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Jóhannes Nordal: 

U m lánskjarastefnu 

Verðbólguþróun undanfarins áratugar 

hafa fylgt margvísleg vandamál fyrir lána-

starfsemi og fjármagnsmyndun í landinu. 

Fram yfir miðjan áratuginn hafði verðbólgan 

í för með sér mjög neikvæða raunvexti og þar 

af leiðandi rýrnandi verðgildi sparifjár og 

almenningssjóða samfara óseðjandi eftir-

spurn eftir lánsfé. Afleiðingarnar hlutu að 

koma fram í vaxandi fjármagnsskorti og auk-

inni skuldasöfnun erlendis. Við þessum 

vanda var síðan brugðizt með því að færa 

ávöxtunarkjör fjármagns smám saman til 

samræmis við verðlagsþróun, bæði með því 

að taka upp verðtryggingu og hækka nafn-

vexti. Var þessi stefnubreyting nokkur ár í 

mótun, en fékk loks lagalega staðfestingu 

vorið 1979 með lögum um stjórn efnahags-

mála, hinum svokölluðu Ólafslögum. 

Framkvæmd þessarar stefnu hefur annars 

vegar verið fólgin í því, að tekin hefur verið 

upp bein verðtrygging bæði á sparifé, sem 

bundið er til langs tíma, og á miklum hluta 

lánsfjármarkaðarins. Segja má , að svo til öll 

útlánastarfsemi fjárfestingarlánasjóða og líf-

eyrissjóða sé nú með fullri verðtryggingu, og 

sama gildir um mikinn hluta af útlánum inn-

lánsstofnana. Hins vegar hefur verið að því 

stefnt að ákvarða inn- og útlánsvexti með 

hliðsjón af verðbólgustigi á hverjum tíma og 

tryggja þannig raunhæfa ávöxtun sparifjár. í 

reynd hefur þessi þáttur lánskjarastefnunnar 

þó verið mun erfiðari í framkvæmd, einkum 

á t ímum ört vaxandi verðbólgu. Þannig urðu 

vextir af inn- og útlánum mjög neikvæðir, 

þegar leið á síðara helming ársins 1982 og á 

fyrra hluta þessa árs. Atti sú þróun tvímæla-

laust verulegan þátt í vaxandi jafnvægisleysi í 

peningamálum á þessu tímabili. 

Mikil umskipti hafa nú orðið í þróun 

verðlags, sem þegar hafa komið fram í 

lækkun vaxta og breyttum ávöxtunarkjörum 

á lánsfjármarkaði. Eftir mjög öra hækkun á 

fyrra helmingi ársins náði verðbólgan 

hámarki um mitt árið, en á öðrum ársfjórð-

ungi var árshraði hennar yfir 120%. í vísi-

tölum þeim, sem birtar voru í september, 

mældist í fyrsta skipti veruleg lækkun verð-

bólguhraðans, og allt bendir nú til þess, að 

hann muni á síðustu mánuðum ársins verða 

neðan við 25% á ári. Verði áframhald þeirrar 

þróunar á næsta ári, eins og vonir standa til, 

fer ekki á milli mála, að algerlega ný viðhorf 

hafa skapazt varðandi vaxtaþróun og láns-

kjarastefnu. 

Ekki er vandalaust að ákveða, hvernig 

heppilegast sé að aðlaga vaxtakerfið lækk-

andi verðbólgu. Vegna þess, hve neikvæðir 

vextir voru orðnir fyrr á árinu, þótti ekki var-

legt að taka fyrsta skrefið til vaxtalækkunar, 

fyrr en augljóst væri orðið af verðmælingum, 

að verulega hefði dregið úr hraða verðbólg-

unnar. Var því fyrsta vaxtalækkunin ekki 

framkvæmd fyrr en í september, en síðan 

hafa vextir verið lækkaðir með u.þ.b. mán-

aðar millibili nokkurn veginn í hátt við 

minnkandi verðbólgu frá einum mánuði til 
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annars. Við ákvörðun á því, hve hröð þessi 

aðlögun skuli vera, koma einkum tvö sjón-

armið til álita. 

Í fyrsta lagi er eðlilegt að fylgja í megin-

atriðum sömu stefnu og áður, þ.e.a.s. að 

vextir fylgi verðbólgustigi og þá jafnt niður á 

við eins og upp á við. Út frá sjónarmiði 

atvinnuveganna, sem nú eiga ýmsir við veru-

lega erfiðleika að etja, er mikilvægt, að þess-

ari stefnu sé fylgt þannig, að raunvextir verði 

ekki óeðlilega háir á þessu aðlögunartímabili. 

Jafnframt hefur verið reynt að koma til móts 

við sérstakar þarfir útflutningsat-

vinnuveganna í þessu efni með því að taka 

upp gengisbundin afurðalán vegna útflutn-

ingsframleiðslu, sem bera tiltölulega lága 

vexti. 

Í öðru lagi skiptir miklu máli, að vaxta-

lækkanirnar verði ekki til þess að draga úr 

trausti sparifjáreigenda eða vekja ótta um 

rýrnandi verðgildi sparifjár. Vaxtastefnan 

verður því að taka tillit til þess, að það tekur 

nokkurn tíma, áður en sparifjáreigendur eru 

orðnir sannfærðir um það, að hjöðnun verð-

bólgunnar sé orðin varanleg. Það getur því 

verið varhugavert að lækka vexti of ört, á 

meðan slíku trausti hefur ekki verið náð. 

Jafnframt er nauðsynlegt að upplýsa eigendur 

sparifjár sem bezt um þróun þessara mála, 

svo að þeir geti sjálfir lagt á hana raunhæft 

mat. Sannleikurinn er sá, að þær breytingar á 

verðlagsþróun og vöxtum, sem átt hafa sér 

stað að undanförnu, hafa falið í sér mjög 

bætta ávöxtun óverðtryggðs sparifjár. Er 

óhætt að segja, að bæði almennt sparifé og 

bundið fé njóti nú jákvæðrar ávöxtunar í 

fyrsta skipti í meira en áratug. Er mikilvægt, 

að þeirri stöðu verði haldið framvegis. 

Sé litið á lánskjarastefnuna til lengri tíma, 

er ljóst, að hún mun ekki ráðast eingöngu af 

verðlagsþróun, heldur verður hún einnig að 

taka mið af öðrum efnahagslegum markmið-

um svo sem jafnvægi í viðskiptajöfnuði við 

útlönd og samdrætti í erlendum lántökum. 

Hvort tveggja er þetta einmitt mjög háð því, 

að það takist að efla fjármagnsmyndun innan-

lands með aukinni sparifjármyndun á vegum 

bankakerfisins, betri ávöxtun opinberra 

sjóða og auknum frjálsum sparnaði í formi 

sölu verðbréfa. Samkvæmt lánsfjáráætlun 

fyrir árið 1984 er gert ráð fyrir mun meiri 

innlendri fjármögnun en verið hefur í formi 

sölu spariskírteina og annarra innlendra 

verðbréfa, bæði vegna opinberra fram-

kvæmda og íbúðalána, og hlýtur þessi aukna 

fjármögnun að hafa veruleg áhrif á lánsfjár-

markaðinn. Eigi sú heildarfjáröflun innan-

lands, sem gert er ráð fyrir í lánsfjáráætlun, 

að nást á næsta ári, getur orðið nauðsynlegt 

að bjóða verulega betri og fjölbreyttari ávöxt-

unarkjör en gert hefur verið að undanförnu. 

Ekki yrði þá heldur komizt hjá því, að inn-

lánsstofnanir geti boðið samkeppnisfær kjör, 

svo að þær geti haldið eðlilegri hlutdeild í því 

heildarfjármagni, sem til ráðstöfunar verður. 

Jafnframt því sem nafnvextir ættu að geta 

haldið áfram að lækka með hjaðnandi verð-

bólgu á komandi ári, eru því öll líkindi til 

þess, að raunvextir af sparifé og öðrum inn-

lendum sparnaði þurfi að vera sparendum 

mun hagstæðari en verið hefur, ef unnt á að 

vera að ná heildarjafnvægi á lánsfjármarkaði 

og koma í veg fyrir áframhaldandi aukningu 

á hinni erlendu skuldabyrði. 



Bjarni Kristjánsson: 

Markaðurinn og hlutverk 
hins opinbera 

I. Inngangur 

1. Sögulegt yfirlit. 
Það er alltaf álitamál, hve langt á að fara 

aftur í tímann til þess að finna upphaf ein-

hverrar þróunar eða framvindu mála, sem átt 

hefur sér stað. Sagan er samfelld. Eitt leiðir 

af öðru. Menn greinir á um, hvað er tilviljun 

og hvað er óhjákvæmileg afleiðing þess, sem 

á undan er gengið. Ég kýs að byrja um miðja 

18. öld, enda er ætlunin með þessari ritgerð 

að fjalla um hlutverk markaðarins í nútíma 

hagkerfi. 

Um miðja 18. öld var markaður ekki til sem 

ríkjandi dreifikerfi. Markaðsviðskipti tíðk-

uðust þó og hafa alltaf tíðkast, frá því að 

sögur hófust. Slík viðskipti náðu yfirleitt 

aðeins til fárra vörutegunda og aðallega inn-

fluttra. Það, sem einkenndi hagkerfin fram 

eftir öldum, var sjálfsþurftarbúskapur. Hver 

framleiðandi framleiddi nær eingöngu handa 

sér og sínum. Þau litlu viðskipti, sem tíðkuð-

ust, voru aðallega vöruskipti. 

Sú efnahagsstefna, sem á þessum tíma ríkti 

í flestum löndum Evrópu, var kaupauðgis-

stefnan (lat.: mercantilismus). Yfirleitt er 

talið, að hún hafi byrjað í lok 15. aldar. Var 

hún í mjög nánum tengslum við þá þjóðfé-

lagslegu þróun, er laut að því að draga úr hinu 

staðbundna höfðingjavaldi miðalda. Rík ið 

átti að vera sú stjórnmálalega og viðskipta-

lega heild, sem héruðin eða borgirnar voru 

áður. Það átti því að afnema allar hömlur á 

viðskiptum milli hinna einstöku héraða. 

Utanríkisviðskipti áttu að vera sem mest 

einhliða. Útflutningur var styrktur, en inn-

flutningur takmarkaður. 

