil áhrif á 
starfsemi helstu deilda sjúkrahúsanna. 

Viðtöl við starfsfólk sjúkrahúsa leiddu í 
ljós, að neyðarvaktir hafa mikil áhrif á alla 
starfsemi sjúkrahúsanna. Þegar sjúkrahús 
tekur við neyðarvakt, hefur verið reynt að 
útskrifa sem flesta sjúklinganna, svo að til-
tæk séu sjúkrarúm fyrir bráðasjúklinga. Á 
meðan hver neyðarvakt varði eina viku og 
sjúkrahúsin þrjú voru á vakt þriðju hverja 
viku, fóru vikurnar tvær eftir neyðarvakt 
í að koma sjúklingum út af sjúkrahúsinu 
fyrir næstu neyðarvakt. Við að stytta 
vakttímann niður í 3—-4 daga varð álagið 
af vöktunum heldur minna. 

Hlutfall bráðasjúklinga af heildarsjúkl-
ingafjölda og hátt nýtingarhlutfall sjúkra-
rúma gefur tilefni til að álykta, að geysi-
leg eftirspurn sé eftir sjúkrahúsavist hér 
á landi og biðtími eftir henni sé nokkur. 
Vaktafyrirkomulagið raskar um of eðlileg-
um starfsaðferðum sjúkrahúsanna. Sjúkl-
ingar ættu að fá sjúkrahússvist eftir tilvís-
un heimilislæknis eða sérfræðings að und-
angenginni athugun þeirra og ákvarðana-
töku um þörf fyrir sjúkrahússvistun, en 
ekki eins og nú á sér stað vegna skyndilega 
versnandi heilsufars. Það bendir einmitt 
til, að margir þessara sjúklinga séu á bið-
listum eftir sjúkrahússvist, sem þeir síðan 
fá á vöktum. 

Mannfjöldi höfuðborgarsvæðisins, tæp-
lega 120 000 manns, er alltof mikill til að 

eitt sjúkrahús geti sinnt því svæði öllu á 
neyðarvakt. Minnstri röskun á starfi 
sjúkrahúsanna myndi stöðug vakt allra 
sjúkrahúsanna valda. Þau þyrftu að vera 
viðbúin að taka stöðugt á móti ákveðnum 
hóp bráðasjúklinga og hafa ákveðinn rúma-
fjölda frátekinn í því skyni. Það myndi 
líka minnka áhættuna á að útskrifa sjúkl-
inga of fljótt, af því að hreinsa þurfi til 
og losa rúm fyrir næstu vaktdaga. 

Fram til þessa hefur eingöngu verið at-
hugað, hvað lagt hefur verið í heilbrigð-
isþjónustu af sérlærðu starfsfólki og hver 
sjúkrarúmafjöldi er hér á landi á almenn-
um sjúkrahúsum og þetta borið saman við 
Norðurlöndin. Einnig voru borin saman 
afköst (meðallegutími) reykvískra sjúkra-
húsa, en fróðlegt væri að vita, hver afköst 
norrænna sjúkrahúsa eru, og verður það 
tekið fyrir í næsta hluta. 

4. Samanburður við Danmörku. 
4.1. Meðallegutími á almennum sjúkra-
húsum. 

1 töflu 5, bls. 37, kom í ljós, að Dan-
mörk hafði tiltölulega flesta heilbrigðis-
starfsmenn miðað við íbúafjölda. Það er 
því ekki úr vegi að fara heldur lengra með 
þennan samanburð eftir því sem upplýs-
ingar leyfa og taka Noreg að nokkru inn 
í dæmið líka. 

I „Personale- og ökonomistatistik for 
sygehusvæsenet 1977", útgefinni af danska 
heilbrigðismálaráðuneytinu, er að finna 
upplýsingar um starfsmannahald, útgjöld 
og rúmafjölda einstakra almennra sjúkra-
húsa. Ennfremur er þar greint frá flokkun 
sjúkrahúsanna eftir stærð, og rétt að víkja 
nánar að því hér, svo að ljósara sé, á hvaða 
grunni samanburður er gerður. 

Sjúkrahúsin eru flokkuð eftir stærð og 
deildaskiptingu niður í fjóra hópa: 

1. Í fyrsta hópnum eru sjúkrahús með 
minnst þrjár sérdeildir og 800 rúm 
eða þar yfir. Alls eru þessi sjúkrahús 
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8, 5 þeirra eru staðsett í Kaupmanna-
höfn, en 3 eru í háskólabæjunum Ár-
ósum, Álaborg og Óðinsvéum. 

2. Í öðrum hópnum eru sjúkrahús með 
minnst þrjár sérdeildir. Þau eru alls 
34 talsins, 9 í Kaupmannahöfn og 25 í 

stærstu bæjum landsins. 
3. Í þriðja hópnum eru deildaskipt 

sjúkrahús (færri en 3 sérdeildir). 
Þau eru 30 talsins og flestöll stað-
sett í minni bæjum. 

4. Í fjórða hópnum eru ódeildaskipt 
sjúkrahús, 24 alls, og einnig staðsett 
í minni bæjum. 

Samkvæmt upplýsingum frá Skrifstofu 
Landlæknis er Landspítalinn stærsta 
sjúkrahús hér á landi og var 1. janúar 
1979 með 508 rúm alls. Það vantar því 
liðlega 300 rúm á Landspítalann, til að 
hann komist í hóp stærstu dönsku sjúkra-
húsanna. Borgarspítalinn er á þessum sama 
tíma með 419 rúm. Það lætur því nærri, 
að þessi tvö sjúkrahús myndu sameinuð í 
eitt sjúkrahús ná því að komast í fyrsta 
hópinn. 

Í upptalningunni hér á undan var ein-
göngu átt við almenn sjúkrahús. Þar fyrir 
atan eru svo sérsjúkrahús svo sem geð-
sjúkrahús, hjúkrunar- og heilsuhæli. Á 
Landspítala er eins og áður hefur komið 
fram barnageðdeild og er hún undanskil-
in í samanburðinum. Sama er að segja um 
geðdeild Borgarspítala, en endurhæfingar-
deild hans er talin með. 

Tafla 13. Meðallegutími og rúmafjöldi á 
reykvískum sjúkrahúsum án geðdeilda. 

St. Jósefs- Borgar- Land-
spítali spilali spítali 

Ár Í978 1977 1976 
Rúmafjöldi 185 243 480 
Legudagafjöldi 62.351 84.083 172.947 
Meðallegutími 14 14,51 17,04 

Þar sem um nokkra starfsskiptingu er 
að ræða milli reykvísku sjúkrahúsanna, 
kemur mjög til álita að taka tvö þau 
stærstu, Borgarspítala og Landspítala, 
sem eitt sjúkrahús. Samanlagt ná þessi 
tvö sjúkrahús þá 723 rúmum. Til að gera 
betur grein fyrir starfsskiptingu milli 
þeirra má benda á kvennadeild, húðlækn-
ingadeild og bæklunardeild við Land-
spítala og slysavarðstofu og háls-, nef- og 
eyrnadeild á Borgarspítala. Þetta eru allt 
deildir, sem hafa áhrif á meðallegutíma, 
annaðhvort með mjög stuttri legu eða til-
tölulega langri legu. 

Í töflu 13 hefur meðallegutími á Borgar-
spítalanum lengst nokkuð frá því sem 
kom fram í töflu 10, það er vegna endur-
hæfingardeildar, sem nú er tekin með. Á 
Landspítala hækkar öldrunarlækninga-
deildin meðallegutímann, og á Landspít-
ala er nú langsamlega lengstur meðallegu-
tími, tæplega 22% lengri en á Landakoti. 
Deildirnar, sem hækka meðallegutíma á 
Borgarsjúkrahúsi og Landspítala, eru einn-
ig á dönsku sjúkrahúsunum og þeim 
norsku. 

Ef Borgarspítali og Landspítali eru 
teknir sem eitt sjúkrahús, hafa þeir meðal-
legutíma 16,12 daga. T samantekt verður 
meðallegutími í íslensku sjúkrahúsunum 
og þeim dönsku eins og fram kemur í töflu 
14. 

Tafla 14. Meðallegutími. Hlutfallslegur 
munur milli íslenskra sjúkrahúsa og 

danskra eftir stœrðarflokkum. 

Hópar 4. /o 

(Unnið úr ársskýrslum St. Jósefsspítala og Borg-
arspítala og gögnum á Skrifstofu Ríkisspítala.) 

Damörk 10.6 9.95 9.93 10.2 . . . . 
St. Jósefsspítali 14.00 40,7 
Borgarspítali . . . . 14.51 45,8 
Borgarspítali og 
Landspítali 16.12 52,08 
Landspítali . . . . 17.04 71,3 

(Unnið úr Personale- og ökonomistatistik for syge-
husvæsenet 1977 og töflu 13.) 
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Tafla 14 sýnir mikinn mun á meðallegu-
tíma sjúklinga á dönskum og íslenskum 
sjúkrahúsum. Sjúklingaskipti eru mun tíð-
ari á dönsku sjúkrahúsunum, og þau hafa 
allt að 70% styttri meðallegutíma. Borg-
arspítali og Landspítali saman hafa rúm-
lega 50% lengri meðallegutíma en dönsk 
sjúkrahús í stærsta hópnum. Munurinn 
milli landa er ótrúlega mikill og ekki verð-
ur hjá því komist að líta á meðallegutíma í 

þriðja landinu til að sjá, hvort þar er um 
jafnmikinn mun að ræða. 

Tafla 15. Meðallegutími á norskum sjúkra-
húsum 1977. Tekin eru stærstu sjúkrahús 

hvers fylkis. 
Meðal- Rúm 
legutími 

Sentralsykehuset östfold, Frederiksstad 11.84 523 
Sentralsykehuset Ákershus 8.07 533 
Rikshospítalet, Oslo 11.08 1030 
Drammen Sykehus, Drammen 9.60 436 
Vestfold Sentralsykehus, Tönsberg 9.70 397 
Telemark Sentralsykehus, Skien 11.00 278 
Aust-Agder Sentralsjukhus, Arendal 12.75 350 
Sentralsykehuset í Kristiansand 9.16 405 
Sentralsykehuset í Rogaland 10.01 829 
Haukeland sykehus, Bergen 10.72 1056 
Fylkessj ukehuset, Florö 10.82 93 
Fylkessjukehuset í Aalesund 10.82 388 
Regionssykehuset í Trondheim 10.87 896 
Nordland sentralsykehus 10.20 528 
Regionssykehuset í Tromsö 8.92 515 
Hammerfest sykehus 9.23 208 
(Heimild: Sykehusstatistikk 1977, gefin út af Stati-
stisk Sentralbyrå, Oslo.) 

Í töflu 15 vekur það athygli, að þau 
sjúkrahús, sem eru með innan við 10 daga 
meðallegutíma, eru öll með innan við 535 
sjúkrarúm. Sjúkrahúsin tvö, sem hafa yfir 
1000 sjúkrarúm, eru með tiltölulega lang-
an meðallegutíma miðað við hin norsku 
sjúkrahúsin. Meðallegutími þessara tveggja 
stærstu sjúkrahúsa saman er 10,89 dagar 
á móti 10,6 dögum á stærstu dönsku 
sjúkrahúsunum og 16,12 dögum á Borgar-
spítala og Landspítala sem einu sjúkra-
húsi. Meðallegutími þeirra er 48% lengri 

en á norsku sjúkrahúsunum tveimur. Ekk-
ert sjúkrahúsanna nær tólf daga meðal-
legutíma og eru langt undir íslensku 
sjúkrahúsunum að því leyti. 

Dönsk sjúkrahús í öðrum stærðarhóp 
eru með meðallegutíma 9,95 daga. Norsk 
sjúkrahús, sem falla í þann stærðarhóp, 
eru 12, og þar af eru 6 með minna en 10 
daga í meðallegutíma. íslensku sjúkrahús-
in eru með frá 14 og upp í 17,04 daga. Það 
er því einsýnt, að það er hverfandi munur 
á meðallegutíma almennra sjúkrahúsa í 
Danmörku og Noregi, en íslensku sjúkra-
húsin skera sig úr með allt að 71,3% lengri 
meðallegutíma en dönsku sjúkrahúsin. 

Niðurstaðan er því sú, að með því að 
nota meðallegutíma sem mælikvarða á af-
köst sjúkrahúsanna, þá er meira en lítið at-
hugavert við afköst íslensku sjúkrahús-
anna. Svo mikill munur getur ekki legið í 
einum þætti sjúkrahússrekstrar eða tveim-
ur. Skýringin hlýtur að liggja í aðstæðum 
innan sjúkrahúsanna og utan. 

Hér á undan er margt komið fram, sem 
sýnir, að mikið hefur verið lagt í heilbrigð-
isþjónustuna, en afraksturinn er að sumu 
leyti ekki eins og skyldi og virðist ljóst, að 
stefnt er að ákveðnu marki, en það virðist 
dýrkeyptara en skyldi. 

4.2. Heilbrigðisstarfsmenn við fjögur dönsk 
sjúkrahús. 

Í töflu 9, bls. 39, var tekinn fjöldi heil-
brigðisstarfsmanna á 3 reykvískum sjúkra-
húsum og rúmafjöldi á hvern heilbrigðis-
starfsmann. Nú verður haldið áfram með 
samanburðinn og athugaður fjöldi heil-
brigðisstarfsmanna og rúmafjöldi á hvern 
starfsmann á fjórum dönskum sjúkrahús-
um. Fyrir valinu verða Ríkisspítalinn í 
Kaupmannahöfn, sem tilheyrir fyrsta 
stærðarhóp, Sjúkrahús Odense, sem einn-
ig tilheyrir fyrsta stærðarhóp, og tvö 
sjúkrahús úr öðrum stærðarhóp, Amts -
sjúkrahús Kaupmannahafnar í Herlev og 
Svæðissjúkrahúsið í Holstebro, Jótlandi. 
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Tafla 16. Rúmafjöldi á heilbrigðisstarfs-
mann. 

Ríkis- Amts- Odense- Holstebro-
spítali sjúkra- sjúkra- sjúkrahús 

húsið hús 

Ár 1977 1977 1977 1977 
Rúmafjöldi 1.809 564 1.602 595 
Læknar 4.00 5.64 5.36 7.63 
Hjúkrunarfr. 1.80 2.55 1.67 2.29 
Sjúkraliðar 2.06 3.92 2.37 3.01 
Meinatæknar 4.71 8.29 10.27 13.84 
Sjúkraþj. 14.95 141.00 30.81 25.87 
Röntgent. 58.35 141.00 59.33 148.75 

(Heimild: Personale- og ökonomistatistik for syge-
husvæsenet 1977, Kaupmannahöfn.) Hlutastarfs-
hjúkrunarfr. í 60% starfi. Önnur hlutastörf eru 
reiknuð 50% af fullu starfi. 

Mikill stærðarmunur er á íslensku og 
dönsku sjukrahúsunum, og er stærsta ís-
lenska sjúkrahúsið mun minna en minnsta 
danska sjúkrahúsið, sem tekið er til sam-
anburðar. Það réttlætir því að taka Land-
spítala og Borgarspítala sem eitt sjúkra-
hús vegna þeirrar verkaskiptingar, sem er 
á milli þeirra. 

Ef gerður er samanburður á töflu 16 og 
töflu 9, kemur ekkert afgerandi í ljós í 
sambandi við fjölda heilbrigðisstarfsmanna 
miðað við sjúkrarúm. Íslensku sjúkrahúsin 
þrjú eru vel mönnuð, að því er varðar 
lækna, sama er að segja um hjúkrunar-
fræðinga. Landspítalinn sker sig þó úr 
með fæsta hjúkrunarfræðinga. Það var áð-
ur útskýrt með vinnu hjúkrunarnema á 
deildum sjúkrahússins. Sjúkraliðar voru 
líka færri á Landspítala en öllum hinum 
stofnununum. Meinatæknar og röntgen-
tæknar eru heldur færri við ísl. sjúkrahús-
in. Landspítalinn er með 8,37 meina-
tækna/röntgentækna á móti 6,66 meina-
tæknum/röntgentæknum við Ríkisspítal-
ann. Sjúkraþjálfarar skipa algera sérstöðu 
í þessum samanburði. Aðeins Borgarspít-
alinn er með svipaðan fjölda sjúkraþjálf-
ara og dönsku sjúkrahúsin. St. Jósefsspít-
ali er með 92,5 rúm á hvern sjúkraþjálf-
ara, þar eru sjúkraþjálfarar fæstir, og 

Ríkisspítalinn er með flesta sjúkraþjálfara, 
14,95 rúm á hvern sjúkraþjálfara. Ljós-
mæður eru ekki teknar hér með þrátt fyr-
ir mikinn mun á fjölda þeirra hér á landi 
og hinum Norðurlöndunum. 1610 íbúar 
um hverja ljósmóður hér á landi á móti 
7257 íbúum um hverja ljósmóður í Dan-
mörku. Ljósmæður starfa á annan hátt í 
Danmörku en hér á landi. Þær eru ekki 
fastráðnar við sjúkrahúsin, en hafa heim-
ild til að stunda sína sjúklinga innan þeirra 
og eru launaðar fyrir hvert verk eða hvern 
sjúkling, en ekki með föst laun. Þær eru 
því ekki taldar með föstu starfsliði sjúkra-
húsa nema í einstökum tilfellum og því 
ekki hægt að taka þær með í samanburði 
milli sjúkrahúsa. Fjöldi ljósmæðra hér á 
landi vekur hins vegar spurningu um það, 
hvort þörf sé að mennta jafnmargar ljós-
mæður og hér er gert. í heildina er Ríkis-
spítalinn með flest starfsfólk. Hann er eina 
ríkisrekna sjúkrahúsið í Danmörku auk 
Finseninstitut í Kaupmannahöfn. Öll önn-
ur sjúkrahús eru rekin hvert af sínu amti. 
Ríkisspítalinn er mjög sérhæft sjúkrahús, 
og þangað eru send verstu sjúkdómstilfelli 
hvaðanæva að af landinu. 

4.3. Göngudeildaþjónusta íslenskra og 
danskra sjúkrahúsa. 

Samanburður á starfsmannafjölda ís-
lensku og dönsku sjúkrahúsarma leiddi ekki 
í ljós svo mikinn mun, að hann gæti skýrt 
mismunandi afköst íslensku sjúkrahús-
anna annars vegar og hinna dönsku hins 
vegar. Meðallegutími var notaður sem 
mælikvarði á afköst, og þar með var að-
eins tekið tillit til afkasta vegna legu-
sjúklinga. Göngudeildaþjónusta sjúkra-
húsa hefur hins vegar farið hraðvaxandi 
og alls ekki hægt að tala um afköst við eitt 
sjúkrahús án þess að taka þá hlið málsins 
með. 

Við reykvísku sjúkrahúsin starfa göngu-
deildir. Starfsemi þeirra er mismikil eins 
og sjá má af töflu 17. 
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Tafla 17. Starfsemi göngudeilda. 

St. Jósefsspítali (1978) 
Borgarspítali (1977) 
Landspítali (1978) 
Ríkisspítalinn (1977) 
Amtssjúkrahúsið (1977) 
Odensesjukrahús (1977) 
Holstebrosjúkrah. (1977) 

Þar af 
Komur: kvennad. % 

161 
14.065 
35.908 

245.899 
26.532 

246.416 
26.507 

16.931 47.15 
37.306 15.17 

3.578 13.49 
25.863 10.50 

2.452 9.25 

(Heimildir: Ársskýrslur St. Jósefsspítala og Borg-
arspítala, gögn á Skrifstofu Ríkisspítala og Ydel-
sesstatistik for sygehusvæsenet 1977, gefin út af 
Sundhedsstyrelsen, Kaupmannahöfn.) 

Tafla 17 sýnir fjölda sjúklinga, sem 
leita til göngudeilda siúkrahúsa, og þann 
hluta sjúklinga, sem kemur vegna kven-
sjúkdóma og fæðingarhjálpar. Landspít-
alinn er eina reykvíska sjúkrahúsið, sem 
hefur slíka göngudeild. Starfsemi hennar er 
hins vegar nærri helmingur göngudeildar-
þjónustu Landspítala. Sams konar göngu-
deildarþjónusta er frá 9,25—15,17% allrar 
göngudeildaþjónustu dönsku sjúkrahús-
anna. Taflan gefur því til kynna verulegan 
mun á göngudeildarstarfsemi reykviskra 
sjúkrahúsa og danskra. Tafla 18 sýnir het-
ur, hversu mikið læknar starfa á göngu-
deildum og hvert vægi göngudeildarþjón-
ustan hefur. Er þá miðað við heildarfjölda 
innlagðra sjúklinga á móti fjölda göngu-
deildarsjúklinga. 

Holstebrosjúkrahús sinnir bráðaþjónustu 
fyrir 60—70 þúsund íbúa svæði. Þar eru 
komur á slysadeild 2.636. hér eru endur-
komur þessara sjúklinga ekki taldar með, 
aðeins fyrsta koma. Borgarspítalinn sinnir 
bráðaþjónustu fyrir tvöfalt stærra svæði, 
sem þýðir, að sjúklingar, sem koma í fyrsta 
sinn vegna slyss, ættu að vera um það bil 
5.500. Borgarspítalinn er með 27.000 
fyrstu komur umfram þessar 5.500, sem 
hann ætti að vera með miðað við Holstebro-
sjúkrahús- Hin 27.000 tilfellin virðast því 
tekin til meðferðar af heimilislæknum í 
Danmörku. Hér er gert ráð fyrir svipaðri 
slysatiðni í báðum löndunum. 

Samkvæmt fengnum upplýsingum ann-
ast heimilislæknar og kvöld- og helgidaga-
læknar öll minni háttar slys í Danmörku 
og taka ákvörðun um, hvort þörf er á 
aðstoð sjúkrahúss. Það er önnur starfsað-
ferð en hér tíðkast, því að öll slys fara 
á slysadeild Borgarspítala, hversu smá sem 
þau eru. Heimilislæknar í Danmörku sinna 
einnig mæðra- og ungbarnaeftirliti og 
skoða forskólabörn árlega til skólaaldurs 
og annast sprautun ungbarna. Það er því 
annar starfsháttur en hér við kvennadeild 
Landspítalans og ungbarnaeftirlit. 

Áætlað er, að hver heimilislæknir sinni 
um það bil 15—20 manns á dag á stofu. 
Þetta þýðir, ef ekki er reiknað með end-
urkomum, að á að giska 6 læknar Borgar-

Tafla 18. Fjöldi göngudeildarsjúklinga sem hlutfall af heildarsjúklingafjölda og göngu-
deildarsjúklingar á hvern lœkni. 

Komur Fjöldi koma Innlagðir Komur, % 
á lækni sjúkl. af innl. sjúkl. 

Landspítali 35.908 296.8 10.148 353.8 
St. Jósefsspítali 161 4.4 4.453 3.6 
Borgarspítali 14.065 253.4 5.795 242.7 
— " — m/slysad. 14.065 1.208.9 5.795 1.157.8 
Ríkisspítalinn 245.899 547.7 37.741 651.5 
Amtssjúkrahús 26.532 268.0 16.250 163.3 
Odensesj.hús 246.416 822.8 47.022 524.0 
Holstebrosj.h. 26.507 339.8 14.710 180.2 

(Heimildir: Ársskýrslur St. Jósefsspítala og Borgarspítala, gögn á Skrifstofu Ríkisspítala, Personale- og 
Ökonomistatistik for Sygehusvæsenet 1977 og Ydelsesstatistik for Sygehusvæsenet 1977, hvorttveggja 
gefið út af Sundhedsstyrelsen, Kaupmannahöfn.) 
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spítala sinni verkefnum, sem heimilislækn-
ar eða varðlæknar sinna að öllum jafnaði 
í Danmörku. Hér er reiknað með svipuð-
um íbúafjölda og Borgarspítali, slysadeild, 
sinnir. 

Fyrstu komur sjúklinga á slysadeild 
Borgarspítala eru alls 32.388 og endurkom-
ur alls 20.643. Ef miðað var við Holstebro-
sjúkrahús og þjónustusvæði þess, áttu 
fyrstu komur að vera 5-500. 

Niðurstaða þessarar athugunar hlýtur 
að vera sú, að göngudeildarstarfsemi reyk-
vískra sjúkrahúsa er mun minni en dönsku 
sjúkrahúsanna. Niðurstaðan sýnir enn 
minni afköst á reykvískum sjúkrahúsum 
en áður var komið fram. 

5. Sjúkrahús utan Reykjavíkur. 

Hingað til hefur athugunin á íslensku 
sjúkrahúsunum aðeins beinst að reykvísk-
um sjúkrahúsum. Þau eru stærstu sjúkra-
hús landsins og jafnframt þau sérhæfð-
ustu. Það er forvitnilegt að athuga, hvort 
svipaðar niðurstöður fást hjá lands-
byggðarsjúkrahúsum og hinum reykvísku. 
Upplýsingar fengust frá fjórum sjúkrahús-
um utan Reykjavíkur. 

Landsbyggðarsjúkrahúsin eru í heild 
með mun færra starfsfólk. Áberandi er, 
hve læknar eru fáir. Það er aðeins Fjórð-
ungssjúkrahúsið á Akureyri, sem nálgast 

reykvísku sjúkrahúsin, en er þó með mun 
færri lækna en þau. St. Jósefsspítali í 
Reykjavík var með fæsta lækna, 5 rúm 
á lækni, en þó eru 30% fleiri rúm á lækni 
á Akureyri en St. Jósefsspítala, Reykjavík. 

Hjúkrunarfræðingar eru einnig mun 
færri á landsbyggðarsjúkrahúsunum. Í 
Reykjavík voru þeir með 1,6—2,5 rúm 
hver, en í töflu 20 eru þeir með frá 3,57 
upp í 5,46 rúm hver. Meinatæknar og rönt-
gentæknar eru alls staðar færri en á 
Reykjavikursjúkrahúsunum. Upplýsingar 
um þá frá Akureyri voru óljósar, og þess 
vegna er þeim sleppt í töflu 20. Sjúkraliðar 
og sjúkraþjálfarar eru einnig færri en á 
reykvisku sjúkrahúsunum. Að loknum 
þessum samanburði hlýtur næsta skref að 
vera athugun á afköstum eða framleiðni 
þessara sjúkrahúsa. 

Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri, sem er 
stærst þessara sjúkrahúsa, er, ef geðdeild 
og langlegudeild eru ekki taldar með, með 
langskemmstan meðallegutíma, aðeins 9,8 
daga, og er það mun skemmri meðallegu-
tími en hjá reykvísku sjúkrahúsunum. Hin 
sjúkrahúsin þrjú hafa nokkra sérstöðu. 
Sjúkrahús Selfoss er með um það bil 15 
af sínum 30 rúmum handa langlegusjúkl-
ingum, en það lengir að sjálfsögðu mjög 
meðallegutíma á sjúkrahúsinu. St. Jósefs-
spítali, Hafnarfirði, er með stuttan meðal-
legutíma, 11,6 daga. Árið 1977 var fram-

Tafla 19. Heilbrigðisstarfsmenn og rúmafjöldi. 
Fjórðungs- Sjúkra- St. Jósefs- Sjúkra-

sjúkrahúsið, hús spítali, hús 

Ár 
Akureyri Keflav. Hafnarf. Selfoss 

Ár 1978 1977 1977 1977 

Rúmafjöldi 131 25 54 30 
Læknar 20.00 1.75 4.50 2.00 
Hjúkrunarfræðingar 35.00 7.00 14.50 5.50 
Sjúkraliðar 72.00 11.60 5.50 5.00 
Ljósmæður 6.00 2.70 2.90 
Meinat./ röntgent. .... 2.00 0.10 1.00 
Sjúkraþjálfarar 1.00 1.00 0.50 

(Meinat./röntgentæknar eru gefnir upp ásamt aðstoðarfólki í skýrslu Fjórðungssjúkrahússins á Akur-
eyri og því ekki hægt að taka þá hér með. 
Heimildir: Ársskýrsla Fjórðungssjúkrahúss Akureyrar og gögn á Skrifstofu ríkisspítala.) 
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Tafla 20. Rúmafjöldi á heilbrigðisstarfsmann. 

Fjórðungs- Sjúkra- St. Jósefs- Sjúkra-
sjúkrahúsið, hús spítali, hús 

Akureyri Keflav. Hafnarf. Selfoss 
Ár 1978 1977 1977 1977 
Læknar 6.55 14.29 12.00 15.00 
Hjúkrunarfræðingar 3.74 3.57 3.72 5.46 
Sjúkraliðar 1.82 2.16 9.82 6.00 
Ljósmæður 21.83 9.26 10.35 
Meinat./ röntgent. 12.50 54.00 30.00 
Sjúkraþjálfarar 131.00 25.00 108.00 

kvæmd þar 1271 aðgerð, þar af voru 630 
aðgerðir fæðingarhjálp. Sjúkrahúsið er því 
með mjög einhliða samsetningu sjúklinga, 
sem hefur áhrif á meðallegutímann. 

Starfsemi sjúkrahúsa landsbyggðarinn-
ar er að allverulegu leyti frábrugðin starf-
semi Reykjavíkursjúkrahúsa. Þau eru að 
miklu leyti einnig langlegu- og hjúkrunar-
stofnanir og sinna fleiri þörfum en venju-
leg almenn sjúkrahús. Þau eru því ekki að 
öllu leyti samanburðarhæf, en þrátt fyrir 
það er lengsti meðallegutími þeirra 15,9— 
19,1 dagar, ekki svo mjög frábrugðið reyk-
visku sjúkrahúsunum. í töflu 13, bls. 43, 
kom í ljós, að meðallegutími á Landspítala 
án geðdeildar reyndist vera 17,04 dagar. 
Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri reyndist 
hafa flesta lækna samanborið við hin lands-
byggðarsjúkrahúsin og skemmstan meðal-
legutíma. Þar virðist læknafjöldi og afköst 
fylgjast að, og fæð annars hjúkrunarfólks 
virðist ekki hafa afgerandi áhrif á meðal-
legutímann. 

6. Rannsókn á bresku 
heilbrigðisþjónustunni. 

Árið 1966 varði Martin S. Feldstein, 
hagfræðingur, doktorsritgerð við Oxfordhá-
skóla. Efni ritgerðarinnar var byggt á 
nokkurra ára rannsókn Feldstein og aðstoð-
arfólks hans á starfsemi 177 almennra 
sjúkrahúsa. 

Í ritgerð sinni tekur Feldstein sjúkra-
húsin sem framleiðslueiningar og mælir 
rekstrarkostnað og framleiðni sjúkrahús-
anna, athugar áhrif stærðar sjúkrahúsanna 
á rekstrarkostnað þeirra, setur fram fram-
leiðslufall fyrir almenn sjúkrahús, athugar 
mismun á nýtingu fjármagns (húsa, 
tækja), gerir tilraun með notkun línulegr-
ar bestunar (linear programming) til á-
ætlunar á samsetningu sjúkdómstilfella, og 
að lokum setur hann fram áætlun um 
framboð og nýtingu gæða heilbrigðiskerfis-
ins. 