Þær hömlur. sem afnumdar voru í innan-

ríkisviðskiptum, voru aðeins þær takmarkanir, 

sem þá þekktust. Viðskiptum voru eftir sem 

áður settar miklar hömlur í nútímaskilningi. 

Stjórnvöld gerðu sér enga grein fyrir því, að 

verðmyndun á frjálsum markaði hefði hag-

nýtu hlutverki að gegna. Talið var eðlilegt, að 

viðskipti lytu reglum yfirvalda, t.d. í verð-

lagsmálum. 

Á seinni hluta 18. aldar áttu töluverðar 

tækniframfarir sér stað. Með þeim ruddi sér-

hæfing sér til rúms og framleiðsla stórjókst. í 

fyrstu mætti halda, að tvenns konar vandamál 

hefðu komið upp. í fyrsta lagi, hvernig átti að 

losna við „umfram"framleiðslu, þ.e.a.s. 

framleiðslu umfram eigin neyslu? í öðru lagi, 

hvernig áttu menn að afla sér þeirra vöruteg-

unda, sem þeir framleiddu ekki sjálfir? En 

þetta varð ekkert vandamál. Það, sem 

gerðist, var það, að þau litlu markaðsvið-

skipti, sem verið höfðu, jukust smátt og smátt 

samhliða vaxandi sérhæfingu. Markaðurinn 

gerði betur en að koma í veg fyrir þessi tvö 
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vandamál. Hann stuðlaði að miklum fram-

förum, enn meiri sérhæfingu og stóraukinni 

framleiðslu. Hvernig mátti þetta verða? 

Erfitt er að segja til um það, hvað var orsök 

og hvað afleiðing á þessu tímabili. Það er þó 

ljóst, að með kaupauðgisstefnunni bötnuðu 

samgöngur og viðskipti innanlands jukust. 

Aukin samskipti auka þekkingu og gera upp-

götvanir mögulegar. Þær auka framleiðslu og 

þarfnast því stórs markaðar. Fyrir því sá 

kaupauðgisstefnan að nokkru leyti. Hún 

gerði hvert land að einum markaði í stað hér-

aðanna áður. 

Hætt er við, að þessar miklu framfarir á 

seinni hluta 18. aldar hefðu fljótlega staðnað, 

ef ekki hefði fleira komið til. Skilning skorti 

á gildi frjálsra viðskipta. Þeim þröskuldi var 

rutt úr vegi árið 1776 með útkomu bókarinnar 

„An Inquiry into the Nature and Causes of 

the Wealth of Nations" eftir Adam Smith 

Smith sýndi fram á, að án viðskipta næðist 

ekki sú verkaskipting, sem nauðsynleg er til 

þess að nýta framleiðsluþætti og tækni á hag-

kvæmastan hátt. Samkvæmt kenningu hans 

áttu viðskipti að vera sem frjálsust. Væru selj-

endur og kaupendur frjálsir gerða sinna, 

myndi hagkerfið verka á hagkvæmastan hátt 

fyrir heildina. Hver einstaklingur hugsi að 

vísu fyrst og fremst um eiginn hag, en einmitt 

þannig stuðli hann sjálfkrafa að bestu niður-

stöðu fyrir þjóðfélagið í heild. Hlutverk ríkis-

valdsins taldi Smith það eitt að setja reglur 

um markaðsviðskipti og halda uppi lögum og 

reglu. Gagnstætt fylgismönnum kaupauðgis-

stefnunnar taldi hann verkaskiptingu og við-

skipti þ jóða í milli stuðla að bættum hag 

þeirra. 

Strax fyrir aldamótin 1800 var áhrifa af 

kenningum Smiths farið að gæta töluvert í 

flestum löndum Evrópu. Kaupauðgisstefnan 

leið undir lok og við tók frjálshyggjan. Léns-

skipulagið hvarf og við tók fjármagnskerfið. 

Aðalhindrunin fyrir kenningar Smiths var 

takmarkað viðskiptafrelsi þ jóða í milli, en 

það jókst þó , eftir því sem á leið 19. öld eða 

fram til ársins 1880. Það ár hurfu Þjóðverjar 

frá þessari stefnu, og fylgdu þá ýmis ríki á 

eftir. Síðustu hundrað árin hefur þetta gengið 

í bylgjum. 

Kenningar frjálshyggjumanna voru ekki 

gamlar, þegar hugmyndir komu fram um 

andstætt fyrirkomulag á samhæfingu fram-

leiðslu og þarfa. Strax um aldamótin 1800 

komu fram hugmyndir um miðstýrða dreif-

ingu framleiðsluþátta og afurða, að hluta eða 

öllu leyti. Áhrif þessara hugmynda voru ekki 

mikil í fyrstu, en það sem af er þessari öld 

hafa afskipti stjórnvalda af markaðinum auk-

ist jafnt og þétt í flestum löndum heims. í all-

mörgum löndum hefur verið komið á mið-

stýrðu hagkerfi, þar sem þó er stuðst við 

markaðinn að nokkru leyti vegna tækniörð-

ugleika. Þessi miðstýrðu hagkerfi þróuðust 

ekki af sjálfu sér frá fyrra skipulagi eins og 

markaðskerfið. Þau voru búin til og þeim 

komið á til þess að leysa markaðinn af hólmi. 

Þau hagkerfi, sem nú eru við lýði, eru mjög 

misjöfn, og sama er að segja um þær kenn-

ingar eða hugmyndir um hagkerfi, sem settar 

hafa verið fram. Þrátt fyrir það er ljóst, að um 

er að ræða tvo póla, sem báðir eru tilbúin 

líkön og að flestra áliti staðleysur. Þessir tveir 

pólar eru markaðshyggja og allsherjarmið-

stýring. í markaðshyggju eru engin 

stjórnvöld, en öll samskipti manna ráðast af 

markaðinum. í allsherjarmiðstýringu er ekki 

um að ræða markaðsviðskipti, en einhvers 

konar miðstjórn tekur allar ákvarðanir og sér 

um, að þeim sé framfylgt. Önnur tilbúin líkön 

hagkerfa og þau hagkerfi, sem reynd hafa 

verið, eru á milli þessara póla. í þeim öllum er 

gert ráð fyrir markaði eða markaðsöflum og 

opinberum geira. Mismunurinn felst í stærð 

og skipan þeirra hlutverka, sem markaðinum 

annars vegar og opinbera geiranum hins 

vegar eru falin. Þetta mætti kalla svið hag-

kerfa og er sýnt á mynd 1. 
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2. Viðfangsefni ritgerðarinnar. 
Segja má, að hlutverk hagkerfis sé að 

tryggja bestu mögulega ráðstöfun framleiðslu-

þáttanna. Um þetta er líklega enginn ágrein-

ingur. Mönnum ber hins vegar ekki saman 

um það, hvers konar hagkerfi kemst næst því 

að ná þessu markmiði. Tilgangurinn með 

þessari ritgerð er að sýna fram á, að besta 

möguleg ráðstöfun framleiðsluþáttanna næst 

einungis í hagkerfi, þar sem bæði er opinber 

geiri og markaður. Einnig er ætlunin að 

benda á ákjósanleg hlutverk hvors um sig, 

eftir því sem það er hægt. 

Til þess að hægt sé að fjalla um þetta efni, 

er nauðsynlegt að byrja á því að gera grein 

fyrir hugtakinu „besta ráðstöfun framleiðslu-

þáttanna". Það verður viðfangsefni næsta 

kafla. í þriðja kafla verður svo fjallað um 

það, hvaða hagkerfi eru möguleg, og rammi 

myndaður um þau. Þá verða í fjórða kafla 

ræddir höfuðkostir og höfuðgallar markaðar 

annars vegar og miðstýringar hins vegar. Á 

grundvelli þess, sem fram kemur í fjórða 

kafla, verður í fimmta kafla reynt að nálgast 

hlutverk opinbera geirans í því hagkerfi, sem 

hefur í för með sér bestu nýtingu framleiðslu-

þáttanna. Loks verður stuttur lokakafli, þar 

sem fjallað verður um það, hvort niðurstaðan 

í fimmta kafla sé í samræmi við hámörkun 

hamingjunnar. 

II. Besta ráðstöfun framleiðsluþáttanna 
Segja má, að velferð þjóðfélags fari eftir 

samanlagðri þarfafullnægingu íbúanna. Ef 

hægt væri að mæla velferð, mætti sjá, hvort 

efnahagsaðgerðir hefðu í för með sér aukna 

velferð eða ekki. Því miður er velferð ekki 

mælanleg, en í vissum tilvikum er þó hægt að 

segja til um það, hvort ráðstafanir hafi í för 

með sér aukningu hennar eða minnkun. Hér 

koma tvær leiðir til álita, reglur Paretos og 

bótareglan. 

Ítalski hagfræðingurinn Vilfredo Pareto 

sýndi fram á, að eini mælikvarðinn á aukna 

velferð heildarinnar væri sá, hvort ákveðnar 

breytingar hefðu í för með sér bættan hag eins 

eða fleiri án þess að skerða hag annarra. Á 

þetta má leggja vísindalegt mat, og því er 

þetta á sviði hagfræðinnar. Matið er stað-

reyndastaðhæfing. Pareto sýndi einnig fram 

á, að ekki er hægt að bera saman þarfafull-

nægingu fólks og því ekki hægt að meta á vís-

indalegum grundvelli, hvort ráðstafanir, sem 

fela í sér bættan hag sumra á kostnað annarra, 

auka heildarvelferð eða ekki. Mat á svona 

ráðstöfunum eru stefnustaðhæfingar og því 

ekki á sviði hagfræðinnar. 

Ungverski hagfræðingurinn Nicholas 

Kaldor setti fyrstur fram bótaregluna svo-

nefndu. Samkvæmt henni eykur breyting vel-

ferð heildarinnar, ef þeir, sem hagnast á 

henni, geta bætt að fullu tjón þeirra, sem 

tapa, og samt verið betur settir. 