Rekstrarkostnaður sjúkrahúsanna reynd-

Tafla 21. Meðallegutími á nokkrum sjúkrahúsum utan Reykjavíkur. 

Fjórðungs- Sjúkra- St. Jósefs- Sjúkra-
sjúkrahúsið, hús spítali, hús 

Akureyri Keflav. Hafnarf. Selfoss 
1978 1977 1977 1977 

Rúm 131 25 54 30 
Legudagar 48.200 11.297 19.475 10.449 
Sjúklingafjöldi 4.074 710 1.685 548 
Meðallegut. (dagar) 11.8 15.9 11.6 
— án geðd./langl.d. 9.8 .... 19.1 

(Heimildir: Ársskýrsla Fjórðungssjúkrahúss Akureyrar og gögn á Skrifstofu Ríkisspítala.) 
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ist mjög misjafn og bilið milli þeirra hafði 
ekki breyst þau ár, sem nákvæmar kostn-
aðarskýrslur höfðu verið gerðar. Feldstein 
komst að þeirri niðurstöðu, að stóran hluta 
kostnaðarmismunarins mætti rekja til mis-
munandi sjúklingasamsetningar (mismun-
andi sjúkdóma). Nothæfar mælingar á 
kostnaði og framleiðni yrðu því að taka 
tillit til samsetningar sjúklinga. 

Mismunandi sjúklingasamsetning 
reyndist valda 27,5% kostnaðarmismunar 
á deildum. Eim meiri munur reyndist á 
lækniskostnaði milli sjúkrahúsa. Hann var 
37,6% kostnaðarmismunar. Hjálpartækni 
lækna (lyflælíninga og handlækninga) bar 
hins vegar aðeins 7,6% kostnaðarmismun-
arins. 

Feldstein komst að þeirri niðurstöðu, að 
sjúklingasamsetning hefði veruleg áhrif á 
kostnað og því væru allar tilraunir til að 
bera saman kostnað milli sjúkrahúsa (t.d. 
miðað við rúmafjölda) gagnslausar, ef ekki 
væri tekið tillit til mismunandi sjúklinga-
samsetningar hinna einstöku sjúkrahúsa. 

Feldstein setti fram vísitölu fyrir fram-
leiðni sjúkrahúsa. Hún var hlutfall raun-
verulegra afurða sjúkrahúss (vegið með-
altal af fjölda meðhöndlaðra tilfella) af 
magni aðfanga (rúma, lækna, hjúkrunar-
fólks). Framleiðnivísitalan sýndi ekki að-
eins framleiðni sjúkrahúsa, heldur einnig, 
á hve hagkvæman hátt fjármagni var skipt 
milli aðfanga. 

Vísitala fyrir kostnað var einnig sett 
fram. Hún sýndi raunverulegan kostnað 
á hvert sjúkdómstilfelli á sjúkrahúsi sem 
hlutfall af væntum kostnaði við þetta 
sjúkrahús, ef kostnaður við sjúkdómstil-
felli í hverri sérgrein væri jafn landsmeðal-
talskostnaði við þá tegund sjúkdómstilfella. 

Stærð sjúkrahúsanna í athuguninni var 
frá 72 rúmum upp í 1064 rúm. Meðalstærð 
reyndist vera 303 rúm. Ekkert sjúkrahús-
anna var kennslusjúkrahús. Stærð sjúkra-
húsanna reyndist ekki hafa afgerandi á-
hrif á kostnað við hvert einstakt sjúkdóms-
tilfelli. Lágmarkskostnaður náðist við um 

það bil 303 rúma sjúkrahús, en aukning 
upp í 1000 rúm jók kostnaðinn aðeins um 
10%. Stærri sjúkrahúsin reyndust hafa 
fleiri kostnaðarmikil sjúkdómstilfelli. Ef 
ekki hefði verið tekið tillit til mismunandi 
sjúkdómasamsetningar, hefði kostnaðar-
aukning orðið 30% frá 100 rúma sjúkra-
húsi upp í 1000 rúma sjúkrahús. Stærri 
sjúkrahús reyndust hafa tiltölulega hægari 
sjúklingaskipti, lengri meðallegutíma. Ef 
svo hefði ekki verið, hefði 900 rúma sjúkra-
hús haft 12% lægri kostnað en sjúkrahús 
af meðalstærð. Kostnaðarathugun á ein-
stökum aðföngum sýndi, að vinnuafl á 
deildum sjúkrahúsa olli því meiri kostnaði, 
því stærra sem sjúkrahúsið varð. Annar 
beinn kostnaður fór hins vegar lækkandi, 
eftir því sem sjúkrahúsin voru stærri. Nið-
urstaðan af þessu var, að 300—500 rúma 
sjúkrahús væru hagkvæmust, en ef hægt 
væri að stytta meðallegutíma stærri sjúkra-
húsa, 5rrði um verulegan sparnað að ræða, 
ekki aðeins lækkun á rekstrarkostnaði, 
heldur einnig fjármagnskostnaði með betri 
rúmanýtingu. 

Útgjöld vegna hjúkrunarstarfsfólks og 
lækna voru mjög mismunandi milli hinna 
einstöku sjúkrahúsa. Fjöldi hjúkrunarfólks 
reyndist ekki innan vissra marka hafa 
áhrif á afköst sjúkrahúsa, þ.e. fjölda með-
höndlaðra tilfella, þegar tekið var tillit til 
mismunandi sjúkdómstilfella. Aftur á móti 
höfðu aukin útgjöld vegna lækna í för með 
sér verulega aukningu afkasta. 

Mikilsverð niðurstaða var, að styttri 
legutími og þar með betri nýting jók viku-
kostnað á rúm, en lækkaði kostnað á hvert 
tilfelli. Meðaltalsflæði var talið 23 tilfelli 
á rúm á ári, en 10% aukning þess flæðis 
lækkaði meðalkostnað á tilfelli um 8%. 
Kostnaðarlækkunin náði til allra aðfanga, 
en varð þó mest við hjúkrun og heimilis-
hald á sjúkrahúsum, minni vegna lækna 
og lyfja. 

Jaðarkostnaður við að sinna einu um-
framsjúkdómstilfelli, ef fjöldi sjúkrarúma 
var fastur, reyndist verulega lægri en með-
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alkostnaður á tilfelli. Þetta átti við um 
allar tegundir sjúkdómstilfella og öll að-
föng, en einkum var jaðarkostnaður vegna 
hjúkrunar lítill. 

Athuguð voru tengsl sjúkrahúsa, hér-
aðsyfirvalda og heimilislækna. Í þeirri 
athugun voru tekin fyrir 60 landsvæði í 
Englandi og Wales. 

Í algerri mótsögn við það, sem almennt 
var álitið, að staðkvæmd væri milli mis-
munandi tegunda heilbrigðisþjónustu, 
reyndist svo ekki. Heimilislæknar fóru 
ekki inn á starfssvið sjúkrahúsa, og góð 
heimahjúkrun dró eklu úr aðsókn að 
sjúkrahúsum. Tíðni sjúkrahússvistar var 
meiri þar sem framboð sjúkrarúma var 
meira. Tíðni sjúkrahússvistar var einnig 
meiri þar sem heimilislæknar voru fleiri 
og héraðsyfirvöld vörðu meira fjármagni 
til heimahjúkrunar og heimilisaðstoðar. 
Útgjöld vegna heimilishjálpar reyndust 
líka meiri þar sem heimilislæknar voru 
fleiri. 

Feldstein bendir á þann hagfræðilega 
eiginleika heilbrigðisþjónustunnar, að 
markaðsöflin ráði þar engu, verðlagning 
sé engin og því séu hugsanlegir valkostir 
ekki gefnir til kynna og það séu engin sam-
keppnisöfl, sem ættu að geta tryggt nokk-
uð jöfn afköst í framleiðslu heilbrigðis-
þjónustunnar. 

Þegar tekin sé ákvörðun um, hvort 
leggja á sjúkling á sjúkrahús eða ekki og þá 
hve lengi, þá vita hvorki sjúklingur né 
læknir, hvern kostnað sjúkrahússvistin 
hefur í för með sér. Vitneskja um áætlað-
an jaðarkostnað gæti örvað lækna til að 
nýta betur starfsaðstæður sinar. Heilbrigð-
iskerfið vilji veita þá þjónustu, sem þörf 
er á, án tillits til greiðslugetu. Ef hægt 
væri að ákvarða notagildisfall, sem leyfði, 
að vegnar séu ýmsar afurðir, þá gæti hag-
ræn greining sýnt fram á, hvernig mætti 
ákvarða hámarksblöndun veittrar þjónustu 
og besta samsöfnun sjúklinga, sem nyta 
þessarar þjónustu. Vegna þess að ákvörð-
unartakan er dreifð milli hinna mörgu 

lækna, megi ætla, að hún sé verulega frá-
brugðin sameiginlegum ákvörðunum allra 
lækna. Vitneskja um nytsemi myndi bæta 
ákvarðanatöku einstaklinga. 

Þetta voru helstu niðurstöður úr 320 
síðna ritgerð Feldstein og þær eru vissulega 
athyglisverðar, þótt nokkurt árabil sé liðið, 
síðan rannsóknin var gerð og ritgerðin 
skrifuð. 

7. Áherslusvið heilbrigðisþjónustu. 
Niðurstöður könnunar í Danmörku. 

Árið 1977 var gefið út álit nefndar, sem 
skipuð var af danska innanríkisráðuneyt-
inu árið 1974 til könnunar á heilbrigðis-
kerfinu og til að gera álit um áframhald-
andi þróun þess og hvar helst skyldi 
lögð áhersla á framþróun. Í skýrslunni 
„Prioritering í sundhedsvæsenet" koma 
fram upplýsingar um starfsemi sjúkrahúsa 
og starfsskiptingu milli þeirra. 

ríkisspítalinn í Kaupmannahöfn og Fin-
sensinstitut eru einu ríkisreknu sjúkrahús-
in sem áður segir. Þessar tvær stofnanir 
hafa 5% af heildarsjúkrarúmafjölda í 
landinu og eru taldar mjög sérhæfðar. 
Örfáar einkastofnanir eru reknar sjálf-
stætt, en að öðru leyti eru sjúkrahúsin rek-
in á héraðsvísu, þ.e.a.s. hvert amt sér um 
rekstur sjúkrahúsa innan amtsins. 

Algengust eru svokölluð blönduð sjúkra-
hús með sameiginlega lyflækninga/hand-
lækningadeild og sameiginlegan yfirlækni, 
deildaskipt sjúkrahús og svæðissjúkrahús, 
þar sem sérsvið eru samsöfnuð. 

Áframhaldandi sérgreining á sjúkrahús-
um vegna stöðugrar tæknilegrar og læknis-
fræðilegrar þróunar hefur gert nauðsyn-
legt, að heildarvitneskju væri skipt niður á 
stöðugt þrengri og afmarkaðri svið, og það 
hefur leitt til stærri sjúkrahússeininga 
með stöðugt fleiri sérgreindum deildum. 

Á stóru sjúkrahúsunum er að finna ⅓ 
hluta allra sjúkrarúma, ⅔ hlutar heildar-
rúmafjölda eru á sjúkrahúsum með minnst 
3 deildir. Stóru sjúkrahúsin eru ennþá 
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meira áberandi, að því er varðar lækna-
fjölda, 2/5 allra lækna á sjúkrahúsum eru 
á sjúkrahúsum með yfir 800 rúm. Deilda-
skiptu og blönduðu sjúkrahúsin gegna samt 
áriðandi hlutverki, og mikill þrýstingur er 
frá íbúum amtanna til að viðhalda starf-
semi þeirra. 

Verkefnaskipting milli sjúkrahúsanna 
hefur verið af landfræðilegum toga og 
þrátt fyrir tilkomu stórra svæðissjúkra-
húsa hefur verið sjaldgæft, að leitað væri 
út fyrir starfssvæði minni sjúkrahúsanna. 
Athugun hefur leitt í ljós, að þrátt fyrir 
tilkomu sérgreindra og tæknilega vel út-
búinna sjúkrahúsa þá starfa litlu sjúkra-
húsin að miklu leyti sem héraðssjúkrahús 
og sjá um stærsta hluta sjúkrahússtarfsemi 
innan síns svæðis. 

Gert er ráð fyrir áframhaldandi sér-
greiningu á sífellt þrengri sviðum og að 
sérfræðingar verði stöðugt háðari hver öðr-
um. Starfsemi sjúkrahúsa verði stöðugt 
háðari háþróuðum rannsóknarstörfum og 
krefjist dýrra og fullkominna tækja. Það 
er því ekki talið ráðlegt að byggja skipu-
lagið á tæknilega vel útbúnum og sjálf-
stæðum héraðssjúkrahúsum fyrir 50 þús. 
eða 100 þús. íbúa. Það er aðeins talið hag-
kvæmt að byggja slik sjúkrahús fyrir 200— 
300 þúsund íbúa. Nefndin álitur stór 
sjúkrahús hagkvæm, ef eingöngu er lögð 
áhersla á að skapa sem best skilyrði fyrir 
rannsóknir og meðhöndlun, en aðrir þættir 
vegi einnig þungt. Nefnt er sem dæmi 
líðan sjúklinga fjarri eiginlegu umhverfi 
sínu, vinnutap og flutningskostnaður sjúkl-
ings og heimsækjenda. Þetta er því ekki 
talinn góður kostur að áliti nefndarinnar 
og þar að auki óframkvæmanlegur fjár-
hagslega. 

Lagt er til, að hvert amt, en þau eru 14 
og það minnsta með á þriðja hundrað þús-
und íbúa, hafi eitt aðalsjúkrahús og að 
fjárveitingum verði beint til þess fyrst og 
fremst. Jafnframt verði minni sjúkrahús-
um haldið við þar, sem fjárveiting sé ekki 
næg til að efla aðalsjúkrahúsið. Vari er 

tekinn fyrir því, að minni sjúkrahúsin 
stækki jafnframt, því að þá verði ekki um 
samþjöppun innan hvers amts að ræða í 
náinni framtíð og auk þess hætta á, að 
upp komi samkeppandi sérdeildir, sem 
hver um sig hafi of lítið starf til að geta 
starfað með jafngóðri þjónustu og fjár-
hagslega á jafnhagkvæman hátt og ein 
deild. 

Lögð er höfuðáhersla á, að sjúkrahúsin 
innan hvers amts samhæfi sig og hafi með 
sér verkaskiptingu, svo að sjúkrahússvist 
sé ekki ákvörðuð landfræðilega, heldur út 
frá því, hvar hagkvæmast sé að leggja 
sjúkling inn, og þá tekið tillit til sérgreina 
sjúkrahúsanna og mönnunar svo og mögu-
leika til rannsókna. 

Hugmyndin að baki þessu er að gefa 
öllum sem jafnastan kost á að njóta jafn-
góðrar sjúkrahússþjónustu og jafnframt 
ósk um að nýta sem best það, sem lagt hef-
ur verið til sjúkrahúsanna, og að tryggja, 
að sérfræðilegustu hlutar sjúkrahússkerfis-
ins verði eingöngu notaðir þar, sem mestr-
ar sérfræðikunnáttu er krafist. 

Stjórnunarlega hliðin snýr ekki eingöngu 
að sjúkrahúsunum sem heild, heldur 
einnig að innviðum þeirra, og þá er minnst 
á vaxandi starfsemi göngudeilda og þætti 
þeirra í að stytta meðallegutíma og jafnvel 
koma í veg fyrir innlögn. Þá er vikið að 
gjörgæslu- og langlegusjúklingum og mis-
munandi þörfum þeirra fyrir eftirlit og 
hjúkrun. Með því að efla gjörgæsludeildir 
og deildir fyrir langlegusjúklinga megi 
gera starf annarra deilda jafnara og 
snurðulausara og ná jafnari afköstum. 
Ennfremur er bent á að hætta að skipta 
deildum niður eftir sérgreinum, svo að 
betri rúmanýting náist. 

Áætlana- og reikningshaldskerfið, sem 
notað er, er gagnrýnt og ekki talið þjóna 
því að vera til fjárhagslegrar stjórnunar og 
eftirlits með einstökum störfum innan 
sjúkrahúsanna. Ársuppgjör hafi lítið að 
segja til stjórnunar og árleg skipting 
kostnaðar niður á einstakar deildir hafi 
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lítið að segja. Reikningshald hverrar deild-
ar eigi að gera kleift að hafa eftirlit með 
nýtingu og vera jafnframt til saman-
burðar fyrir aðrar deildir. Vandi sé þó í 
sambandi við störf, sem nái til fleiri en 
einnar deildar. 

Lögð er áhersla á tölfræðilega upplýs-
ingasöfnun, svo að hægt sé að greina 
starfssvið heilbrigðisþjónustunnar og hvar 
úrbóta sé þörf, bæði í sambandi við heilsu-
gæslu og eins vegna sjúkdómsfyrirbyggj-
andi starfa. Upplýsingar þurfi að vera 
fyrir hendi um heilbrigðisástand þjóðar-
innar, sjúkdómavandamál og þróun þeirra. 
Ennfremur þurfi að setja skýrt fram fjölda 
og tegundir sjúkdóma, sem mismunandi 
stofnanir og starfsfólk heilbrigðisþjónust-
unnar fáist við, ennfremur upplýsingar 
um feril sjúklingsins gegnum heilbrigðis-
kerfið. Til að hægt sé að gera upp á milli 
mismunandi þjónustu og ákvarða, á hvað á 
að leggja höfuðáherslu, er álitið nauðsyn-
legt að safna tölfræðilegum upplýsingum 
um hverja þjónustutegund, t.d. samtöl, 
uppskurði, röntgenrannsólmir, svo að eitt-
hvað sé nefnt. Sem liðar í eftirliti með 
daglegri stjórnun heilbrigðisþjónustunnar 
og í áætlunum og ákvörðunum á áherslu-
sviðum er krafist nákvæmra upplýsinga 
um notkun aðfanga í heilbrigðisþjónustu. 
Til að geta metið áhrifin af heilbrigðis-
þjónustunni og geta reilmað áhrif breyt-
inga á öllum sviðum er álitið nauðsynlegt 
að geta tengt saman framlag hennar og 
áhrif þessa framlags. Þetta er þó álitið 
nokkuð erfitt í framkvæmd, því að ekki séu 
til nógu góðir mælikvarðar á ástandið 
heilbrigði og þar með áhrifin af aðföngum 
heilbrigðisþjónustu. Þess vegna sé oftlega 
gripið til þess ráðs að gera mælingar inn-
an deilda á aðföngum og afurðum og fá 
þannig fram niðurstöður um árangur af 
framtaki heilbrigðisyfirvalda. Það er þó 
viðurkennt, að afurðir deilda eru ekki nógu 
góður mælikvarði á, hvort náðst hefur það 
markmið, sem stefnt er að, betra heilbrigð-

isástand í þjóðfélaginu vegna ákveðins 
framlags þjónustu. 

8. Niðurstöður. 

Heilbrigðisþjónustan hefur þróast eftir 
sérgreinum læknisfræðinnar og greinist sí-
fellt niður í fleiri og smærri sérgreinar, 
sem verða sífellt háðari hver annarri. Höf-
uðeinkenni er læknirinn sem ákvarðana-
taki, án tillits til eða vitneskju um raun-
verulegan kostnað samfara ákvarðanatöku. 
A það bæði við um meðalkostnað og jaðar-
kostnað. 

Annan mannafla heilbrigðisþjónustu 
má lita á sem aðstoðarfólk lækna að miklu 
leyti. Starfssvið þess er á sjúkrahúsum 
fyrst og fremst. Lítið brot þessa mannafla 
er í heilsugæsluþjónustu í héruðum eða 
þéttbýliskjörnum. Sjúkrahús og þá fyrst 
og fremst þrjú stóru sjúkrahúsin í Reykja-
vik eru vinnustaðir þessa hóps. Skipting 
sérmenntaðs starfsfólks heilbrigðisþjónust-
unnar milli reykvisku sjúkrahúsanna er 
nokkuð jöfn, ef miðað er við rúmafjölda, 
sem hver starfsmaður hefur að meðaltali. 
Sjúkrahús utan Reykjavíkur eru mun fá-
liðaðri. 

Nokkur verkaskipting virðist ríkja meðal 
sjúkrahúsa í Reykjavik og þó nokkur sam-
keppni líka innan ákveðinna sérsviða. Má 
þar nefna fjölda hjartasérfræðinga á öll-
um þrem sjúkrahúsunum og starfsemi 
hjartadeilda; barnadeildir bæði við Land-
spítalann og St. Jósefsspítala, Reykjavik; 
bæklunaraðgerðir eru framkvæmdar á öll-
um þrem sjúkrahúsunum. Röntgendeildir 
eru við öll þrjú sjúkrahúsin. 

Í samanburði við aðrar þjóðir er fjöldi 
lækna við sjúkrahús í Reykjavík sambæri-
legur, en sjúkraþjálfarar langtum færri 
en gerist við erlend sjúkrahús, og á það 
raunar við fjölda sjúkraþjálfara í heild á 
landinu. Það er athyglisverð staðreynd, 
þegar haft er í huga, að meðallegutími á 
reykvískum sjúkrahúsum er mjög langur 
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og starf sjúkraþjálfara beinist einkum að 
því að endurhæfa og þjálfa fólk á og u tan 
sjúkrahúss eftir aðgerðir og sjúkralegu. Þá 
er ótalið fyrirbyggjandi starf á vinnustöð-
um og skólum og starf á heilsugæslu-
stöðvum. 

Afköst sjúkrahúsa í Reykjavik, mæld í 
meðallegutíma, eru svipuð, ef tekið er tillit 
til mismunandi sérdeilda þeirra. Fjórð-
ungssjúkrahúsið á Akureyri vekur athygli 
með stuttum meðallegutíma. Samanborið 
við meðallegutíma sjúkrahúsa í Danmörku 
og Noregi eru afköst hér allt að 70% 
minni. Starfsemi göngudeilda sjúkrahúsa 
hér er einnig mun minni. Læknar Borgar-
spítala og Landspítala samanlagt útskrifa 
að meðaltali 7,98 sjúklinga hver á mánuði. 
Á Ríkisspítalanum í Kaupmannahöfn er 
meðalútskrift læknis á mánuði 10,2 sjúkl-
ingar og á Svæðissjúkrahúsinu í Holstebro, 
sem er með langfæsta lækna, er meðalút-
skrift 19,45 sjúklingar á mánuði á lækni. 

M. S. Feldstein komst að þeirri niður-
stöðu í rannsókn sinni í Bretlandi, að af-
köst sjúkrahúsa væru háð fjölda lækna og 
annað hjúkrunarstarfsfólk hefði þar lítil 
áhrif. Niðurstaða Feldsteins stangast á við 
staðreyndir hér. Miðað við meðallegutíma 
á reykvískum sjúkrahúsum ættu að vera 
þar færri læknar. Miðað við fjölda útskrif-
aðra sjúklinga á mánuði á lækni fæst sama 
niðurstaða. Athyglisvert er, að hlutfallið 
sérfræðingur/aðstoðarlæknir er öfugt hér 
miðað við Danmörku. Hér eru mun fleiri 
sérfræðingar. 

Meðallegutími á lyflækningadeildum er 
langur hér og meðalaldur sjúklinga þar að 
sama skapi hár. Það vekur spurningu um, 
hvort annarri heilbrigðisþjónustu utan al-
mennu sjúkrahúsanna sé ábótavant. Þá 
er átt við þjónustu, sem uppfyllir þarfir 
sjúklinganna, en er ekki eins kostnaðarsöm 
og dvöl á stóru, almennu og sérhæfðu 
sjúkrahúsi. 

Athyglisvert er, hve mikill hluti heildar-
sjúklinga sjúkrahúsa í Reykjavík er bráða-

sjúklingar og hve mikil áhrif það hefur á 
alla stjórnun inn- og útstreymis sjúklinga á 
sjúkrahúsum. Þessu fylgir sú hætta, að 
þrátt fyrir langan meðallegutíma séu ein-
staka sjúklingar útskrifaðir of fljótt vegna 
vöntunar á legurými. Stór-Reykjavikur-
svæðið er, eftir hlutfalli bráðasjúklinga að 
dæma á einstökum sjúkrahúsum, allt of 
mannmargt fyrir sjúkrahúsin hvert um sig 
á neyðarvakt, en lausn væri, að öll sjúkra-
húsin sinntu vakt í einu. Það myndi létta 
vaktaálagi af sjúkrahúsunum, þau næðu 
betri stjórnun á inn- og útstreymi sjúkl-
inga, og síðast en ekki síst væru sjúklingar 
strax lagðir inn á réttar sérdeildir. Það 
síðasta verður að taka með vegna verka-
skiptingar sjúkrahúsanna. 

Heimilislæknaþjónusta á landsbyggð-
inni er minni en gert er ráð fyrir í heil-
brigðislögum, og þúsundir Reykvíkinga 
eru heimilislæknalausar. Þar er vafalaust 
að finna nokkra skýringu á hinu háa hlut-
falli bráðasjúklinga á sjúkrahúsum. í rann-
sókn Feldstein kom fram, að ekki var stað-
kvæmd milli sjúkrahúsa og heimilislækna. 
Þá niðurstöðu þarf að athuga í ljósi starfs-
aðstöðu heimilislækna. Ef starfað er sam-
kvæmt því, sem tíðkast hefur í Reykjavik 
um áraraðir, að svo til einu hjálpartæki 
heimilislækna séu skrifborð, penni, lyf-
seðils- og tilvísanahefti, þá liggur ljóst 
fyrir, að ekki getur verið um staðkvæmd að 
ræða milli sjúkrahúsa og heimilislækna. 

Samkvæmt hugsaðri uppbyggingu heil-
brigðisþjónustunnar er heimilislæknirinn 
lykilpersóna. Hann er ákvarðanataki, sem 
visar sjúklingum áfram í heilbrigðiskerf-
inu, ef hann getur ekki sjálfur sinnt þörf-
um þeirra. Hann sendir þá áfram á réttar 
deildir og stofnanir og verður að vita, 
hvaða þjónusta er í boði. Aðgangur að 
rannsóknaaðstöðu sjúkrahúsa gerir starf 
heimilislækna viðfeðmara og einnig bætt 
aðstaða með tilkomu heilsugæslustöðva og 
aðstoðarfólks á þeim. Með tilkomu heilsu-
gæslustöðva hér virðist þróunin vera í 
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Tafla 22. Fjöldi íbúa á lækni, heimilislækni, sjúkrahússlœkni og sjálfstœtt starfandi 
sérfrœðing. 

Ár 
Ísland Danmörk Noregur Svíþjóð Finnland 

Ár 1975 1977 1976 1977 1977 
íbúar á lækni 548 558 677 596 808 

— á sjúkrahúslækni 707 868 1.116 726 1.476 
— á heimilislækni 2.190 1.868 2.234 6.101 3.885 
— á sérfræðing (sjálfstætt starf) 1.565 9.730 7.486 7.420 6.262 

Heimild: Yearbook of Nordic Statistics 1978, bls. 281. 

þessa átt, en heimilislæknir kemur ekki í 
stað sjúkrahúss, en getur þó ásamt göngu-
deildarstarfsemi á sjúkrahúsum létt mjög 
álag á þeim. 

Í niðurstöðum dönsku heilbrigðisnefnd-
arinnar kemur m.a. fram, að ekki er talið 
rétt eða fjárhagslega kleift að reka 
svæðissjúkrahús (sjúkrahús með minna en 
800 rúm og fleiri en 3 sérdeildir) fyrir 
færri en 2—300 þúsund íbúa. í ljósi þessa 
er fjöldi og stærð reykvískra sjúkrahúsa 
mikill. 1 dönsku skýrslunni er einnig tek-
inn vari fyrir samkeppandi deildum á stóru 
og litlu sjúkrahúsunum. Á reykvísku 
sjúkrahúsunum eru samkeppandi deildir 
og dýr tækjabúnaður og aðstaða þar af 
leiðandi ekki fullnýtt og stjórnunarlegur 
kostnaður deilda meiri en þyrfti þess 
vegna. 

Tafla 22 sýnir, að við erum með fæsta 
íbúa á lækni af Norðurlandaþjóðunum, 
fæsta íbúa á sjúkrahússlækni, sjálfstætt 
starfandi sérfræðing, en næstfæsta íbúa á 
heimilislækni. Það, sem mesta athygli vek-
ur, er þó, hve marga sérfræðinga er að 
finna hér á landi, aðeins 1565 íbúar um 
hvern sjálfstætt starfandi sérfræðing. Það 
eru færri íbúar um hvern sérfræðing en 
heimilislækni. 

Þróun heilbrigðisþjónustunnar hér hefur 
verið háð sérgreinum læknisfræðinnar. Í 
töflu 22 sést, hve margir sérfræðingar 
starfa hér miðað við íbúafjölda. Ætla 
mætti, að atvinnuleysi væri hjá stéttinni, 
ef tölurnar frá hinum Norðurlöndumim 
eru hafðar til hliðsjónar. Svo er þó ekki. 
Uppbygging heilbrigðisþjónustunnar er á 

þann veg, að nægt starf hefur verið fyrir 
alla þessa sérfræðinga. Lita má á þá sem 
hagsmunahóp, sem með þrýstingi sínum 
og séróskum í valdi sérþekkingar sinnar 
hefur skapað sér starfsaðstöðu innan 
sjúkrahúsa og utan. Stjórnun heilbrigðis-
þjónustunnar er mjög dreifstýrð og þrýst-
ingur frá stórum stofnunum oft áhrifa-
mikill. Það, sem einkum virðist ábótavant, 
er samræmd gagnasöfnun frá öllum stofn-
unum og starfssviðum, sem síðan yrði 
unnið úr að frumkvæði yfirvalda. Úr-
vinnsla gagna á einstökum stofnunum gæti 
tekið of mikið mið af þörfum stofnananna 
sjálfra. Heildarstjórnun heilbrigðisþjón-
ustunnar hlýtur að byggjast á fullkomnum 
upplýsingum, og eftirlit með starfsemi heil-
brigðisþjónustunnar ætti að vera mun 
meira en nú er. Lokaorð ritgerðarinnar 
verða í ljósi þess, sem fram er komið, að 
miklu fjármagni hefur verið varið til bygg-
ingar og rekstrar stofnana, litlu fjármagni 
hefur verið varið til stjórnunar og eftirlits, 
því hefur árangur ekki orðið sem erfiði. 
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Hörður Sverrisson: 

Þróun útlána 1970-1980 
Reikningar innlánsstofnana 
1978 og 1979 

Yfirlit yfir ársreikninga innlánsstofnana 
hafa jafnan verið birt í Fjármálatíðindum, 
og eru að þessu sinni birtir reikningar 
fyrir árin 1978 og 1979. Í ársskýrslu 
Seðlabankans og Hagtölum mánaðarins 
hafa meginniðurstöðum í þróun peninga-
mála þessi ár verið gerð skil. Hér verður 
fjallað nokkru nánar um útlán innláns-
stofnana og skiptingu þeirra. 