Veruleg gagnrýni hefur komið fram á bóta-

regluna. Hefur hún beinst jafnt að rökfræði-

legri uppbyggingu reglunnar sem hagnýtu 

gildi hennar. Ekki er ástæða til að fara nánar 

út í þessa gagnrýni, en nóg að geta þess, að 

hún á við það mikil rök að styðjast, að bóta-

reglan getur ekki talist óyggjandi. A f þeim 

sökum verður í þessari ritgerð eingöngu 

stuðst við reglur Paretos. Við getum þá sagt, 

að velferð heildarinnar sé í hámarki á 

hverjum tíma, þegar ekki er hægt að bæta hag 

eins án þess að skerða hag annars. í þessu 

felst, að gengið er út frá ákveðinni tekjuskipt-

ingu, ákveðnu tæknistigi og ákveðnu fram-

boði framleiðsluþátta. 

A f skilgreiningunni á hámörkun velferðar 

má leiða skilgreiningu á hugtakinu „besta 

ráðstöfun framleiðsluþáttanna". Það er sú 

notkun framleiðsluþáttanna, sem hámarkar 

velferð. Til þess að þetta verði, þarf tvennt að 

gerast samtímis. í fyrsta lagi verður magn 

afurða að vera eins mikið og kostur er miðað 

við fulla og skynsamlega notkun þeirra fram-

leiðsluþátta, sem á boðstólum eru. í öðru lagi 

verður samsetning afurðanna að vera þannig, 

að virði þeirra verði ekki aukið samkvæmt 

skilyrðum Paretos. Hvort tveggja þarfnast 

þetta nánari athugunar. 

Fyrra skilyrðið er tvíþætt. Það þarf bæði 

fulla notkun framleiðsluþáttanna og 

skynsamlega notkun þeirra. Með fullri 
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notkun framleiðsluþáttanna er átt við fulla 

atvinnu. All ir, sem vilja, geta fengið vinnu og 

geta unnið eins mikið og þeir vilja. Afurða-

magnið getur þá og því aðeins verið í 

hámarki, þegar fólk skiptir tíma sínum milli 

vinnu og frístunda eftir eigin vali. Með 

skynsamlegri notkun framleiðsluþáttanna er 

átt við, að þeir séu notaðir í hagkvæmustu 

hlutföllum. Þegar þessu hvoru tveggja er 

fullnægt, er magn afurða í hámarki. Með 

öðrum orðum, hámarksframleiðslu og þar 

með hámarksnýtingu framleiðsluþáttanna er 

náð. Framleiðsla einnar afurðar verður ekki 

aukin nema með því að draga úr framleiðslu 

einhverrar annarrar afurðar. Þjóðfélagið er 

þá statt á því, sem ég leyfi mér að kalla 

útvarðarfall mögulegrar framleiðslu (e.: pro-

duet possibility frontier). 

Hámarksnýting framleiðsluþáttanna þarf 

ekki að þýða bestu nýtingu þeirra. Það, að 

hámarksmagni afurða er náð, segir ekkert um 

samsetningu þess. Hægt er að ná hámarks-

framleiðslu og þar með hámarksnýtingu 

framleiðsluþáttanna á óteljandi vegu. Hag-

kerfið getur m.ö.o. verið hvar sem er á 

útvarðarfalli mögulegrar framleiðslu. Ein 

samsetning afurða, einn punktur á útvarðar-

fallinu veitir þó mestu mögulegu fullnægingu 

þarfa. Þetta er sú samsetning afurða, sem er 

fólkinu mest virði, og uppfyllist þar með 

seinna skilyrðið fyrir bestu nýtingu fram-

leiðsluþáttanna. En hvernig verður þessari 

stöðu náð? Til þess að skilja það er hentugt að 

skipta hagkerfinu í þrjá geira eftir hlut-

verkum þeirra og markmiðum. Þessir geirar 

eru neyslugeiri, fyrirtækjageiri og opinber 

geiri. Markaðshyggju og allsherjarmiðstýr-

ingu verður þó ekki skipt nema í tvennt, þar 

sem í hinu fyrrnefnda er enginn opinber geiri, 

en enginn fyrirtækjageiri í hinu síðarnefnda. 

Segja má, að hlutverk neytenda sé að ann-

ast framboð á vinnuafli, en markmið þeirra er 

hámarks þarfafullnæging. Þeir hafa tak-

markað fjármagn undir höndum og geta þess 

vegna ekki fengið allt, sem hugurinn girnist. 

Þeir verða að velja á milli þeirra vöruteg-

unda, sem hagkerfið býður upp á. Sú nyt-

semi, sem hver vörutegund veitir neytend-

um, er þeirra persónulega mat, en peningaút-

gjöld sýna kostnað. Hér standa peningarnir 

fyrir tvennt samtímis. Annars vegar er það 

kostnaðurinn við að afla þeirra, en í honum 

felst yfirleitt sú nytsemisfórn, sem fylgir því 

að breyta frítíma í vinnutíma. Hins vegar er 

það nytsemi þeirra vara, sem hefði verið hægt 

að kaupa, en varð að hafna til þess að öðlast 

nytsemi þeirra vara, sem voru keyptar. 

Til þess að hámarka nytsemi sína þurfa 

neytendur ekki að athuga nákvæmlega nyt-

semi og kostnað af hverri einstakri einingu 

hverrar vörutegundar. Þeim nægir að bera 

saman nytsemi og kosínað jaðareininganna. 

Með því að minnka kaup á vöru x um eina 

krónu er nytsemi fórnað. Hins vegar græðist 

nytsemi vegna aukins frítíma eða þeirrar 

vöru, sem keypt er í staðinn. Sé nytsemis-

gróðinn meiri en nytsemistapið, eykst heild-

arnytsemi. Meðan neytendur telja sig græða 

meiri nytsemi en þeir tapa, halda þeir áfram 

að hliðra til jaðarútgjöldum og stytta eða 

lengja vinnutímann. Hámarksnytsemi fá 

neytendur út úr sínu takmarkaða fjármagni, 

þegar nytsemisgróðinn af slíkri hliðrun jaðar-

útgjalda er jafn nytsemistapinu, óháð því, 

hvaða vörur er um að ræða. Geti neytendur 

einnig unnið eins mikið og þeir kjósa, er nyt-

semi þeirra í hámarki. Þetta er sú staða, sem 

neytendur sækjast eftir. Þegar henni er náð, 

svarar jaðarkróna útgjalda til sömu jaðarnyt-

semi án tillits til þess, hvaða vara er keypt eða 

hvort vinnutími er styttur eða lengdur. Þetta 

þýðir m.ö .o . , að verðhlutföll allra vara eru 

jöfn nytsemishlutföllum jaðareininganna. 

Hlutverk fyrirtækjageirans er að fullnægja 

þörfum neytenda með vöruframboði. Það er 

því í verkahring framleiðenda að tryggja hag-

kvæmustu samsetningu framleiðsluþáttanna 

og aðlaga framleiðsluna þörfum neytenda. 

Markmið framleiðenda er hámörkun ágóða. 

Fórnarkostnaðurinn við að framleiða 

ákveðna vöru eða samsetningu vara er þær 

tekjur, sem hefði mátt fá með því að fram-

leiða aðra vöru eða vörusamsetningu úr sama 

knippi framleiðsluþátta. Framleiðendur 
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hliðra til framleiðsluþáttum milli afurða og 

auka þannig og minnka framleiðslu hinna 

ýmsu vörutegunda, eftir því sem það eykur 

tekjur. Tekjur framleiðenda eru í hámarki og 

bestu samsetningu afurða náð, þegar slík 

hliðrun framleiðsluþátta eykur ekki tekjurn-

ar. Þá er fórnarkostnaðurinn við að framleiða 

krónu virði af hverri vörutegund sá sami fyrir 

allar vörur. Þetta þýðir því, að fórnarkostn-

aður við jaðareiningu afurðar er jafn eining-

arverði hennar. í þessari stöðu eru því verð-

hlutföll allra vörutegunda jöfn hlutföllum 

jaðarfórnarkostnaðar þeirra. 

Þótt tekjur af jaðarknippi framleiðsluþátta 

séu alls staðar þær sömu, þegar bestu sam-

setningu afurða er náð, er jaðareiningakostn-

aður vara það eðlilega ekki. Hvert jaðar-

knippi framleiðsluþátta nægir til framleiðslu 

á mismörgum einingum vörutegundar, eftir 

því um hvaða vöru er að ræða. Hins vegar er 

jaðarkostnaður hinna ýmsu vörutegunda í 

sömu hlutföllum og verð þeirra. Einnig gildir, 

að verð hverrar vöru er jafnt jaðarkostnaði 

hennar, ef framboð framleiðsluþátta er 

óhindrað eða verð þeirra hækkar í samræmi 

við eftirspurn. 

Í hagkerfinu standa neytendur og framleið-

endur hvorir andspænis öðrum og taka 

ákvarðanir út af fyrir sig. Það er því nauðsyn-

legt að samræma aðgerðir þeirra. Hvorir 

tveggja stefna að hámörkun, neytendur að 

hámörkun nytseminnar, en framleiðendur að 

hámörkun tekna. Besta nýting framleiðslu-

þáttanna getur þá og því aðeins átt sér stað, 

að báðir aðilar hafi hámarkað sitt. Eins og 

fram hefur komið er nytsemi neytenda í 

hámarki, þegar verðhlutföll allra vara eru 

jöfn nytsemishlutföllum jaðareininganna. 

Hins vegar eru tekjur framleiðenda í 

hámarki, þegar verð- og jaðarkostnaðarhlut-

föll allra vara eru þau sömu. Sé þetta tekið 

saman, er ljóst, að besta nýting framleiðslu-

þáttanna getur þá og því aðeins orðið, að 

eftirfarandi gildi: 

Verðhlutföll allra vörutegunda 

= jaðarkostnaðarhlutföll þeirra 

= nytsemishlutföll jaðareininga. 

Þetta er það, sem oft er kallað Paretokjör-

staða. 

Enn sem komið er hefur ekkert verið 

minnst á markmið og hlutverk opinbera geir-

ans. Markmið stjórnvalda er hið sama og 

markmið neytenda, en nú erum við einmitt 

komin að hlutverki þeirra. Það er að sam-

ræma eða taka þátt í að samræma athafnir 

neytenda og framleiðenda. Því meiri sem 

miðstýring er, því stærra er hlutverk stjórn-

valda, en hlutverk markaðarins minna að 

sama skapi. í allsherjarmiðstýringu annast 

stjórnvöld alla samræmingu og markaður er 

ekki til. Á hinum pólnum, þ.e.a.s. í markaðs-

hyggju, er þessu öfugt farið. Par sér markað-

urinn um alla samræmingu, en stjórnvöld eru 

ekki til. 