Svo sem fram hefur komið í skýrslum 
um peningamál hafa innlán innlánsstofn-
ana aukist tiltölulega hægt undanfarin ár 
í samanburði við þjóðhagsstærðir eins og 
sést á línuriti 1, þar sem þróun innlána 
(ársfjórðungsgildi) er sýnd bæði á föstu 
verðlagi og í hlutfalli við verga þjóðar-
framleiðslu 1970—1980. Hin mikilvæga 
stefnubreyting nú allra síðustu ár í þá átt 
að varðveita sparifé landsmanna með 
hækkun innlánsvaxta og verðtryggðum 
innlánsreikningum hefur valdið straum-
hvörfum. Þetta sést vel á línuriti 2, þar 
sem ársmeðaltöl innlána með áföllnum 
vöxtum og samkvæmt reikningum eru 
sýnd í hlutfalli við verga þjóðarfram-
leiðslu. Hins vegar á innlendur sparnaður 
langt í land að ná fyrri styrkleika að til-
tölu við þjóðhagsstærðir. 

Í upphafi áttunda áratugarins voru inn-

lán um 35—36% af vergri þjóðarfram-
leiðslu, en í lok hans um 21—24%. Eigend-
ur innstæðna í innlánsstofnunum hafa 
brugðist við vaxandi verðbólgu með því að 
minnka þær til að eignast varanlegri verð-
mæti. Við þetta minnkaði einnig fjár-
streymi um bankakerfið frá sparendum til 
lántakenda. Til að sjá í raun, hvernig fjár-
streymi milli innstæðueigenda og lántak-
enda hefur verið í óðaverðbólgu síðustu 
ára, verður sett upp tölulegt dæmi með 
ákveðnum forsendum. Í upphafi áttunda 
áratugarins voru innlánin um 35% af 
þjóðarframleiðslu eða meira og útlánin um 
30—35%, meðalinnlánsvextir 6,7% og 
meðalútlánsvextir 9,4%. Við þessar að-
stæður, en þjóðarframleiðslu 1980, væru 
innlánin um 460 milljarðar gkr. í stað 315 
milljarða gkr. og útlánin 430 milljarðar 
gkr. í stað 292 milljarða gkr. Sé gert ráð 
fyrir 40% verðbólgu að meðaltali á ári, 
þyrftu innstæðueigendur að ári liðnu að 
viðhalda raungildi innstæðna með viðbót-
arinnleggi að upphæð 150 milljarðar gkr. 
Til að standa skil á öllum skuldum og 
vaxtagreiðslum þyrftu lántakendur að 
greiða 470 milljarða gkr., en fengju í stað-
inn 600 milljarða gkr., ef ekki væri um 
neina takmörkun á lánsfé að ræða. 



ÞRÓUN ÚTLÁNA 1 9 7 0 — 1 9 8 0 57 

Tafla 1. Efnahagur einstakra viðskiptabanka í árslok 1978. 
Við-

Bún- Iðn- Versl- Sam- skipta-
Lands- Útvegs- aðar- aðar- unar- vinnu- Alþýðu- bankar 

Í milljónum nýkr. banki banki banki banki banki banki banki alls 
Eignir: 
Sjóður 4 1 3 1 0 1 0 11 
Seðlabankinn: 

Innstæður á viðskiptareikningum 40 - 43 2 1 9 2 98 
Bundið v/almennrar bindiskyldu 118 32 62 17 13 21 6 268 
Aðrar innstæður 8 0 - - - - - 8 

Erlendar eignir 40 9 - - - - - 48 
Endurlánað erlent lánsfé 263 81 3 _ _ - _ 347 
Útlán: 

Greiddar óinnleystar ábyrgðir . 21 6 0 - - 0 - 28 
Yfirdráttarlán 43 32 19 5 6 9 2 116 
Afurðalán 285 69 98 4 - 19 _ 475 
Innlendir víxlar 111 32 63 29 25 17 5 282 
Verðbréf 73 27 27 9 6 13 3 157 
Vaxtaaukalán 65 15 37 12 9 21 5 165 

Ýmislegt 35 40 26 12 10 16 5 144 

Alls 1.106 343 383 92 70 125 28 2.147 

Í milljónum nýkr. 
Skuldir: 
Veltiinnlán: 

Almennir hlaupareikningar, 
geymslufé, gíróreikningar 94 26 36 10 6 9 1 182 
Sparisjóðsávísanareikningar . . . 46 11 25 6 6 11 2 106 

Spariinnlán: 
Almenn 218 59 126 36 31 44 13 526 
Bundin í 6 mánuði 3 I 6 2 3 1 0 17 
Bundin í 12 mánuði 27 9 12 7 5 5 2 67 
Bundin í 10 ár og vísitölubækur 1 1 1 0 0 0 0 3 
Vaxtaaukainnlán í 12 mánuði . 132 37 68 16 10 30 5 298 

Gjaldeyrisreikningar 8 - - - - - - 11 
Seðlabankinn: 

Skuld á viðskiptareikningum . . - 7 - - - - - 7 
Endurseld afurðalán 237 50 77 4 - 14 - 383 
Löng erlend lán, endurlánuð . . 16 - - - - - - 16 
Önnur lán 9 34 4 0 1 0 3 51 

Erlendar skuldir: 
Til skamms tíma 10 4 - - - - - 14 
Til langs tíma 235 78 - _ - - - 313 

Ýmislegt 25 9 3 3 4 2 1 45 
Stofnfé og hlutafé - 0 - 2 1 5 1 9 
Annað eigið fé 44 16 25 5 5 4 1 99 

Alls 1.106 343 383 92 70 125 28 2.147 

Miðað við verðlagsaðstæður á árinu 
1980, en að öðru leyti sömu forsendur og 
hér að ofan um hlutfall innlána og þjóðar-
framleiðslu og inn- og útlánsvexti, þá 
fengju lántakendur 93 milljörðum gkr. 
meira á ári frá bankakerfinu en þeir end-
urgreiða. Innstæðueigendur tapa hins veg-
ar 107 milljörðum gkr. á ári. 

Afleiðing þessa er sú, að innlánsstofn-
anir hafa átt erfitt með að gegna hlutverki 
sínu sem milligönguaðili fjármagns. Sam-
fara rýrnandi útlánagetu af þessum 
sökum hefur fé verið sótt í vaxandi mæli 
til útlanda eins og sýnt er á línuriti 3, þar 
sem dregin er upp þróun útlána innláns-
stofnana og langra erlendra lána. Þar er 
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einnig sýnd samtala þeirra, en hafa ber 
í huga, að hér er ekki um að ræða allt láns-
fjármagn í hagkerfinu, því að inn í þetta 
vantar lán lífeyrissjóða, fjárfestingarlána-
sjóða og Atvinnuleysistryggingasjóðs. Af 
línuritinu sést greinilega, hvernig vægi 
þessara meginþátta hefur snúist við til 
óhagstæðara horfs yfir áratuginn. Erlend-
ar skuldir til langs tíma hækkuðu t.a.m. 
um 10% af árlegri þjóðarframleiðslu árin 
1973—1975, úr um 20% í um 33—35%, 
og hafa þær haldist svipaðar síðan. Til að 
erlendu skuldirnar lækki, verður innlendur 
sparnaður að vaxa. 

Þessi samdráttur innlends fjármagns 
bankakerfisins síðustu ár hefur komið mis-
jafnlega niður á hinum einstöku atvinnu-
greinum. Það er greinilegt, að hið sjálf-
virka kerfi endurkaupa ásamt auknu inn-
streymi erlends fjármagns hefur beinst 
fyrst og fremst að höfuðatvinnugreinum 
landsmanna á kostnað annarra greina at-
vinnulífsins, sem verðskulduðu vafalítið 
meiri athygli á sviði lánakerfisins. 

Afskiptar atvinnugreinar að lánsfé inn-

lánsstofnana hafa verið iðnaðurinn, þó að 
endurkaup á lánum til hans hafi farið 
vaxandi nú síðustu ár, öll byggingarstarf-
semi í landinu, verslunarfyrirtæki, raf- og 
hitaveitur (orkumál), samgöngur og opin-
ber þjónusta. Mismunun, sem hefur bæði 
gætt í lánskjörum og aðgangi að lánsfé, 
hefur valdið því, að lánsfé hefur verið hald-
ið föstu í ákveðnum farvegi í stað þess að 
leyfa því að flytjast á milli atvinnugreina 
til betri nýtingar fyrir þjóðarbúið í heild. 

Algengur mælikvarði á þróun útlána eft-
ir atvinnugreinum er hlutfall útlána og 
vergrar þjóðarframleiðslu (sjá töflur 7 og 
8). Sem mælikvarða á fjármagnsþjónustu 
við atvinnuvegi er mest að marka ársmeð-
altöl útlána. Við þau verður miðað. Á 
þennan mælikvarða mælt kemur greinilega 
fram samdráttur í lánafyrirgreiðslu inn-
lánsstofnana til allra atvinnugreina, ef lit-
ið er á upphaf áttunda áratugarins og nú 
síðustu ár. Reyndar nær þessi samdráttur 
bankakerfisins yfir öll svið þjóðlifsins. 

Lánafyrirgreiðsla innlánsstofnana við 
landbúnað minnkaði úr 3,0% í 2,8% og 

Línurit 1 
Heildarinnlán innlánsstofnana 

(Árstíðaleiðrétt) 
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Tafla 2. Efnahagur einstakra viðskiptabanka í árslok 1979. 
Við-

Bún- Iðn- Versl- Sam- skipta-

Í milljónum nýkr. 
Lands- Útvegs- aðar- aðar- unar- vinnu- Alþýðu- bankar 

Í milljónum nýkr. banki banki banki banki banki banki banki al/s 
Eignir: 
Sjóður 5 2 7 1 1 2 0 18 
Seðlabankinn: 

Innstæður á viðskiptareikningum 7 - 63 2 - 13 4 89 
Bundið v/almennrar bindiskyldu 184 51 101 30 19 38 9 433 
Gjaldeyrisreikningar 22 1 - - - - - 23 
Aðrar innstæður - 1 5 - - - - 6 

Erlendar eignir 53 17 - - - - - 69 
Endurlánað erlent lánsfé 393 148 2 _ - - - 542 
Útlán: 

Greiddar óinnleystar ábyrgðir . 57 6 0 0 0 0 - 64 
Yfirdráttarlán 53 40 23 7 6 12 2 142 
Afurðalán 466 116 150 7 1 27 - 768 
Innlendir víxlar 126 32 89 40 32 23 7 349 
Verðbréf 81 33 31 13 7 17 3 185 
Vaxtaaukalán 147 48 80 29 19 48 12 382 
Vísitölubundin lán 17 - 5 1 1 1 0 25 

Ýmislegt 57 60 45 21 20 26 8 238 

Alls 1.669 553 601 151 106 208 45 3.333 

Í milljónum nýkr. 
Skuldir: 
Veltiinnlán: 

Almennir hlaupareikningar, 
geymslufé, gíróreikningar 132 40 55 17 9 15 2 269 
Sparisjóðsávísanareikningar . . . 67 10 36 9 10 18 2 152 

Spariinnlán: 
Almenn 323 87 190 56 43 66 24 789 
Bundin í 6 mánuði 3 1 5 2 3 1 0 16 
Bundin í 12 mánuði 20 10 13 8 5 6 3 66 
Bundin í 10 ár og vísitölubækur 1 0 2 0 0 0 0 4 
Vaxtaaukainnlán í 3 mánuði . . 29 11 19 5 3 10 2 80 
Vaxtaaukainnlán í 12 mánuði . 223 60 111 29 18 53 8 503 

Gjaldeyrisreikningar 23 - - - _ _ - 32 
Seðlabankinn: 

Skuld á viðskiptareikningum . . - 29 - _ 1 - - 29 
Endurseld afurðalán 341 80 111 7 1 20 _ 561 
Löng erlend lán, endurlánuð . . 23 - _ - _ - _ 23 
Önnur lán 1 34 6 0 0 1 0 42 

Erlendar skuldir: 
Til skamms tíma 19 3 _ - _ - - 22 
Til langs tíma 354 144 _ - _ - - 498 

Ýmislegt 38 8 11 6 2 3 1 68 
Stofnfé og hlutafé - 0 _ 5 8 5 1 19 
Annað eigið fé 72 24 42 6 4 9 2 161 

Alls 1.669 553 601 151 106 208 45 3.333 

til sjávarútvegs úr 5,9% í 5,1% á 11 árum 
(1970—1980). Á sama tímabili minnkaði 
hins vegar fyrirgreiðsla til annarra at-
vinnugreina mun meira eða úr 9,5% í 
5,7%. Þrátt fyrir þessa þróun hefur fyrir-
greiðsla Seðlabankans í gegnum endur-
kaup sem hlutfall af þjóðarframleiðslu auk-

ist úr 4,0% í 5,5% á þessu tímabili eða til 
landbúnaðar úr 1,4% í 1,6%, til sjávarút-
vegs úr 2,2% í 3,1% og til iðnaðar úr 0,4% 
í 0,6%. 

Annar mælikvarði á þróun útlána eftir 
atvinnugreinum er hlutfall útlána miðað 
við framlag hverrar greinar til heildar-
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Tafla 3. Efnahagur sparisjóða í árslok 1978. 
Sparisj. Sparisj. Sparisj. Sparisj. Sparisj. Sparisj. Spari-
Rvíkur í Kefla- Hafnar- Mýra- Kópa- vél- sjóðir 

og nágr. vík fjarðar sýslu vogs stjóra Aðrir alls 
Í milljónum nýkr. 
Eignir: 
Sjóður 0 0 0 0 0 0 2 3 
Seðlabankinn: 

Innstæður á viðskiptareikningi . 3 2 4 4 1 1 12 27 
Aðrar innstæður 6 6 7 4 3 3 24 53 

Útlán: 
Yfirdráttarlán _ 1 0 _ 1 0 5 6 
Afurðalán - - - _ _ _ 0 0 
Víxlar 13 12 15 7 4 6 28 84 
Verðbréf 2 3 1 0 0 0 5 11 
Vaxtaaukalán 8 7 6 4 3 2 20 51 

Ýmislegt 4 2 1 0 2 3 10 22 

Alls 36 33 34 21 13 15 105 257 
Í milljónum nýkr. 
Skuldir: 
Veltiinnlán: 

Hlaupareikningar - 4 4 4 1 1 13 26 
Sparisjóðsávísanareikningar . . . 3 2 3 1 1 2 2 14 

Spariinnlán: 
Almenn 13 13 16 7 7 8 43 107 
Bundin í 6 mánuði 2 0 1 0 0 0 2 6 
Bundin í 12 mánuði 5 2 1 1 1 1 6 16 
Bundin í 10 ár 0 0 0 0 0 0 1 1 
Vaxtaaukareikningar 8 7 7 5 3 3 26 58 

Seðlabankinn _ - _ - _ _ 0 0 
Ýmislegt 0 0 0 0 0 0 1 3 
Stofnfé og annað eigið fé 5 3 3 2 1 2 10 25 

Alls 36 33 34 21 13 15 105 257 

framleiðslu þjóðarbúsins (sjá töflur 9 og 
10). Þessi mælikvarði er raunhæfari en 

Línurit 2 

Heildarinnlán innlánsstofnana 
ársmeðaltöl 

hinn, þar sem mismunandi greinar geta 
þróast mjög misjafnlega, en framleiðsla 
þeirra ætti að vera góður mælikvarði á 
fjármagnsþörf. 

Miðað við þennan mælikvarða eins og 
sjá má í töflu 9 hefur fyrirgreiðsla til land-
búnaðar og frumvinnsluiðnaðar hans 
minnkað óverulega, úr 44% í 43% af árs-
framleiðslu greinarinnar 1969 og 1979 
(endurkaup vegna landbúnaðar jukust úr 
22% í 26%). Til sjávarútvegs hefur fyrir-
greiðslan dregist saman úr 59% í 31% 
(þar af endurkaup úr 21% í 16%). 
Fyrirgreiðsla til iðnaðar befur minnkað úr 
38% í 17%, þótt endurkaupin vegna iðn-
aðar hafi aukist úr 2-3% í 4%. Taka skal 
sérstaklega fram, að hér hefur verið miðað 
við þrjú ár, 1969, 1975 og 1979, til þess að 
sýna þróunina, en ekki samfellda áraröð. 
Tengsl töflu 9 við töflu 10 skýra þá tilhög-
un og ennfremur það, að atvinnugreina-
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Línurit 3 

skipting þjóðarframleiðslunnar frá ári til 
árs er lítt marktæk til samanburðar. Fyrir-
vari skal hafður á töflu 10, þar sem þar er 
um að ræða grófa áætlun um atvinnu-
greinaskiptingu þjóðarbúsins. 

Með öllum fyrirvörum um gildi og áreið 
anleika þessa mælikvarða kemur fram at-
hyglisverð mynd. Miklu fjármagni af inn-
lendum uppruna hefur verið veitt á sjálf-
virkan hátt í landbúnað og frumvinnslu-
iðnað hans á sama tíma og framleiðsla 
dróst saman, meðan aðrar atvinnugreinar 
í örum vexti hafa hins vegar borið skarð-
an hlut frá borði. Þótt miklu innlendu 
fjármagni hafi verið veitt í sjávarútveg-
inn, sýnir tafla 9, að miðað við framlag 
hans til þjóðarbúsins hefur sú fyrirgreiðsla 
minnkað stórum nú síðustu ár. Að öðru 
leyti falla mælikvarðarnir saman, nema 
hvað sá síðari undirstrikar enn betur, hve 
lánsfjármarkaður innlends fjármagns er 
sjálfvirkur og ósveigjanlegur. 

Heildarmynd af því fjármagni, sem um 
hinar einstöku atvinnugreinar fer, og þar 
af leiðandi heildarafstaða til þessara mála 
fæst hins vegar ekki eingöngu með ofan-

greindum tölum. Þess er ekki kostur að 
gefa hér fullkomna mynd af lánamálunum 
með samræmdum upplýsingum frá öllum 
lánastofnunum og útlöndum. Til að bæta 
við upplýsingarnar hér að framan skal þó 
reynt að gefa örlitla mynd af dreifingu 
erlends fjármagns innan hagkerfisins. 

Miðað við tölur frá 1979 fóru um 61% 
allra innkominna erlendra lána til opin-
berra aðila og þar af 59% til orkumála. 
Til lánastofnana fóru tæp 7% og til at-
vinnurekstrar einkaaðila um 32%. Af lán-
um til einkaaðila fékk sjávarútvegurinn um 
31%, iðnaðurinn um 25%, en landbúnað-
urinn naut litillar sem engrar erlendrar 
fyrirgreiðslu. Afgangur lána einkaaðila fór 
að mestu til samgöngumála það árið. 

Ef litið er aftur í tímann til ársins 1970 
til samanburðar, kemur í ljós, að einka-
aðilar fengu þá um 60% allra innkominna 
erlendra lána, en opinberir aðilar 40%. Af 
lánum til einkaaðila fékk sjávarútvegurinn 
30%, iðnaðurinn 13%, samgöngumál um 
57%, en til landbúnaðar fór litið sem ekk-
ert erlent fjármagn. 

Varðandi þennan samanburð verður að 

Heildarút lán innlánsstofnana og löng erlend lán 
í hlutfal l i við verga þjóðarframleiðslu 
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Tafla 4. Efnahagur sparisjóða í árslok 1979. 

Í milljónum nýkr. 

Sparisj. 
Rvíkur 
og nágr. 

Sparisj. 
í Kefla-

vik 

Sparisj. 
Hafnar-
fjarðar 

Sparisj. 
Mýra-
sýslu 

Sparisj. 
Kópa-
vogs 

Sparisj. 
vél-

stjóra 

Aðrir 
sparisj. 

Spari-
sjóðir 

alls 
Í milljónum nýkr. 
Eignir: 
Sjóður 0 0 0 0 0 0 2 3 
Seðlabankinn: 

Innstæður á viðskiptareikningi 4 5 4 6 1 1 15 36 
Aðrar innstæður 11 11 12 6 4 5 39 88 

Ríkisvíxlar - - 3 - - - 0 3 
Útlán: 

Yfirdráttarlán - 2 0 - 1 0 6 9 
Afurðalán - - - - - - 1 1 
Víxlar 14 12 17 9 6 7 34 98 
Verðbréf 1 4 0 0 0 0 4 8 
Vaxtaaukalán 19 16 16 7 7 7 43 115 
Vísitölubundin lán 1 0 2 1 1 0 3 10 

Ýmislegt 8 4 7 1 2 5 19 45 

Alls 57 53 62 31 22 27 165 417 

Í milljónum nýkr. 
Skuldir: 
Veltiinnlán: 

Hlaupareikningar - 5 6 3 1 1 20 36 
Sparisjóðsávísanareikningar . . . 5 4 4 2 1 3 4 23 

Spariinnlán: 
Almenn 19 19 24 11 10 11 61 155 
Bundin í 6 mánuði 2 1 1 0 1 0 2 7 
Bundin í 12 mánuði 5 2 2 1 1 1 5 16 

Bundin í 10 ár 0 0 0 0 0 0 1 1 
Vaxtaaukareikningar í 3 mánuði 3 3 2 1 1 2 9 20 
Vaxtaaukareikningar i 12 mánuði 15 13 13 8 5 6 46 105 

Seðlabankinn - - - 0 - - 1 1 
Ýmislegt 1 0 1 0 0 0 2 6 
Stofnfé og annað eigið fé 8 6 8 3 2 3 16 46 

Alls 57 53 62 31 22 27 165 417 

hafa í huea hið mismunandi vægi erlendr- Tajia 5. Úr reíkningum Söfnunarsjóös íslands, 
ar fyrirgreiðslu í heildarlánafvrirgreiðslu innlánsdeilda kaupfélaga og Póstgíróstofunnar. 
hér innanlands í upphafi og lok áttunda 
áratugarins. 

Þróun útlána eftir tegundum endur-
speglar að einhverju leyti þá framvindu, 
sem hér hefur verið lýst. Við ört vaxandi 
verðbólgu síðustu ár hefur verið snúist til 
varnar með því að hækka vexti og verð-
tryggja innstæður. Á móti þessu hefur fjár-
magninu af hálfu innlánsstofnana verið 
beint að þeim tegundum útlána, sem gefa 
hæstu ávöxtunina. Framan af áttunda ára-
tugnum voru útlán í formi víxla algeng-
asta tegundin eða um 40% af öllum út-
lánum innlánsstofnana. Skulda- og vaxta-

Stöðutölur Hreyfingar 

Í millj. nýkr. 

Söfnunarsjóður 
Íslands: 

Innstæður 
Útlán 

Innlánsdeildir 
kaupfélaga: 

Innstæður 
Bundnar innstæður 

í Seðlabanka . . . . 

Póstgíróstofan: 
Innstæður 
Útlán 

1978 1979 1978 1979 

1 1 0 0 
1 1 0 0 

51 77 20 26 

9 14 3 5 

5 6 1 1 
3 11 0 8 
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Tafla 6. Lánaflokkun innlánsstofnana 1978 og 1979. 

Hreyfingar 

Í millj. nýkr. 

Ríkissjóður og ríkisstofnanir . 
Bæjar- og sveitarfélög 
Lánastofnanir: 

Fjárfestingarlánasjóðir 
Aðrir 

Fyrirtæki: 
Landbúnaður 
Sjávarútvegur 
Verslun 
Iðnaður 
Byggingaverktakar íbúða . . 
Aðrir byggingaverktakar . . . 
Samgöngur 
Raforkumál 
Þjónustustarfsemi 

Einstaklingar: 
Íbúðabyggingar 
Annað 

Útlán alls 
Lán innlánsstofnana innbyrðis 

Staða 31/12/79 1978 1979 

Spari- Spari- Spari-
Bankar sjóðir Bankar sjóðir Bankar sjóðir 

24 7 8 1 7 4 
38 12 13 2 8 4 
81 0 15 0 15 0 
78 0 15 0 13 0 

3 0 0 0 2 0 
1.477 81 254 21 539 26 

370 8 85 1 136 3 
496 5 67 1 167 2 
285 24 43 5 126 8 
224 20 41 4 76 8 

12 4 2 2 5 0 
10 3 3 1 1 0 
38 7 4 2 13 3 

1 1 1 0 0 0 
41 9 8 5 13 2 

294 141 53 27 124 55 
156 117 28 22 69 49 
138 24 24 4 55 6 

1.915 241 342 52 693 89 
1 0 0 0 0 0 

Tafla 7. Úr útlánaflokkun innlánsstofnana 1970-1980. 

Ársmeðaltöl útlána sem hlutföll af vergri þjóðarframleiðslu 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

Landbúnaður 3,0 3,0 2,7 2,4 2,3 2,4 2,6 2,5 2,6 2,7 2,8 
Sjávarútvegur 5,9 5,2 5,5 5,1 6,1 6,6 5,8 6,1 5,9 5,3 5,1 
Iðnaður 4,9 4,5 4,2 3,8 3,6 3,5 3,2 2,8 2,6 2,7 2,6 
Aðrar atvinnugreinar: . . 9,6 10,0 10,0 9,1 8,5 7,8 6,6 5,3 4,9 5,0 5,7 

Fyrirtæki, samtals . . 23,5 22,7 22,5 20,4 20,6 20,2 18,1 16,7 15,9 15,7 16,2 
Opinberir aðilar og sjóðir . . . 3,7 3,9 3,6 2,8 2,7 2,3 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 
Einstaklingar 6,6 6,6 6,2 5,5 4,9 4,4 4,3 4,1 3,9 4,2 4,3 

Útlán samtals 33,8 33,2 32,0 28,8 28,2 26,9 24,4 22,6 21,5 21,4 22,0 

Tafla 8. Afurða- og rekstrarlán, endurseld Seðlabanka 1970-1979. 

Ársmeðaltöl endurseldra lána sem hlutföll af þjóðarframleiðslu 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

Endurseldir víxlar alls 4,0 3,5 3,6 3,5 4,3 5,2 5,2 5,4 5,3 5,2 5,5 
Landbúnaður 1,4 1,5 1,2 1,2 1,1 1,3 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 
Sjávarútvegur 2,2 1,7 1,9 1,8 2,5 3,0 2,8 3,2 3,1 2,8 3,1 
Iðnaður . . . 0,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 
Aðrir 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 

b r é f v o r u u m 2 3 — 2 5 % , e n a ð r a r t e g u n d i r 
h ö f ð u m i n n a v æ g i . Á r i ð 1 9 7 6 v a r t e k i ð 
u p p n ý t t f o r m ú t l á n a , s v o n e f n d v a x t a -

a u k a ú t l á n . S í ð a n þetta f o r m v a r ð ti l , h e f u r 
f j á r m a g n i v e r i ð b e i n t s töðugt a ð þ v í á 
k o s t n a ð a n n a r r a t e g u n d a . 1 l o k á t t u n d a 

63 
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Tafla 9. Útlánaflokkun innlánsstofnana. 

Ársmeðaltöl í millj. gkr. 

1969 1975 

Landbúnaður 1.131 4.637 
(þ. a. endurkaup SB) . . . (556) (2.460) 
Sjávarútvegur 3.086 12.657 
(þ. a. endurkaup SB) . . . (1.087) (5.858) 
Iðnaður 1.734 6.746 
(þ. a. endurkaup SB) . . . (112) (1.202) 
Byggingastarfsemi 1.6251) 6.387 
Annað 5.126 21.457 

1979 

22.863 
(13.705) 
45.047 

(23.906) 
22.440 
(5.316) 
24.569 
66.203 

Útlán samtals 
1) Árslokatala. 

12.702 51.884 181.122 

Útlán sem hlutfall 
af framleiðslu 

hverrar greinar í % 

1969 1975 1979 
Landbúnaður 44,1 35,9 42,9 
(þ. a. endurkaup SB) . . . (21,7) (19,0) (25,7) 
Sjávarútvegur 59,0 43,4 30,5 
(þ. a. endurkaup SB) . . . (20,8) (20,1) (16,2) 
Iðnaður 38,4 21,2 17,5 
(þ. a. endurkaup SB) . . . (2,5) (3,8) (4,1) 
Byggingastarfsemi 34,4 30,3 25,3 
Annað 29.9 21,9 15,8 

Útlán samtals 37,1 26,9 21,4 

áratugarins voru víxlar aðeins um 15% af 
heildarútlánum, skulda- og vaxtabréf um 
5—6%, en vaxtaaukaútlán um 25%. 

Á sama tíma hafa útlán í formi afurða-
lána einnig aukist mjög mikið eða úr því 
að vera um 13% af heildarútlánum inn-
lánsstofnana í það að vera um 34%. A 

Tafla 10. Atvinnugreinaskipting þjóðarfram-
leiðslu í %. 

1960 1966 1969 1975 1979 
Landbúnaður og 
frumvinnsluiðnaður 
hans 9,6 7,6 7,51) 6,7 6,3 
Sjávarútvegur og 
fiskvinnsla 16,8 18,5 15,3 15,1 17,1 
Iðnaður 14,3 13,9 13,2 16,5 15,2 
Byggingastarfsemi . 11,7 15,2 13,8 10,9 11,5 

Raf- og hitaveitur, 
samgöngur 6,3 6,3 7,5 11,3 .12,8 
Annað (s. s. verslun, 
pen.stofn. og önnur 
opinber þjónusta) . 41,3 38,5 42,7 39,5 36,7 

Alls 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1) Þessi tala á við tímabilið 1969-1970. Árið 1969 

var óhagstætt ár í landbúnaði og þar af leiðandi 
óhentugur fulltrúi fyrir áratugaskiptin. 

Ath.: Þessi tafla er byggð á tölum um tekjuvirði ein-
stakra atvinnugreina og er á verðlagi 1960. Fyrir-
vara skal hafa á tölunum og einungis nota sem nálg-
unargildi, þar sem samræmt uppgjör þjóðhagstalna 
eftir framleiðsluaðferð liggur ekki fyrir. 

Heimild: Þjóðhagsstofnun. 

þessum lánum hafa jafnan verið vildar-
kjör. Skýringin á stöðugri aukningu þessa 
lánaforms er m.a. hið sjálfvirka kerfi end-
urkaupa, sem minnst var á hér að framan, 
en það kerfi hefur átt sinn þátt í því, hve 
sjálfvirkur og einhæfur lánsfjármarkaður-
inn hefur verið undanfarin ár. 

Það skal tekið fram, að reikningar innlánsstofn-
ana, sem hér eru birtir fyrir árin 1978 og 1979, 
eru í milljónum nýkróna. 