A f framansögðu er ljóst, að það, hvernig 

samræming á athöfnum neytenda og fram-

leiðenda tekst til, ræður úrslitum um það, hve 

góð nýting framleiðsluþáttanna er. Það hag-

kerfi, sem kemst næst því að tryggja bestu 

ráðstöfun framleiðsluþáttanna, er það hag-

kerfi, sem best samræmir athafnir neytenda 

og framleiðenda. 

III. Raunhæft svið hagkerfa 
1. Markaðshyggja. 

Á tímum klassisku hagfræðinganna var sér-

eignarréttur almennt viðurkenndur. Frjáls-

hyggjumenn þess tíma aðhylltust mjög tak-

mörkuð opinber umsvif, svo takmörkuð, að 

hugsjón þeirra hefur oft verið nefnd „nætur-

varðarríkið". Þeir töldu hlutverk hins opin-

bera fyrst og fremst vera það að vernda eign-

arréttinn, annast landvarnir, halda uppi 

lögum og reglu og sjá um að uppfylla aðrar 

þarfir, sem markaðurinn væri ófær um að 

uppfylla. Sumir töldu þó, að hlutverk stjórn-

valda ætti að vera víðtækara. Má í því sam-

bandi nefna John Stuart Mill, sem taldi, að 

stjórnvöld ættu að hafa áhrif á tekjudreifing-

una og tryggja öllum lágmarkslífskjör. 

A ð áliti frjálshyggjumanna átti hið opin-

bera að einoka notkun valds, en eingöngu að 

því er laut að starfsemi þess. Yfirvöld áttu að 
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hafa rétt til þess að þvinga menn til að fara 

eftir settum lögum og til að greiða skatta. 

Þeir, sem aðhyllast markaðshyggju, telja 

þessi takmörkuðu afskipti stjórnvalda of 

mikil. Sé rétt að vernda eignarréttinn, sé 

engin ástæða til þess, að stjórnvöld hafi ein-

okun á því sviði. Ennfremur, ef það er rangt 

að beita valdi í efnahagslífinu, þá er valdbeit-

ing stjórnvalda við innheimtu skatta einnig 

röng. Á þessum forsendum telja markaðs-

hyggjumenn opinberan geira ekki eiga að 

vera til. A ð þeirra áliti geta samtök og fyrir-

tæki einstaklinga leyst hið opinbera af hólmi. 

Þeir telja, að einkafyrirtæki geti jafnað 

ágreining milli viðskiptaaðilja og einkatrygg-

ingarfyrirtæki geti séð um að vernda menn 

gegn glæpastarfsemi. Einkaleynilögreglu-

menn geti hins vegar séð um að finna glæpa-

mennina og loka þá inni í einkafangelsum. 

Allt á að vera í einkaeign, skólar, sjúkrahús, 

vegir o.s.frv. Því er algerlega hafnað, að 

menn eigi heimtingu á einhverju frá öðrum. 

Menn eiga ekki einu sinni skilyrðislausan rétt 

á að lifa og hafa frelsi. Á þessu er þó ein 

undantekning. Hún er sú, að menn eiga 

heimtingu á því að fá að vera í friði. 

Markaðshyggju verður að hafna sem alger-

lega óraunhæfri kenningu. Til að byrja með 

mætti spyrja, hvernig tryggja eigi þann rétt 

manna að fá að vera í friði. Hvernig á að fara 

með geðveika menn og glæpamenn og hver á 

að dæma um það, hvort menn eru geðveikir 

eða hafa unnið sér eitthvað til saka? Það 

verður enginn réttur viðurkenndur, og á það 

jafnt við um rétt til lífs og frelsis sem rétt til 

eigna og að fá að vera í friði. Hver og einn, 

sem telur sig eiga hagsmuna að gæta, hlýtur 

að taka sér sjálfdæmi. M .ö .o . , það myndi 

ríkja skálmöld. 

Annað , sem vert er að huga að, er það, að 

ekki yrði um að ræða mannlegt samfélag. 

Einna helst lítur út fyrir, að ekki sé gert ráð 

fyrir öðru en fullorðnu, heilbrigðu og sæmi-

lega vitibornu fólki. Aðrir geta ekki staðið 

óstuddir. Hvað verður um börn, fatlaða, 

heilsuveila og vangefna? Þetta leysa markaðs-

hyggjumenn að nokkru leyti með því að 

hafna skilyrðislausum rétti til lífs og frelsis. 

Þegar menn eru komnir á þá skoðun, að þeir 

beri ekki ábyrgð á öðru en sjálfum sér, 

hverfur allt siðferði og tillit til annarra. Þeir 

sterku munu lifa, en vanheilir og jafnvel heil-

brigð börn falla í valinn. Einu hagsmunirnir, 

sem foreldrar hefðu af uppeldi barna sinna, 

væri ódýrt vinnuafl og trygging í ellinni. En 

munu börnin ekki bara hugsa um sig? Þau 

hafa engar skyldur frekar en foreldrarnir. 

Menn verða að dýrum, þar sem frumskógar-

lögmálið gildir. Við erum þá ekki lengur að 

fást við mannlegt samfélag og þar af leiðandi 

varla hægt að tala um hagkerfi. 

Í þriðja lagi hafa verið settar fram kenning-

ar um það, að hagkerfi án opinbers geira sé 

óstöðugt ástand. Lágmarksríki verði sjálf-

krafa eða ósjálfkrafa til. Yfirleitt hefur verið 

talið, að lágmarksríkið yrði ósjálfkrafa til. 

Menn kæmu saman og gerðu með sér sátt-

mála um einhvers konar stjórnarfyrirkomu-

lag. Bandaríski heimspekingurinn Robert 

Nozick færir hins vegar rök fyrir því, að ríkið 

verði til sjálfkrafa. Hann segir, að í stjórn-

leysi búi menn við óöryggi. Til þess að eyða 

þessu óöryggi gera þeir varnarsamninga sín á 

milli. Þannig verða til mörg varnarbandalög, 

þar sem einstaklingarnir lofa að vernda 

hverjir aðra. Á hverju svæði verður eitt slíkt 

varnarbandalag öflugast. Nozick færir rök 

fyrir því , að þetta öflugasta varnarbandalag 

hljóti að einoka notkun alls valds á sínu 

svæði, en jafnframt gæta réttar allra íbúa 

svæðisins. Þannig verður lágmarksríkið til. 

Loks má geta þess, að sé tekið mið af stjórn-

unarkenningum, þarf hvorki sáttmála né 

samninga, til þess að lágmarksríkið verði til. 

Mennirnir eru misjafnir. Sumir vilja drottna 

og stjórna, en aðrir vilja láta stjórnast af 

öðrum. Þannig myndu hópar myndast, sem 

hefðu einn foringja. Slíkir hópar myndu 

leggja undir sig landsvæði og kúga fólk til 

undirgefni. Þrælasamfélög, sem ættu í stöðug-

um erjum sín á milli, myndu rísa upp og saga 

mannkyns byrja upp á nýtt. 

Það, sem skiptir okkur mestu máli, er þó 

ekki sú spurning, hvort markaðshyggja er 
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hugsanleg, heldur hitt, að hún getur ekki leitt 

til bestu nýtingar framleiðsluþáttanna. Sam-

kvæmt henni yrði hver og einn að leggja í 

mikinn kostnað til að vernda sig og sína. 

Mikilla tryggingar- eða öryggisráðstafana væri 

þörf í viðskiptum og viðskiptaaðiljar yrðu að 

leggja í stóraukinn kostnað til að vernda 

starfsemi sína. Tíðir og miklir árekstrar væru 

óhjákvæmilegir. Öl l viðskipti myndu því 

ganga hægar og vera dýrari. Það þarf reglur 

um viðskipti markaðsaðiljanna. Það þarf þó 

ekki nauðsynlega stjórnvöld til þess að setja 

þessar reglur. Þær gætu í upphafi verið sam-

komulag einhverra, en smátt og smátt orðið 

að venju. Skýrleikans vegna er ákveðið form 

þó æskilegt. Þegar reglur hafa hlotið viður-

kenningu, þarf hlutlausan og almennt viður-

kenndan aðila til þess að dæma um vafaatriði 

og þvinga menn til að hlíta úrskurðinum. 

Þetta á ekki bara við um viðskipti, heldur öll 

mannleg samskipti. Hagræðið af þessu er 

augljóst, en þó getur markaðurinn ekki gegnt 

þessu hlutverki. Til þess er opinber geiri 

nauðsynlegur. Þetta er meginhlutverk „næt-

urvarðarríkisins", og af þessu dregur það 

nafn sitt. 

Líklega er „næturvarðarríkið" það lág-

marksríki, sem raunhæft er að tala um. Hag-

kerfi með svo lítinn opinberan geira gæti að 

öllum líkindum staðist. Með „næturvarðar-

ríkinu" er tryggt, að markaðurinn geti 

starfað. Það tryggir þó á engan hátt hag-

kvæmustu nýtingu framleiðsluþáttanna. Til 

þess að svo megi verða, þarf einnig að tryggja 

framboð ýmissa annarra gæða markaðinum 

til stuðnings. 

2. Allsherjarmiðstýring. 
Með allsherjarmiðstýringu er átt við það, 

að eitt stjórnvald, miðstjórn, tekur allar efna-

hagslegar ákvarðanir. Engin viðskipti á 

markaði eiga sér stað, allt gerist með beinum 

tilskipunum að ofan. Þjóðfélaginu er stjórnað 

eins og einu stóru fyrirtæki eða einni stórri 

fjölskyldu. 

Staða miðstjórnar er þó allt önnur en staða 

forstjóra eða stjórnar fyrirtækis, sem er á 

markaði. Miðstjórnin hefur ekkert einfalt 

markmið eins og hámörkun ágóða að leiðar-

ljósi. Hennar markmið er hámörkun þarfa-

fullnægingar íbúanna eins og áður hefur 

komið fram. Þar sem ekki er til neinn mæli-

kvarði á þarfafullnægingu, er vilji neytenda 

það eina, sem hægt er að styðjast við. Vanda-

málið er því tvíþætt. Það er ekki bara spurn-

ing um það, hvort allsherjarmiðstýring er 

framkvæmanleg, heldur einnig, hvort hún er 

framkvæmanleg í samræmi við vilja fólksins. 