Pétur Orri Jónsson: 

Um skynsamlegar væntingar 
og hagstjórn 

1. Sögulegt yfirlit 
Eitt af elztu deilumálum hagfræðinga er, 

hve milda möguleika stjórnvöld peninga og 
fjármála hafa til að breyta hagstærðum 
eins og t.d. fjölda atvinnulausra og þjóðar-
tekjum. 

Hagfræðingar hafa vart fyrr komið sér 
saman um, að fundnar hafi verið aðferðir, 
sem geri kleift að ná hinum ýmsu mark-
miðum hagstjórnar, en þær aðferðir hafa 
reynzt að meira eða minna leyti gagns-
litlar. 

Seðlabanki Bandaríkjanna var stofnaður 
árið 1913. Í kjölfar stofnunar hans fylgdi 
bjartsýni og hagfræðingar vonuðu, að nú 
hefði verið sigrazt á þeim samdráttartíma-
bilum, sem annað slagið hrjáðu hið banda-
ríska hagkerfi. Kreppan mikla árið 1929 
batt skjótan endi á þessar hugmyndir. í 
dag er ljóst, að orsakir kreppunnar má að 
miklu leyti rekja til íhaldssamrar stjórn-
unar peningamála, en hagfræðingar þeirra 
tíma virðast ekki hafa gert sér fulla grein 
fyrir þessu (sjá M. Friedman, 9, 1960, 
kafli 1). Þeir höfðu því tilhneigingu til að 
draga þá ályktun, að stjórn peningamála 
skipti ekki máli. 

Iveynes birti hugmyndir sinar um hina 
altæku kenningu um atvinnu, vexti og pen-
inga árið 1936, og hagfræðingar fylktu 
sér þegar undir merki hans. Þeir hafa e.t.v. 
farið sér heldur geyst, því að víst er, að 
ýmsar hinna fáguðu hugmynda Keynes 

voru yfireinfaldaðar af túlkendum hans. 
Allt um það var fjármálastjórnun (fiscal 
policy) aðalatriði í allri hagstjórnarum-
ræðu á fjórða og fimmta áratug aldarinn-
ar. Ríkisútgjöld og sköttun gátu bætt upp 
sveiflur í fjárfestingu og neyzlu, og pen-
ingastjórnun var ætlað það hlutverk eitt að 
halda vöxtum lágum (sic) (sjá M. Fried-
man, 10, 1968). 

Verðbólga og vangeta stjórnvalda til að 
ná þeim vöxtum, sem stefnt var að, dró 
smátt og smátt úr trú manna á þessar hug-
myndir. Ennfremur varð ljóst, að fjár-
málastjórnun er háð þeim takmörkunum, 
að langan tíma tekur að taka stjórnmála-
legar ákvarðanir og framfylgja þeim. Þeg-
ar ákvörðunum hefur svo loks verið fram-
fylgt, þá bregzt hagkerfið ekki við fyrr en 
seint og síðar meir. 

Eftir seinni heimsstyrjöldina bjuggust 
flestir hagfræðingar við, að atvinnuleysi og 
kreppa myndi sigla í kjölfar minnkandi 
ríkisútgjalda. Hátt atvinnustig og almenn 
velmegun drógu því nokkuð úr trú manna 
á áhrifamátt fjármálastjórnar. Á þessum 
tíma var ennfremur sýnt fram á, að hug-
myndin um, að laun væru ósveigjanleg 
niður á við, var einungis sértilfelli af al-
mennari klassiskri kenningu. 

Á fimmta áratugnum átti sér því stað 
endurvakning trúar á áhrifamátt og mik-
ilvægi peningastjórnar, og sú trú var studd 
hagfræðilegri umræðu. 
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Grundvallarágreiningsefni þeirra deilna, 
sem fylgdu í kjölfar þessarar þróunar, er, 
ef grannt er skoðað, ágreiningur um, hve 
stöðugur einkageiri hagkerfisins er. Ef 
hann er stöðugur af sjálfu sér, þá er lítil 
ástæða fyrir stjórnvöld að vera að skipta 
sér af atvinnuleysi o.þ.h. Ennfremur má 
vera, ef þetta er tilfellið, að aðgerðir stjórn-
valda séu í sjálfu sér ein grundvallaror-
sök óstöðugleika í hagkerfimi. Hinir ný-
klassísku peningahyggjumenn (monetar-
istar), sannfærðir um stöðugleika einka-
geirans, stungu því upp á, að peningayfir-
völdum bæri að sjá um, að vöxtur peninga-
magns væri ekki sveiflukenndur (sjá M. 
Friedman, 10, 1968). 

Phillips-kúrvan var sett fram árið 1958. 
Afskiptasinnar (interventionistar), sann-
færðir um óstöðugleika einkageirans og 
nauðsyn ríkisafskipta af hagkerfinu, tóku 
Phillips-kúrvunni opnum örmum. M. 
Friedman (10, 1968) og aðrir bentu á, að 
væntingar myndu aðlagast verðbólgu og 
verkamenn yrðu vart blekktir nema um 
stund. Langtíma Phillips-kúrvan hlyti að 
vera lóðrétt, það væri e.t.v. neikvætt sam-
band milli verðbólgu og atvinnuleysis í 
skamma stund, en taka þyrfti tillit til 
væntinga. 

Hér koma hugmyndirnar um skynsam-
legar vœntingar inn í myndina. líkt og 
nýklassísku hagfræðingarnir hafa tals-
menn skynsamlegra væntinga milda trú á 
stöðugleika einkageirans, ef hann fær að 
vera í friði til að aðlagast. 

2. Hvað eru skynsamlegar væntingar? 

Muth (18, 1961) er upphafsmaður hug-
taksins skynsamlegar vœntingar. Grund-
vallarhugmynd hans er, að einstaklingar og 
fyrirtæki taki hagrænar ákvarðanir eftir að 
hafa tekið tillit til allra þeirra upplýsinga, 
sem þeim standa til boða og skipta máli 
fyrir ákvarðanatökuna. Þá gerir hann enn-
fremur ráð fyrir, að þau mistök, sem ein-

staklingarnir og fyrirtækin hafi gert í for-
tíðinni, verði ekki endurtekin. Væntingar 
eru þá upplýstar spár um atburði fram-
tíðarinnar og í grundvallaratriðum eins 
og spár viðkomandi hagfræðikenninga. Ef 
þetta væri ekki rétt, myndu hagfræðingar 
hafa tilhneigingu til að hagnýta sér sér-
þekkingu sína með því að selja upplýsing-
ar, stunda spákaupmennsku og því um líkt, 
þannig að hagkerfið bregzt við eins og 
væntingar séu í raun upplýstar. 

Upplýsingar eru verðmætar, og verð-
mætum er ekki sóað í markaðskerfinu. 
Einna mikilvægustu upplýsingar, sem 
notaðar eru við hagræna ákvarðanatöku, 
eru upplýsingar um hagstjórn og stefnu 
stjórnvalda. Þar af leiðir, að hegðun fyrir-
tækja og einstaklinga er ekki óháð að-
gerðum stjórnvalda. Ef hagstjórnaraðgerð-
ir em reglubundnar, þá mun það verða 
uppgötvað og valda tilhlýðilegum viðbrögð-
um hjá ákvarðanatakendum í hagkerfinu. 
Þetta má þó ekki túlka þannig, að um-
ræddir ákvarðendur séu alvitrir eða mark-
aðsverð séu ávallt ákveðin, þannig að allir 
markaðir séu í jafnvægi. 

Grandvallarlíkan það, sem Muth (18, 
1961) notaði ti] að útskýra hugmyndir 
sinar, lýsir skammtíma verðbreytingum 
í einangruðum markaði með ákveðinni töf 
í framleiðslu, þar sem öll framleiðsla er 
notuð til neyzlu á viðkomandi tímabili. 
Hann skilgreinir P sem frávik í fjölda 
framleiddra eininga á tímabilinu frá þeim 
fjölda eininga, sem framleiddur væri í 
jafnvægi, þegar framleiðsla tekur eitt tíma-
bil. C er skilgreint sem samsvarandi frávik 
fyrir neyzlu. V táknar frávik verðs frá 
jafnvægisverði. E er frávik væntinga um 
verðlag frá raunverulegu verðlagi, þar sem 
væntingar eru byggðar á þeim upplýsing-
um, sem fyrir lágu á síðasta tímabili, þeg-
ar framleiðsla framboðinna eininga var 
hafin. Að lokum er U notað til að tákna 
ytri áhrif á framleiðslu (t.d. veðurfar). A 
og B eru stuðlar. Líkanið hefur þá þrjár 
jöfnur á hverju tímabili; 
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fyrir eftirspurn C = —AV, 
framboð P = BE + U 
og jafnvægi P = C. 
Meðalgildi U er núll og í jafnvægi er aug-
ljóst, að væntanlegt frávik í framleiðslu 
eða vongildi P er jafnt fráviki í neyzlu eða 
C, annars útskýrir líkan þetta sig sjálft. 
Muth bætir síðan við þetta líkan til að at-
huga birgðabreytingar yfir tíma og köngu-
lóarvefs-(Cobweb) kenningar, en ekki 
verður farið nánar út í þá sálma hér. 

Rétt er að geta þess, að hugmyndir hag-
fræðinga um skynsamlegar væntingar eru 
náskyldar hugmyndum um öflugan (effi-
cient) markað (sjá Fama, 1, 1970). Við 
segjum, að markaður sé öflugur, ef verð-
lag í honum endurspeglar þær upplýsing-
ar, sem fyrir hendi liggja. Við segjum, að 
upplýsingar séu að fullu endurspeglaðar í 
verðlagi, ef þær upplýsingar hafa þegar 
verið notaðar, þannig að ekki sé lengur 
hægt að nota þær til að græða á spákaup-
mennsku o.þ.h. öflugur markaður er mark-
aður, sem einkennist af skynsamlegum 
væntingum. 

3. Empíriskar athuganir á skynsamlegum 
væntingum 

Það er augljóslega miklum erfiðleikum 
háð að meta væntingar einstaklinga og 
fyrirtækja í hagkerfinu beint. Það mætti 
reyna að notast við skoðanakannanir til 
þess að komast að, hve vel fólki tekst að 
spá fyrir um ástand hagkerfisins í fram-
tíðinni. Þessi tegund mælinga hefur þó 
þann stóra galla, að þeir, sem spurðir eru, 
hafa engan hag af að spá nákvæmlega 
fyrir um framtíðina. Þeir munu ekki leita 
ráða sérfræðinga, lesa sér til um hagtölur 
fortíðarinnar o.s.frv., áður en þeir setja 
fram ágizkanir sínar. Hins vegar munu 
flestir einstaklingar reyna að vega og meta 
alla valkosti og áætla vexti og verðbólgu 
framtíðarinnar eins vel og unnt er, áður 
en þeir framkvæma mikilvægar fjárhags-
ákvarðanir (svo sem kaup á fasteign). 

Af framansögðu má ráða, að ein besta 
aðferðin til að meta sannleiksgildi hug-
mynda um skynsamlegar væntmgar er að 
athuga, hvort einstaklingar og fyrirtæki 
hafa í raun hegðað sér eins og væntingar 
þeirra væru skynsamlegar. Þannig hefur 
Lucas (13, 1973) athugað Phillips-kúrvuna 
í mismunandi löndum og komizt að þeirri 
niðurstöðu, að neikvætt samband milli at-
vinnuleysis og verðbólgu ætti sér þá og því 
aðeins stað, að stjórnvöld reyndu ekki að 
færa sér það í nyt til að hafa áhrif á magn 
atvinnuleysis. 

Önnur aðferð til að athuga gildi skyn-
samlegra væntinga var notuð af Barro 
(1, 1977). Barro, sem er sannfærður um 
réttmæti hugmynda um skynsamlegar 
væntingar, leggur til, að ef við getum 
fundið kerfisbundið samband milli vaxtar 
peningamagns í umferð og einhverra ó-
háðra breytistærða, þá getum við notað 
það samband til að gefa nálgun á vænt-
ingum um vöxt peningamagns. Eftir að 
hafa þannig komizt yfir mat á væntum 
vexti peningamagns í umferð, þá getum 
við notað þann hluta raunverulegrar 
breytingar á peningamagni í umferð, sem 
ekki var búizt við (þ.e.a.s. raunveruleg 
aukning minus væntanleg aukning), sem 
útskýringarbreytu fyrir sveiflur í atvinnu-
leysi. Ef hugmyndirnar um skynsamlegar 
væntingar eru réttar, þá hefur aðeins sá 
hluti vaxtar peningarnagns, sem ekki er 
búizt við, áhrif á atvinnuleysi. 

Með því að nota tölur fyrir árin 1941— 
1973 fékk Barro mat á eftirfarandi pen-
ingavaxtarjöfnu: 
DM (t) = A1 + A2 X DM (t—1) -f A3 
XDM (t—2) + A4 X FEDV (t) + A5× 
UN (t—1) + e ( t ) ; 
þar sem við skilgreinum: EEDV = ln 
(FED) — (In (FED)) 
FED = árleg alríkisútgjöld í U.S.A. á 
föstu verðlagi, [ (ln (FED)) ] = B × ln 
(FED (t)) + (1—B) × ln (FED (t—1)) 
og B er stuðull 0<B<1, DM (t) = l n (M 
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(t)) — ln (M (t—1)), M == árlegt meðal-
tal af peningamagni í umferð (skilgreint 
sem seðlar, mynt og viðskiptareikningar 
í bönkum). UN=ln (U ( t ) / ( l—U (t ) ) ) , 
U = árlegt meðalatvinnuleysishlutfall, og 
t innan sviga táknar aðeins, að hér er átt 
við ár númer t. A1—A5 eru stuðlar. 

Höfundur þessarar ritsmiðar var ekki 
fyllilega sannfærður um niðurstöður 
Barro fyrr en eftir að hafa endurtekið 
alla útreikninga, sem Barro framkvæmir. 
Þær niðurstöður, sem hér fara á eftir, eru 
niðurstöður höfundar, eftir að tveimur 
árum hafði verið bætt við þau gögn, sem 
Barro hafði unnið úr, og með notkun GLS-, 
en ekki MLE-aðferða1) eins og Barro not-
aði. 
Peningavaxtarjafnan var metin 
DM (t) == 0,082 + 0,24 DM (t— 1) + 

(0,029) (0,143) 

0,33 DM (t—2) +0,083 FEDV (t) + 
(0,12) (0,015) 
0,026 
(0,010) 
UN (t—1) + e(t) 
R2 = 0,90; MSE = 0,020. 