Friedrich A . Hayek hefur fært sterk rök 

fyrir því, að í miðstýringu hljóti alltaf þeir 

verstu að komast til valda. Hann fullyrðir, að 

þegar lýðræðislegt þjóðfélag er orðið mjög 

miðstýrt, taki þeir ósvífnustu öll völd. Hayek 

segir: 

„Lýðræðissinnaður stjórnmálamaður, sem fer að 

skipuleggja atvinnulífið, stendur bráðlega 

frammi fyrir valinu um að taka sér einræðisvald 

eða gefast upp. Á sama hátt stendur alræðisherr-

ann bráðlega frammi fyrir valinu um venjulegt 

siðferði og fall sitt. Af þessari ástæðu eru þeir, 

sem hafa engar siðferðilegar hömlur og svífast 

einskis, líklegastir til þess að öðlast frama með 

þjóð, sem er á leið til alræðis."1) 

Samkvæmt kenningu Hayeks verður lýð-

ræðislegt þjóðfélag mjög þungt í vöfum, 

þegar skipulagning er orðin mikil. Slíkt 

skapar mikla óánægju og kröfur um skjótar 

aðgerðir, aðgerðanna vegna. Við svona 

aðstæður dregur flokkur eða maður, sem 

virðist einbeittur og öflugur, flesta að sér. í 

miðstjórnarkerfi er vandamálið því ekki það, 

hvað meirihlutinn getur komið sér saman um, 

heldur hitt, „hvaða fjölmennasti eini hópur 

getur komið sér nægilega vel saman, til að 

stjórna megi öllum málum".2 ) A ð áliti Hayeks 

eru þrjár ástæður til þess, að slíkur hópur 

hlýtur að samanstanda af verstu mönnum 

hverrar þjóðar. 

Í fyrsta lagi er því líklega þannig farið, að 

því gáfaðri og menntaðri sem menn eru, því 

fjölbreyttari eru skoðanir þeirra og þar af 

leiðandi erfiðara að koma sér saman um eina 

ákveðna stefnu. Vilji maður ná saman fjöl-
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mennum, samlitum hópi til þess að þvinga 

aðra undir eina stefnu, verður að fara niður á 

lægstu svið siðferðis og skynsemi, þar sem 

ríkir fábreytni í skoðunum. Það verður því að 

leita til þeirra, sem eru ósjálfstæðir og minnst 

frumlegir, þ.e.a.s. múgsins í verstu merkingu 

þess orðs. 

Með þessu móti næðist þó líklega ekki 

nógu fjölmennur hópur, og kemur þá að ann-

arri reglu. Það verður líka að ná til þeirra, 

sem hafa enga eigin sannfæringu, eru trú-

gjarnir og sljóir. Slíkir menn trúa því, sem 

nógu oft er haldið að þeim. 

Í þriðja lagi virðist auðveldara að fá menn 

til þess að sameinast um eitthvað neikvætt, 

hatur, öfund o.s.frv. Fundinn er einhver 

óvinur, sem hópurinn sameinast gegn. Yfir-

leitt er óvinurinn lítill hópur, sem stendur vel 

fjárhagslega, eða „útlendingar" í landinu eða 

utan þess. 

Þótt rök Hayeks séu skynsamleg og í sam-

ræmi við reynsluna, eru þau ekki staðreynda-

staðhæfingar. Allt eru þetta matsatriði og því 

stefnustaðhæfingar. Það er hins vegar ljóst, 

að sé kenning Hayeks rétt, mun miðstjórnin 

ekki fara eftir vilja fólksins. Komist þeir 

verstu til valda, munu þeir ekki taka tillit til 

annarra en sjálfra sín. Hitt er svo annað mál, 

hvort aðrir myndu frekar stjórna í samræmi 

við óskir þegnanna. Það mætti t.d. hugsa sér, 

að allir bestu menn hverrar þjóðar sætu í 

miðstjórn. Þeir hljóta að vilja fólkinu allt hið 

besta. Rétt eins og gott foreldri telur sig vita 

betur en barnið, hvað barninu er fyrir bestu, 

má ætla, að miðstjórnin telji sig vita betur en 

fólkið sjálft, hvað því er fyrir bestu, og taki 

ákvarðanir í samræmi við það. Miðstjórn 

mun því að öllum líkindum ekki hafa áhuga á 

að taka tillit til óska fólksins. Samsetning 

miðstjórnarinnar breytir litlu þar um. V ið 

þetta bætist, að sýnt hefur verið fram á, að 

miðstjórn getur sennilega ekki tekið tillit til 

vilja fólksins, þótt hún vildi það. 

Í bók, sem fyrst kom út árið 1922, færði 

Ludwig von Mises í 11— ef ekki óhrekjanleg rök 

fyrir nauðsyn markaðar, ef framleiðsla á að 

vera í samræmi við vilja fólksins. Hann benti 

á, að á markaði eru efnahagsákvarðanir 

teknar út frá framboði og eftirspurn. Eftir-

spurnin sýnir vilja neytenda og er því vegna 

ágóðavonar framleiðenda ákvarðandi um 

það, hvað er framleitt og hve mikið af hverju. 

Samkeppni framleiðenda ákveður verð fram-

leiðsluþáttanna og ágóðavonin hagkvæmustu 

samsetningu þeirra. Á markaði eru fram-

leiðsluþættirnir því nýttir eins og best verður 

á kosið í samræmi við óskir fólksins. í mið-

stýrðu hagkerfi, þar sem framleiðsluþættirnir 

eru í eigu hins opinbera, er þessu öðru vísi 

farið. Engin samkeppni um framleiðsluþætt-

ina og þar með skynsamleg verðmyndun 

getur átt sér stað, þar sem einn aðili ræður 

öllu. A f þessu dró Mises þá ályktun, að í mið-

stýrðu hagkerfi væri skynsamleg nýting fram-

leiðsluaflanna óhugsandi. Allar ákvarðanir 

þar að lútandi væru teknar af handahófi og án 

tillits til þarfa og óska fólksins. Jafnvel þótt 

um neysluvörumarkað væri að ræða, yrðu 

verðákvarðanir stjórnvalda ekki í samræmi 

við mat fólksins á mikilvægi gæðanna. Það 

verður að vera markaður fyrir hvort tveggja, 

aðföng og afurðir. 

3. Markaðssósíalismi. 
Segja má , að Mises hafi kastað hanskan-

um, þegar hann sýndi fram á, að skynsam-

legar efnahagsákvarðanir verða ekki teknar í 

miðstýrðu þjóðfélagi. Þetta kom eins og köld 

vatnsgusa framan í þá, er aðhylltust miðstýr-

ingu og töldu miðstjórn geta hagað fram-

leiðslunni eins vel í samræmi við vilja fólks og 

markaður, ef ekki betur. Um þetta segir 

Ólafur Björnsson: 

„Boðskapur sósíalista hafði verið sá, að þjóðnýt-

ingin myndi leiða til meiri allsnægta en 

mannkynið hefði áður dreymt um, en væru kenn-

ingar Mises réttar, hlaut slík skipan mála að leiða 

til örbirgðar, ófrelsis og alræðis fámennrar klíku 

skriffinna."3) 

Sósíalistar svöruðu árás Mises einfaldlega 

með því að viðurkenna markaðinn eða mark-
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aðsöflin. Fram komu kenningar um markaðs-

sósíalisma. Helstu höfundar hans eru Oskar 

Lange og Abba P. Lerner. Þeir töldu ekkert 

því til fyrirstöðu, að samkeppni gæti átt sér 

stað, þótt fyrirtæki væru í eigu hins opinbera. 

Séreignarréttur væri enginn grundvöllur sam-

keppni. Hægt væri að samrýma samkeppni á 

markaði og þjóðnýtingu, þannig að verð-

myndun ákvarðaðist af mati hvers og eins á 

mikilvægi gæðanna. Niðurstaðan yrði kerfi, 

sem sameinaði kosti markaðskerfis og mið-

stýrðs kerfis, en væri laust við galla beggja 

kerfanna. Báðir settu þeir fram líkan af hag-

kerfi þessu til stuðnings. 

Í kerfi Langes er gert ráð fyrir því, að 

þrenns konar aðilar taki ákvarðanir hver út af 

fyrir sig. Þessir aðilar eru heimili eða einstakl-

ingar, opinbert áætlunarráð og stjórnendur 

opinberra fyrirtækja. Gert er ráð fyrir því, að 

neytendur hafi frjálst neysluval og geti þess 

vegna ráðstafað tekjum sínum þannig, að 

þarfafullnæging þeirra verði hámörkuð. 

Verðmyndun neysluvara er á frjálsum mark-

aði. Ef eftirspurn neytenda er umfram fram-

boð, hækkar verðið og framboð eykst, en svo 

öfugt, ef framboð er meira en eftirspurn. 

Einnig er gert ráð fyrir, að verðmyndun vinnu 

sé á frjálsum markaði. Laun geta því verið 

mishá vegna sérhæfingar og óþæginda. Gert 

er ráð fyrir fullu atvinnufrelsi, og eftirspurn 

fyrirtækja eftir vinnuafli er afleidd eftirspurn 

eftir vörum þeirra. 

Segja má, að þetta sé markaðshelmingur-

inn í kerfi Langes. Framleiðsluþættir, aðrir 

en vinnuafl, eru í eigu hins opinbera. Verð á 

þeim ákveður áætlunarráðið. Við verð-

ákvarðanir reynir það að ná heildarjafnvægi 

eins og um frjálsa samkeppni sé að ræða. 

Verðin eru svo endurskoðuð reglulega og 

þeim breytt eftir því , hvort um er að ræða 

van- eða offramboð. 

Stjórnendur fyrirtækja eru opinberir starfs-

menn. Þeim er gert skylt að hafa meðalkostn-

að sem lægstan og haga magni afurða þannig, 

að jaðarkostnaður sé jafn verði. Vegna hættu 

á, að þeir reyni að ná einokunargróða, er 

markmiðinu, hámörkun hagnaðar, sleppt. 

Gert er ráð fyrir, að hagnaður, ef einhver 

verður, renni til almennings á grundvelli jafn-

ræðisreglu. Önnur fyrirmæli fá stjórnendur 

gegnum verðlagið með tvennum hætti. Ann-

ars vegar er það áætlunarráðið og hins vegar 

markaðurinn. Þeir hafa þannig ekkert með 

verðið að gera, hvorki á aðföngum né afurð-

um. Stjórnendur eru því verðtakendur eins 

og stjórnendur fyrirtækja í fullkominni sam-

keppni. 

Með því að sleppa hámörkun ágóða sem 

markmiði úthýsti Lange hvatningunni. í kerfi 

Lerners, sem að nokkru leyti var endurbót á 

líkani Langes, var m.a. bætt úr þessu. Lerner 

hafði ekkert á móti hagnaði, væri hann innan 

„hæfilegra marka". Hann var heldur enginn 

bókstafstrúarmaður á opinberan eignarrétt. 

Samkvæmt líkani Langes eiga fyrirtækin að 

vera í eigu hins opinbera, en Lerner segir það 

ekki skipta máli , hver á þau, ef aðrir þættir 

hagkerfisins eru í lagi. 

Loks má geta þess, að Lerner kom með 

nýjung í verðlagsmálum, sem miðaði að því 

að koma í veg fyrir einokun. Stjórnvöld áætla 

verð, sem þau telja að fengist við fullkomna 

samkeppni. Þetta verð fá fyrirtækin. Verði 

markaðsverðið hærra, hirða stjórnvöld mis-

muninn og borga fyrirtækinu mismuninn, 

verði verðið lægra. 

Það er ýmislegt, sem finna má að markaðs-

sósíalisma Lange og Lerners, og í raun er 

vafasamt, að hann sé framkvæmanlegur. 

Ekkert af því, sem Mises gagnrýndi, hefur 

verið lagfært að fullu og sumt hefur mjög lítið 

verið lagfært eða jafnvel gert verra. Enn er 

gífurlega mikil miðstýring eftir, og hún hefur 

náttúrulega sömu galla og fylgja allsherjar-

miðstýringu. Það kann að vera, að með mark-

aðssósíalisma megi fá fram vilja neytenda, en 

það er eftir sem áður algerlega í hendi stjórn-

valda, hvort eftir honum er farið, en eins og 

fram hefur komið er það mjög ólíklegt. Auk-

ist eftirspurn eftir vöru, eykst eftirspurnin 

eftir þeim framleiðsluþáttum, sem í hana 

fara. Sé eftirspurnaraukningin stjórnvöldum 

ekki að skapi, hækka þau verð framleiðslu-

þáttanna án þess að auka framboð varanna. 
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Helstu gagnrýnendur sósíalisma, Mises og 

Hayek, neituðu því ekki, að markaðssósíal-

ismi væri fræðilega hugsanlegur, en hins 

vegar töldu þeir hann ekki tæknilega fram-

kvæmanlegan. Til þess að svo mætti verða 

yrði miðstjórnin í fyrsta lagi að geta safnað 

saman nauðsynlegum upplýsingum um vilja 

neytenda og framleiðsluföll. í öðru lagi yrði 

hún að geta sett upp og leyst nógu hratt sam-

svarandi eftirspurnar- og framboðsföll og 

þannig fengið jafnvægisgildi þeirra. í þriðja 

lagi yrði hún að geta tryggt, að stjórnendur 

fyrirtækja færu eftir fyrirmælum hennar. 

Niðurstaða Mises og Hayeks var einfald-

lega sú, að þetta væri of flókið. Miðstjórnin 

gæti aldrei haft þessa eiginleika og því sé hag-

kerfi með verulegri miðstýringu eins og mark-

aðssósíalismi ekki framkvæmanlegt og þaðan 

af síður allsherjarmiðstýring. 

Hvort sem þessi niðurstaða Mises og 

Hayeks er rétt eða ekki, þá er ljóst, að mark-

aðssósíalismi eins og hann er settur fram af 

Lange og Lerner hlýtur að vera mjög þungur 

í vöfum. Miðstýringin er of mikil, til þess að 

hægt sé að ná fram bestu nýtingu framleiðslu-

þáttanna. Það er einnig ljóst, að á öllum svið-

um er reynt að líkja eftir samkeppnismark-

aði. Sú spurning hlýtur þá að vakna, hvort 

það, sein er ekta, hljóti ekki að vera betra en 

eftirlíkingin. Ef stjórnvöld geta með góðum 

árangri líkt eftir samkeppnismarkaði, hljóta 

þau að geta lagfært með enn betri árangri 

starfsemi raunverulegs markaðar. 

Ljóst er, að um hagkerfi með verulegri 

miðstýringu gildir það sama og hagkerfi með 

enga miðstýringu, markaðshyggju, hvorugt 

er framkvæmanlegt. Bæði eru þau staðleysur. 

Um það, hvað hægt er að komast af með lítil 

markaðsviðskipti og mikla miðstýringu ann-

ars vegar og litla miðstýringu og mikil mark-

aðsviðskipti hins vegar, er ógerningur að 

segja nákvæmlega til um. Það skiptir heldur 

ekki svo miklu máli , hvað er hægt, athygli 

okkar beinist fyrst og fremst að því, hvað er 

best. Áður en lengra er farið út á þá braut, er 

þó nauðsynlegt að kanna, hvort eignarréttur-

inn hafi einhverju hlutverki að gegna. 

4. Eignarrétturinn. 
Hvað er eignarréttur? Segja má , að eignar-

réttur sé ráðstöfunarréttur innan ákveðinna 

takmarka. Eitt mikilvægasta atriðið í þessum 

ráðstöfunarrétti er rétturinn til að útiloka 

aðra frá notkun á því, sem eignarrétturinn 

nær til. A f þessari skilgreiningu leiðir, að sér-

eignarrétturinn hefur litla þýðingu í miðstýr-

ingu. Miðstýring krefst þess, að miðstjórnin 

hafi ráðstöfunarrétt á því, sem miðstýringin 

nær til. Án þessa ráðstöfunarréttar er mið-

stýringin ekki framkvæmanleg. Það er því 

ljóst, að því meiri sem miðstýringin er, því 

meira verður að vera í eigu hins opinbera. 

En hvernig er þessu farið á hinum enda 

hagkerfasviðsins? Er hægt að hugsa sér frjáls-

an markað, þar sem framleiðslutækin eru í 

eigu hins opinbera? Þetta er í raun spurning 

um það, hvort séreignarrétturinn er nauðsyn-

legur til þess að tryggja dreifingu valds og 

ákvörðunartöku, sem aftur er grundvöllur 

þess að hagnýta þekkingu „mannsins á 

staðnum" eins og fram kemur í næsta kafla. 

Í þessu sambandi er fróðlegt að kanna 

afstöðu Hayeks. Hann neitar því ekki, að 

hagkerfi, þar sem öll framleiðslutæki eru í 

eigu hins opinbera, sé fræðilega mögulegt. Á 

framkvæmd slíks kerfis telur hann hins vegar 

óyfirstíganlega annmarka. Framkvæmdin 

yrði að vera á þann veg, að hvert fyrirtæki 

starfaði sjálfstætt án afskipta stjórnvalda. 

Stjórnendur hvers fyrirtækis tækju ákvarðan-

ir um verð og framleiðslumagn afurða fyrir-

tækisins. Samkeppni ætti sér stað um vinnuafl 

og aðra framleiðsluþætti, og keppt yrði að 

hámörkun ágóða. Þetta yrði m.ö .o . að vera 

eins og markaðskerfi, þar sem ríkti séreignar-

réttur, nema hvað hér væri allt í eigu hins 

opinbera. En það er einmitt í eignarréttinum, 

sem framkvæmdaörðugleikarnir liggja. 

Hverjir eiga að ráða forstjóra og hvernig á að 

gera þá ábyrga gerða sinna? Hvernig eiga ný 

fyrirtæki að fara af stað? Hve stór eiga fyrir-

tæki að vera og hve mörg í hverri atvinnu-

grein? A ð dómi Hayeks er þetta óleysanlegt. 

Öll leysast þessi vandamál af sjálfu sér í sér-

eignarskipulagi. í hagkerfi, þar sem allt er í 
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eigu hins opinbera, yrði hins vegar að koma 

til einhvers konar ríkiseftirlit eða ríkisráð, 

sem fylgdist með rekstri allra fyrirtækja og 

refsaði eða verðlaunaði stjórnendur eftir 

árangri. Þetta ríkisráð yrði einnig að taka 

ákvarðanir um ný fyrirtæki, stærð fyrirtækja 

og fjölda. Slíkt ríkisráð yrði mjög umfangs-

mikið og væri í raun miðstjórn. 

Það er greinilegt, að eins og opinber eign-

arréttur verður að vera víðtækari, eftir því 

sem miðstýring er meiri, þá verður séreignar-

skipulagið að vera víðtækara, eftir því sem 

markaðsstarfsemin er meiri. í markaðshyggju 

er enginn opinber eignarréttur. (Eins og fram 

hefur komið er spurning, hvort þar er nokkur 

séreignarréttur heldur.) Eignarrétturinn er 

óaðskiljanlegur hluti hagkerfa. Hann er í 

raun önnur vídd hagkerfasviðsins. Við getum 

því teiknað hugsanlegt svið hagkerfanna í 

tvívídd eins og sýnt er á mynd 2, þar sem x-

ásinn jafngildir mynd 1. 