Sá hluti vaxtar peningamagns, sem ekki 
var búizt við, er fundinn sem leifarliður 
úr ofangreindri jöfnu. Næsta skref er þá 
að meta áhrif óvæntra breytinga á pen-
ingamagni í umferð á atvinnuleysi. Eft-
irfarandi jafna var metin 
UN (t) = C1 + C2 × DMR (t) + C3 × 
DMR (t—1) + C4 × DMR (t—2) + C4 
× MIL + C5 × MINW + e(t), 
þar sem við skilgreinum: 
DMR = ófyrirséður vöxtur peningamagns, 
MIL = fjöldi manna í herþjónustu, deilt 

1) Niðurstaða höfundar reyndist tölfræðilega lít-
ið eitt marktækari en niðurstaða Barro, senni-
lega vegna þess að lengra tímabil er athugað. 
Þeir, sem hefðu áhuga á að fá niðurstöður og 
gögn vegna allra útreikninga höfundar á út-
reikningum Barro, geta skrifað höfundi til: 
Dept. of Economics, Pennsylvania St. Uni-
versity, University Park, PA 16801, U.S.A. 

með fjölda manna á aldrinum 15—44 ára, 
en þessi breyta er mælikvarði á herskyldu, 
MINW=mælikvarði á lágmarkslaun. Cl — 
C5 eru stuðlar. 
Atvinnuleysisjafnan var metin 
LTN (t) = —3,08—6,8DMR (t) —12,3 

(0,13) (6,8) (1,8) 
DMR (t—1) —4,8 DMR (t—2) 4,6 MIL 

(1,9) (0,7) 

(t) + 0,86 MINW + e (t) 
(0,38) 

R2 = 0,83; MSE = 0,13. 
Þessi niðurstaða var mun marktækari 

heldur en sú niðurstaða, sem fékkst, þeg-
ar raunveruleg breyting á peningamagni 
í umferð var notuð í stað ófyrirsjáanlegrar 
breytingar á peningamagni (R2 =0,55 í 
stað R2 = 0,83). 

Það er hægt að gagnrýna þær aðferðir, 
sem Barro notar, á beim grundvelli, að þar 
sem gögn yfir allan þann tíma, sem hann 
athugar, eru notuð samtímis til að mynda 
væntingar, þá verða væntingar háðar 
upplýsingum, sem útilokað er að einstakl-
ingar og fyrirtæki hafi aðgang að. Enn-
fremur er hægt að draga í efa, að líkön 
með töfðum breytum eins og lýst er að 
ofan lýsi væntingum (sjá Tobin, 1972). 

4. Gagnrýni á hugmyndir um skynsamleg-
ar vœntingar 

Gagnrýnendur hugmynda um skynsam-
legar væntingar hafa bent á, að þar sem 
það er kostnaðarsamt að afla upplýsinga 
og nota þær, þá þurfi ekki að vera hag-
frædilega skynsamlegt að nota upplýsing-
ar, þannig að væntingar jafngildi spám 
hagfræðinga um verðbólgu framtíðarinn-
ar o.þ.h. B. Friedman (8, 1979) og Feige 
og Pearce (5, 1976) hafa stungið upp á 
því, að aðlagaðar (adaptive) vœntingar 
geti verið hagkvæmar fyrir einstaklinga 
og fyrirtæki, þegar upplýsingar eru kostn-
aðarsamar. Aðlagaðar væntingar, þar sem 
einstaklingar nota eingöngu verðbólgu 
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fortíðarinnar til að spá fyrir um verðbólgu 
framtíðarinnar, geta gefið spár, sem eru 
nokkuð nákvæmar, og í því tilfelli þarf 
það ekki að vera hagkvæmt að afla sér 
frekari kostnaðarsamra upplýsinga. 

B. Friedman hefur látið í ljós þá skoð-
un, að mikið af þeim misskilningi, sem 
upp hefur komið varðandi skynsamlegar 
væntingar, megi rekja til þess, að hagfræð-
ingar hafi ekki gert nægilegan greinarmun 
á a) almennri tilgátu um, að þær upplýs-
ingar, sem menn hafa, séu vel notaðar, og 
b) sérstakri tilgátu um, hvernig menn kom-
ast yfir upplýsingar. Friedman heldur því 
fram, að seinni tilgátunni hafi ekki verið 
nægur gaumur gefinn. Óbeint geri hug-
mynd um skynsamlegar væntingar ekki 
aðeins ráð fyrir, að þær upplýsingar, sem 
máli skipti, séu fyrir hendi, heldur og að 
einstaklingar og fyrirtæki séu fær um að 
skilja þær og nota. Niðurstaða Friedmans 
er síðan, að væntingar séu einungis skyn-
samlegar, ef litið er yfir langan tíma. 

5. Áhrif skynsamlegra væntinga á hag-
stjórn 

Ef hugmyndir þeirra, sem trúa á skyn-
samlega myndun væntinga, eru réttar, þá 
hafa þessar hugmyndir grundvallaráhrif á 
hagstjórn. Þannig mun hagstjórn, sem 
stefnir að efnahagslegum stöðugleika, ekki 
ná markmiðum sínum, ef velgengni 
hennar er háð því, að einstaklingar og 
fyrirtæki geri sér ekki grein fyrir lang-
tíma afleiðingum hennar. 

Í grófum dráttum má segja, að afskipta-
sinnar telji, að útþensla í fjármála- eða 
peningastjórn geti örvað hagkerfið, ef illa 
árar, og að samdráttarstefna í fjármála-
eða peningastjórn geti veitt aðhald, þegar 
vel árar, þannig að til langs tíma muni 
velmegun í hagkerfinu aukast vegna þess-
ara aðgerða. 

Talsmenn hugmynda um skynsamlegar 
væntingar hafa tilhneigingu til að taka 

kaldhæðnislegri afstöðu. Þeir hafa bent á, 
að slík hagstjórn hefur áhrif annaðhvort í 
gegnum laun og verðlag eða í gegnum 
vexti á fjármagnsmörkuðum (sbr. Fed. of 
Minneapolis, 6, 1977). 

Þessu til skýringar skulum við fyrst at-
huga nánar hagstjórn, sem hefur áhrif á 
launaákvarðanir á vinnumarkaði. Við 
tökum dæmi um hagkerfi á samdráttar-
skeiði. Við höfum þá umframframboð 
vinnuafls og samsvarandi umframeftir-
spurn eftir peningum. Ríkisstjórnin hyggst 
minnka atvinnuleysi með því að auka út-
gjöld sin án skattahækkunar. ríkisstjórn-
in slær því lán hjá seðlabankanum, sem 
lætur prenta peninga til að lána ríkisstjórn-
inni. Verðlag mun hækka, en laun munu 
haldast óbreytt, þannig að hækkandi gróði 
fyrirtækja mun auka hagnað og samsöfn-
uð framleiðsla mun aukast. Gallinn við 
þessa röksemdafærslu ætti að vera aug-
ljós. Hvers vegna ættu laun að haldast 
óbreytt? 

Launþegar munu - samkvæmt skynsam-
legum væntingum - strax horfa fram á 
veginn og gera sér grein fyrir, að ein af 
afleiðingum ofangreindra aðgerða er 
lækkun raunlauna, nema nafnverð launa 
hækki. Þar af leiðir, að launþegar munu 
krefjast hærri launa og atvinnuleysi 
breytist ekki. 

Umræddar stjórnaraðgerðir munu aðeins 
heppnast, ef launþegar eru annaðhvort 
reiðubúnir til að fallast á lækkun raun-
launa (sjá Tobin, 24, 1972) eða gera sér 
ekki grein fyrir því, að raunlaun lækka. 
Ef virkni slikra aðgerða byggist í raun á 
getu stjórnvalda til að blekkja launþega, 
þá getum við gert ráð fyrir, að umræddar 
aðgerðir dugi aðeins í fá skipti. Þetta er að 
áliti talsmanna skynsamlegra væntinga 
grundvallarástæða fyrir síminnkandi gagn-
semiaðgerða af því tagi, sem hér hefur 
verið rætt um. 

Því hefur einnig verið haldið fram, að 
hægt sé að hafa stjórn á hagsveiflum með 
aðgerðum, sem hafa áhrif á fjármagns-
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markaði, með því að lækka vexti. Í þessu 
tilfelli eru það frambjóðendur fjármagns 
(s.s. sparifjáreigendur), sem láta blekkj-
ast, á svipaðan hátt og launþegar í fyrra 
dæminu. Til að skýra þetta tökum við aftur 
dæmi um hagkerfi með atvinnuleysi. 
Stjórnvöld auka þá peningaframboð, t.d. 
með kaupum á skuldabréfum. Að öðru 
jöfnu mun þetta hækka verð á skulda-
bréfum eða með öðrum orðum lækka vexti. 
Þetta mun auka fjárfestingu, þar sem lægri 
afkastavaxta verður krafizt fyrir fjárfest-
ingu miðað við lágmarksgróða, eftir að 
vextir hafa lækkað. 

Þetta er aðeins upphafið á sögunni, þar 
sem aukning peningamagns mun fyrr eða 
síðar skila sér sem aukin verðbólga og vext-
ir hafa tilhneigingu til að endurspegla 
þetta (sjá M. Friedman, 10, 1968). Það 
er að sjálfsögðu mögulegt fyrir yfirvöld í 
hagkerfi eins og því íslenzka, þar sem rík-
isstjórnin hefur nánast fullkomna stjórn 
á öllum fjármálastofnunum, að setja þak 
á vaxtahækkanir. Hins vegar er augljóst, 
að framboð fjármagns mun að miklu leyti 
hverfa af sjónarsviðinu, Svartur markaður 
með fjármagn myndast og hagkerfið sýna 
ýmis streitueinkenni. 

Stjórnvöld verða að taka tillit til þess, 
að þegar við breytum hagrænu umhverfi 
einstaklinga og fyrirtækja, þá breytist. 
hegðun þeirra einnig. Þetta er augljóst, 
en engu að síður hafa hagfræðingar þrá-
faldlega gerzt sekir um að smiða hagfræði-
leg líkön, byggð á hegðun fólks í fortíð-
inni, og síðan reynt að nota þau líkön til að 
spá fyrir um hegðun fólks við nýjar að-
stæður, sem ekki hafa þekkzt áður. Það 
ætti ekki að koma á óvart, að við slíkar 
aðstæður fást iðulega ónákvæmar spár um 
framtíðina. Sársaukafullt dæmi er reynsla 
af hagfræðilegum líkönum bæði fjármála-
stefnu- (fiskalista) og peningastefnumanna 
á áttunda áratug aldarinnar. Með þessum 
líkönum heppnaðist ekki að spá fyrir um 
magn framleiðslu, atvinnu né verðlag 

samfara áður óþekktum hallarekstri ríkis-
búskapar og síaukinni seðlaprentun (sjá 
Sargent, 22, 1980). 

Hagstjórn verður því að vera grundvöll-
uð á líkönum, sem taka tillit til þeirra að-
stæðna. sem ríkja í hagkerfinu á hverjum 
tíma. Eins og Sargent (22, 1980) hefur 
bent á, þörfnumst við nýrri og þrengri 
skilgreininga á þeim lögmálum, sem ríkja 
í hagkerfinu. Jöfnuknippi nútíma hagrann-
sóknar beina athyglinni réttilega að stuðl-
u m þeirra grundvallar- (structural) jafna, 
er lýsa þeirri hegðun einstaklinga, sem er 
óháð breytingum í hagrænu umhverfi. 
Samt sem áður er algengt, að slík líkön hafi 
að geyma jöfnur, sem lýsa ákvarðanaregl-
um, svo sem neyzlu- eða fjárfestingarjöfn-
ur, sem breytast með breytingum á um-
hverfinu. Ef við gætum komið okkur upp 
líkönum, sem ekki hafa neina stuðla, sem 
breytast með hagrænu umhverfi, heldur 
byggðust á tækni, efnahagslegum takmörk-
unum, sem hegðun einstaklinganna eru 
settar, vali og því um líku, þá má vera, að 
okkur auðnist að spá betur fyrir um, 
hvernig hagkerfið bregzt við hagstjórn. 
(Sjá Lucas og Sargent, 15, 1978.) 

Sú hugmynd, að hagsveiflur orsakist 
fyrst og fremst vegna ófyrirséðra breyt-
inga á hagrænu umhverfi, er grundvall-
andi í heimsmynd þeirra, er telja vænting-
ar vera skynsamlegar. Það er ljóst, að þetta 
orsakar fjölmörg vandamál fyrir þá hag-
stjórn, sem reynir að hafa áhrif á hag-
sveiflur. Skilyrði fyrir velgengni slíkrar 
hagstjórnar er, að ríkisstjórnin geti gert sér 
grein fyrir breytingum á þeim hagstærð-
um, er máli skipta, á undan einstaklingum 
og fyrirtækjum. Ennfremur - skyldi ríkis-
stjórnin vera fær um slíkt - þá væri bezta 
hagstjórnin, að áliti talsmanna skynsam-
legra væntinga, að koma umræddum. upp-
lýsingum á framfæri við einstaklinga og 
fyrirtæki. Bein afskipti eru því aðeins æski-
leg, að miðlun þessara upplýsinga sé ekki 
möguleg. Ennfremur er árangur beinna 
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afskipta háður viðbrögðum einstaklinga og 
fyrirtækja, eins og lýst var hér á undan. 

Þetta takmarkar augljóslega hæfni 
stjórnvalda til að koma í veg fyrir hag-
sveiflur, reyndar er það skoðun flestra tals-
manna skynsamlegra væntinga, að ríkis-
stjórnin sé sjálf grundvallarorsök óstöðug-
leika í efnahagsmálum. Þetta er greini-
lega klassísk niðurstaða, og er hún ekki 
sérlega vinsæl meðal afskiptasinna. 

Mikið af þeirri mótstöðu, sem hugmynd-
ir um skynsamlegar væntingar hafa mætt, 
á tvímælalaust rót sína að rekja til þessarar 
niðurstöðu, að hagstjórn muni sjaldan hafa 
þau áhrif, sem vænzt er til. Þetta er há-
pólitísk niðurstaða og niðurstaða, sem 
snertir stolt þeirra hagfræðinga, sem í 
fortíðinni hafa boðað ýmsar efnahagsað-
gerðir, sem nú eru taldar vafasamar. 

Tobin (23, 1972) hefur haldið því fram, 
að ef við höfum óvissu á markaði, þá 
muni, þótt engin stöðug Phillips-kúrva 
fyrirfinnist til skamms tíma, vera lægra 
atvinnuleysi tengt lágri, en stöðugri verð-
bólgu, heldur en föstu verðlagi. Þessi hug-
mynd virðist í algjörri andstöðu við hug-
myndir um skynsamlegar væntingar. 
Grundvallaratriðið er hins vegar sú ein-
falda hugmynd, að hreyfilögmál hagkerfis-
ins séu ekki óháð stjórnarstefnu á hverjum 
tíma. 

Ef við skoðum skynsamlegar væntingar 
í þessu ljósi, þá er augljóst, að hvorki hug-
myndir um upplýsingakostnað né óvissu 
á markaði eru nægar til að stöðva þá bylt-
ingu, sem nú á sér stað í hagfræðinni. 
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Kortaröð XII 
Kortaröð XII fjallar um fiskveiðar og 

sölu sjávarafurða. 
Fyrsta blaðsíða kortanna sýnir heildar-

afla landsmanna, skipt á helstu tegundir á 
75 ára tímabili, frá 1905 til 1979. Neðar 
á síðunni er sýnd nánari skipting aflans á 
síðustu árum. 

Önnur blaðsíða sýnir landaðan afla eftir 
höfnum og vinnsluaðferðir eftir landshlut-
um, hvort tveggja fyrir árið 1979. 

Þriðja blaðsíða sýnir hlutfallslega skipt-
ingu milli sjávarafurða og annarra út-

flutningsvara allt frá 1885, ennfremur 
skiptingu útfluttra sjávarafurða eftir 
vinnslu og markaðssvæðum (heimsálfum) 
á árinu 1979. Fjórða blaðsíða sýnir nánari 
skiptingu eftir markaðsbandalögum og 
löndum í Evrópu. 

Fimmta blaðsíða sýnir framleiðslu og 
sölu þorskafurða, og sjötta síða gerir loðn-
unni skil á sama hátt. 

Sjöunda síða fjallar síðan um rækju, 
humar og hörpudisk og sú áttunda að lok-
um um hvalveiðar og sölu hvalafurða. 
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