Samkvæmt því, sem hér að ofan greinir um 

fylgni séreignarréttar og markaðsstarfsem-

innar, mætti ætla, að þau hagkerfi, sem raun-

hæft er að tala um, lægju á hornalínunni á 

mynd 2. Það er þó engan veginn víst, að fylgni 

markaðsstarfseminnar og séreignarréttar sé 

svo nákvæm. Telja verður alveg eins líklegt, 

að eignarrétturinn geti verið nokkuð mis-

munandi við fast hlutfall á markaðsstarfsemi 

og miðstýringu. Eins mætti hugsa sér fasta 

skipan eignarréttar, þótt hlutföll markaðs-

starfseminnar og miðstýringar breyttust 

smávegis. í þessu sambandi má nefna rekstur 

stórfyrirtækja, þar sem hver hluthafi á aðeins 

örlítið brot af heildarhlutafé og ræður því litlu 

um stjórn fyrirtækjanna. Fjölmargir hagfræð-

ingar, þ.á m. John K. Galbraith, halda því 

fram, að slík fyrirtæki yrðu í mörgum til-

vikum ekkert síður vel rekin, þótt þau væru í 

eigu hins opinbera, og gætu því að skaðlausu 

verið það. Er talið, að þetta eigi sérstaklega 

við um síma, rafveitur, hitaveitur og önnur 

fyrirtæki með eðlilega einokun vegna gífur-

lega mikils fasts kostnaðar. En í tilvikum sem 

þessum verður ekki komist hjá verulegum af-

skiptum hins opinbera, ef fyrirtækin eru í 

einkaeign. Þetta þýðir, að eignarrétturinn 

getur verið breytilegur, þótt hlutfall markaðs-

starfseminnar og miðstýringar standi í stað. 

Mismiklar stjórnunaraðgerðir eru hins vegar 

dæmi um mismikla miðstýringu, án þess að 

eignarréttarskipulagið breytist. Það má því 

segja, að þau hagkerfi, sem raunhæft er að 

tala um, liggi milli bogadreginna lína eins og 

sýnt er á mynd 3. 
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Sé það tekið með í reikninginn, að í fyrri 

undirköflum þessa kafla var mjög lítilli og 

mjög mikilli miðstýringu hafnað, stendur 

skyggða svæðið á mynd 3 eftir sem hið raun-

hæfa svið hagkerfa. Þau hagkerfi, sem eru 

utan við skyggða svæðið, höfum við útilokað, 

vegna þess að þau eru ekki framkvæmanleg. 

Það skal hins vegar tekið fram, að staðsetning 

og stærð skyggða svæðisins er engan veginn 

einhlít. Nákvæm takmörk þess, hvað er fram-

kvæmanlegt og hvað ekki, eru matsatriði, auk 

þess sem óteljandi ytri þættir hafa áhrif á það, 

hvað er framkvæmanlegt í hverju einstöku til-

viki. 

Það, sem nú liggur fyrir, er að minnka 

skyggða svæðið á mynd 3 og nálgast það hag-

kerfi, sem nær bestu mögulegri nýtingu fram-

leiðsluþáttanna. Til þess að það sé hægt, er 

nauðsynlegt að skoða og skilgreina nánar, 

hverjir eru kostir og gallar markaðar annars 

vegar og miðstýringar hins vegar. Verður það 

viðfangsefni næsta kafla. 

IV. Markaður - miðstýring 
(Kostir og gallar) 

1. Þekking. 

Erfitt verður þeim, sem illa kann. 

Engan varðar allt að vita. 

Í tímaritsgrein, sem út kom árið 1945, gerði 

Hayek grein fyrir því, hvernig markaðurinn 

hagnýtir best alla þá vitneskju, sem til er. 

Jafnframt skýrði hann, af hverju miðstjórn 

getur aldrei haft alla þá þekkingu á hagkerf-

inu, sem nauðsynleg er til þess að ná bestu 

mögulegri nýtingu framleiðsluþáttanna. 

Útleiðsla Hayeks var skýr. Ef við höfum 

allar viðeigandi upplýsingar, getum gengið út 

frá gefnu kerfi fyrir vilja fólks og höfum full-

komna þekkingu á fáanlegum framleiðslu-

þáttum, eru efnahagsvandamál eingöngu 

stærðfræðilegs eðlis. Þau verða þá best leyst 

með tölvum. En efnahagsvandamál eru ekki 

eingöngu viðfangsefni stærðfræðinga eða 

tölvusérfræðinga. Þessar forsendur, sem við 

gáfum okkur, standast ekki. Fullkomin hag-

fræðileg vitneskja fyrir þjóðfélagið í heild er 

ekki og getur ekki eðlis síns vegna verið til í 

einni miðstöð. Þessu verður best lýst með 

orðum Hayeks sjálfs: 

„The peculiar character of the problem of a ratio-

nal economic order is determined precisely by 

the fact that the knowledge of the circumstances 

of which we must make use never exists in con-

centrated or integrated form, but solely as the 

dispersed bits of incomplete and frequently con-

tradictory knowledge which all the separate indi-

viduals possess. The economic problem of society 

is thus not merely a problem of how to allocate 

„given" resources - if „given" is taken to mean 

given to a single mind which deliberately solves 

the problem set by these „data". It is rather a pro-

blem of how to secure the best use of resources 

known to any of the members of society, for ends 

whose relative importance only these individuals 

know. Or, to put it briefly, it is a problem of the 

utilization of knowledge not given to anyone in its 

totality."4) 

Með áætlun er hér átt við innbyrðis tengdar 

ákvarðanir varðandi ráðstöfun framleiðslu-

þátta hagkerfisins. Þessar áætlanir eru að mis-

miklu leyti byggðar á upplýsingum, sem 

höfundar þeirra hafa ekki í upphafi, en verða 

að fá hjá öðrum. Hayek segir engan ágreining 

um það, að þessar áætlanir séu nauðsynlegar. 

Ágreiningurinn sé um það, hvort áætlanir eigi 

að vera gerðar af miðstjórn fyrir allt hag-

kerfið eða hvort áætlanagerðin á að vera 

dreifð meðal einstaklinganna. Þetta er spurn-

ing um miðstýrt hagkerfi eða samkeppni. 

Þarna mitt á milli eru áætlanir fyrir heilar 

starfsgreinar, þ.e.a.s. einokun. Hvert þessara 

kerfa sé best, fari eftir því, hvert þeirra hag-

nýtir best þá þekkingu, sem til er. 

Mjög mikið er oft gert úr vísindalegri þekk-

ingu, þ.e.a.s. þekkingu, sem hægt er að setja 

í reglur eða kerfi. Menn segja gjarnan, að 

slíka þekkingu geti einungis sérfræðingar 

notað, svo að vel sé. Það kann að vera, að til 

þess valdir sérfræðingar séu hæfastir til þess 

að taka ákvarðanir á grundvelli þess háttar 

vitneskju. Sú spurning vaknar hins vegar, 

hvernig velja eigi þessa sérfræðinga. En jafn-

vel þótt hægt væri að leysa það vandamál, þá 

er það aðeins brot af miklu stærra vandamáli. 
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Mikilvægustu vitneskjuna er ekki hægt að 

setja í kerfi eða búa til reglur um. Það er vitn-

eskjan um sérstakar aðstæður t íma og staðar. 

A ð þessu leyti hefur hver einasti maður ein-

hverja þekkingu fram yfir alla aðra, sem ein-

ungis nýtist, ef ákvarðanir, sem á þessari 

þekkingu byggjast, eru teknar af honum sjálf-

um eða í samvinnu við hann. 

Þessar sérstöku aðstæður tíma og staðar 

eru margvíslegar. Þær eru til staðar jafnt hjá 

seljendum sem kaupendum. „Lærður veit 

mikið, en reyndur meira", segir máltækið. 

Við skulum hugsa okkur nýútskrifaðan við-

skiptafræðing, sem hefur störf hjá fyrirtæki. 

Þrátt fyrir góða menntun tekur það hann 

langan tíma að læra á samstarfsmenn, neyt-

endur og allt það, sem þessu fyrirtæki við-

kemur sérstaklega. Auk þess þarf hann að 

læra á það, sem snýr að atvinnugreininni í 

heild. Það þarf ekki að fara um það mörgum 

orðum, hve miklu hæfari starfsmaður við-

skiptafræðingurinn verður eftir að hafa 

starfað í nokkurn tíma. Tölva eða miðstjórn 

getur aldrei fengið slíka starfsreynslu. 

Þetta verður ennþá ljósara, þegar litið er á 

val neytenda. Sagt er, að skilningarvit manns-

ins séu f imm: Sjón, heyrn, lykt, bragð og til-

finning. Þegar neytendur velja, nota þeir 

skilningarvitin. Notkun þeirra er hins vegar 

mjög mismunandi, eftir því hvaða neytendur 

eiga í hlut, um hvað valið stendur o.s.frv. 

Einnig er skynjun skilningarvitanna mismun-

andi eftir neytendum og aðstæðum. Við þetta 

bætist svo umhverfi hvers og eins. Eigi vitn-

eskja neytenda um eigin langanir að koma 

að notum við fullnægingu þarfa þeirra, verður 

að hafa þá með í ráðum, þegar ákveðið er, 

hvað eigi að framleiða. Það verður best gert 

með því að láta þá hafa frjálst neysluval. 

Með þessu er ekki öll sagan sögð. Allt er 

sífelldum breytingum undirorpið, og raun-

verulega eru öll efnahagsvandamál afleiðing 

breytinga. Flestar upplýsingar eru þess eðlis, 

að þær væru ekki fyrr komnar til miðstjórnar 

en þær væru orðnar úreltar. Áðurnefndur 

viðskiptafræðingur er sífellt að fá nýjar upp-

lýsingar, samhliða því sem þær eldri úreldast. 

Hann þarf að aðlaga fyrirtækið síbreytilegum 

heimi. Sama má segja um neytandann. 

Skynjun hans breytist stöðugt. Umhverfi 

hans er einnig sífelldum breytingum undir-

orpið. Miðstjórn gæti kannski fylgst nokkuð 

vel með heildarbreytingum á hagkerfinu, en 

ógerningur er fyrir hana að fylgjast með þeim 

sífelldu smábreytingum, sem hinir óteljandi 

þættir hagkerfisins taka. En þótt breytingar 

einstakra þátta hagkerfisins séu litlar, eru þær 

hlutfallslega miklu stærri og tíðari en heildar-

breytingar, vegna þess að í heildarbreyting-

um vega breytingar einstakra þátta hverjar 

aðrar upp. Það, sem mestu máli skiptir við 

þessar breytingar, er þó líklega það, að þær 

eru yfirleitt algerar tilviljanir. Það er því eng-

inn möguleiki að hafa kerfi yfir þær. 

Enn má nefna, að það er ógerningur að 

setja veigamiklar upplýsingar í skýrsluform. 

Ekki verður heldur stuðst við lögmál stórra 

talna. Það þarf að taka tillit til hvers og eins. 

„Maðurinn á staðnum" hefur alltaf eitthvað 

fram yfir miðstjórnina. Hann veit best, hvaða 

breytingar á stað og tíma skipta mestu máli og 

hvaða framleiðsluþættir eru til og hvernig 

þeir verða best notaðir sem svar við breyting-

um. Ekki nægir alltaf, að miðstjórnin hafi 

samráð við „manninn á staðnum", né er 

henni það alltaf fært. Ákvarðanir eru háðar 

svo mörgu, þurfa að vera teknar það fljótt og 

eru það margar, að tími til samráðs er naum-

ur. Hætt er við því, að magn upplýsinga og 

erfiðleikarnir við að velja úr þær upplýsingar, 

sem skipta máli , verði miðstjórninni ofviða. 

Ef þekking „mannsins á staðnum" á að nýtast 

og besta nýting framleiðsluþáttanna að nást, 

verður hann að fá að ráða sér sem mest 

sjálfur. 

Í ákvarðanatökunni þarf „maðurinn á 

staðnum" að byggja á því, sem gerist annars 

staðar. Honum nægja ekki upplýsingar um 

sjálfan sig og sitt nánasta umhverfi. Alls 

staðar í heiminum er sífellt eitthvað að 

gerast, sem hefur áhrif á ákvarðanir hans. 

Hann þarf þó ekki að hafa beina vitneskju um 

alla þá atburði. Honum nægir að vita það, 

sem hefur áhrif á hlutfallslegt gildi þess, sem 
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hann þarf að leggja mat sitt á. Engin mið-

stjórn getur miðlað þessum upplýsingum til 

hans. Ástæðurnar eru að mestu leyti þær 

sömu og hindra, að miðstjórn komi í stað 

„mannsins á staðnum". 

Til þess að leysa boðmiðlunarvandamál 

hagkerfisins segir Hayek nauðsynlegt að 

styðjast við verðkerfið, og því frjálsari sem 

verðbreytingar eru, því betur gegni verð-

kerfið þessu hlutverki. Það er þrennt, sem 

skiptir máli varðandi upplýsingamiðlun verð-

anna: 

1. Þau hafa að geyma alla þekkingu, sem 

skiptir máli fyrir ákvarðendur, og er þar 

ekkert undanskilið. 

2. í þeim felast engar upplýsingar, sem ekki 

skipta máli fyrir ákvarðendur. 

3. Þau taka tillit til mikilvægis upplýsinga. 

Hvernig má þetta vera? Eins og fyrr segir 

skiptir það eitt máli fyrir „manninn á staðn-

um" , sem hefur áhrif á hlutfallslegt gildi þess, 

sem hann þarf að leggja mat sitt á. Það, sem 

skiptir máli , er, hversu erfitt er að útvega hin 

ýmsu gæði og hve mikilvæg þau eru miðað við 

annað, sem hann hefur í huga. Þetta er ein-

mitt það , sem hefur áhrif á framboðs- og eftir-

spurnaröflin, sem aftur ráða verðunum. Því 

mikilvægari sem hinar ýmsu upplýsingar eru, 

því meiri áhrif hafa þær á framboðs- og eftir-

spurnaröflin og því meiri áhrif hafa þær á 

verðin. Það, sem ekki skiptir máli fyrir 

„manninn á staðnum", er, af hverju hitt og 

þetta gerist eða er eins og það er. Þetta hefur 

heldur ekki áhrif á framboðs- og eftirspurnar-

öflin og því engin áhrif á markaðsverðin. í 

grein sinni tók Hayek dæmi af tini. Verði 

skortur á því , þurfa notendur ekki að vita, af 

hverju hann stafar. Allt , sem þeir þurfa að 

vita, er, að einhvers staðar í heiminum er nú 

arðsamara að nota hluta þess tins, sem þeir 

ætluðu að kaupa, og því verða þeir að spara 

það. U m þetta fá þeir upplýsingar gegnum 

verðið, sem hækkar. 

Samkvæmt ofansögðu þarf „maðurinn á 

staðnum" einungis að fylgjast með verðum og 

breytingum þeirra. Þau eru eins og vísitölur 

um þá þróun mála í heiminum, sem skiptir 

máli fyrir hann. Með þeim fær hann alla utan-

aðkomandi þekkingu, sem hann þarf til þess 

að geta tekið skynsamlegar ákvarðanir út frá 

þekkingu sinni á stað og tíma. Með dreifðri 

ákvarðanatöku eins og á markaði er því öll 

þekking hagnýtt, hvort sem hún tengist stað 

og tíma eða einhverju í órafjarlægð í tíma og 

rúmi. 

2. Hvatar. 
Eins og fram kom í undirkaflanum hér að 

framan vantar mikið upp á, að sú þekking, 

sem til er, sé hagnýtt sem skyldi í verulegri 

miðstýringu. Það vantar því mikið upp á, að 

framleiðsluþættirnir séu nýttir eins og mögu-

legt er, og því verri verður nýtingin sem mið-

stýringin er meiri. Þetta er önnur höfuðorsök 

þess, að miðstýrt hagkerfi verður óstarfhæft, 

þegar miðstýringin hefur náð vissu stigi. Hin 

höfuðorsökin er skortur á hvötum. Þótt mið-

stjórnin gæti nýtt áðurnefnda þekkingu, væri 

það ekki nóg. Það vantar alla hvata í kerfið. 

Miðstjórnina vantar hvata til þess að nýta 

þessa þekkingu að fullu, og fólk og fyrirtæki 

vantar hvata til að leggja sig fram. Það er ekki 

nóg að geta, ef viljinn er ekki fyrir hendi. 

Valdbeiting eða þvingun getur ekki komið 

algerlega í stað hvata. Hvernig á að mæla 

það, hvort einhver leggur sig fram eða ekki? 

Leggi menn og fyrirtæki sig of lítið fram, eru 

framleiðsluþættirnir vannýttir. Séu fram-

leiðslueiningar þjóðfélagsins þvingaðar til 

þess að leggja of mikið á sig, eru þær ofnotað-

ar. Það kann að leiða til umframafkasta um 

stundarsakir, en svo færi að draga úr 

afköstum. Til lengri tíma litið er þetta því líka 

vannýting. Hinn gullni meðalvegur er vand-

rataður. Valdbeitingar- og þvingunaraðgerð-

ir hafa fleiri ókosti. í fyrsta lagi ná þær ekki til 

miðstjórnarinnar sjálfrar. Það hlýtur þó að 

vera grundvallaratriði. í öðru lagi hefur þetta 

í för með sér sóun framleiðsluþáttanna. Þeir 

framleiðsluþættir, sem fara í valdbeitinguna, 

verða ekki notaðir í annað á meðan. í þriðja 

lagi verður fólk firrt. Þvingun og óttinn við 

hana firra það. í stað þess að hámarka ham-
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ingju þegnanna leiðir kerfið til hins gagn-

stæða. 

Það kann að sýnast hvati á miðstjórnina, ef 

hægt væri að hafa hana lýðræðislega kjörna. 

Sú hætta er hins vegar fyrir hendi, að þegar 

einu sinni væri búið að kjósa hana, myndi hún 

tryggja sig í sessi til frambúðar. Hafi mið-

stjórnin yfirumsjón með allri fréttamiðlun, 

hefur fólkið engan mælikvarða á gerðir hennar, 

og eftir hverju á þá að kjósa? Sé litið fram hjá 

þessum möguleika, kann að vera, að hér sé 

um að ræða hvata, en sé svo, er hann ákaflega 

veikur. Þetta er ekkert betri hvati en lýð-

ræðislega kjörnar stjórnir hafa nú á dögum. 

Það stendur eftir sem áður, að stjórnin á jafn-

erfitt með að nýta þekkingu „mannsins á 

staðnum" og að komast að óskum fólksins. 

Um það síðarnefnda segir Ólafur Björnsson: 

,,Það er því alger misskilningur, ef því er haldið 

fram, að það sé aðeins í einræðisríkjum - hvort 

sem stjórnvöld þeirra eru rauð eða brún - sem 

ákvarðanir stjórnvalda séu án tengsla við vilja 

fólksins. Það á einnig við í lýðræðisríkjum, að 

stjórnvöld skortir upplýsingar um vilja almenn-

ings, þegar þau taka ákvarðanir um efnahagsmál 

eða annað, þannig að þótt þau væru öll af vilja 

gerð til þess að haga athöfnum sínum í samræmi 

við hann, þá eru sjaldnast nokkur tök á því að 

vita, hver hann er.'5) 

Við þetta bætist svo, að eftir sem áður vantar 

hvatann fyrir fyrirtæki og einstaklinga. Vald-

beiting eða einhvers konar þvingun er því 

nauðsynleg í miðstýrðu hagkerfi, þótt gölluð 

sé. Án hennar myndi kerfið ekki verka. Það 

skiptir litlu máli , hvort valdbeitingin er fram-

kvæmd af Jóni eða séra Jóni. Það skiptir því 

litlu máli, hvort eða hvernig miðstjórnin er 

kosin eða til komin. 

Flestir þeir hvatar, sem miðstýrt hagkerfi 

vanhagar um, eru innbyggðir í markaðskerfi. 

Á markaðinum gildir: „Hver er sinnar gæfu 

smiður." Gagnstætt miðstjórnarkerfi er ekki 

um að ræða beinar skipanir og beinar úthlut-

anir. Á markaðinum uppskera menn eins og 

þeir sá. Þar ríkir valfrelsi neytandans. Val-

frelsi hvetur neytendur til þess að kaupa þær 

vörur, sem veita þeim mesta nytsemi. Fyrir-

tæki eru frjáls að því, hvað þau framleiða. 

Þau reyna að hámarka gróða sinn, en það 

gera þau með því að framleiða það, sem neyt-

endur vilja kaupa, og það á sem ódýrastan 

hátt. Þau eru þannig hvött til þess að sinna 

þörfum fólksins og hámarka nýtingu fram-

leiðsluþáttanna. Atvinnufrelsið hvetur menn 

til þess að taka þá vinnu, sem gefur þeim 

mesta nytsemi, mælda með frítíma, launum 

og öðru, sem skiptir þá máli. „Maðurinn á 

staðnum" tekur ákvarðanirnar. Hann er 

hvattur til þess að gera það skynsamlega 

vegna þess að nytsemin, sem í hans hlut fell-

ur, ræðst af því. Jafnframt því sem verðkerfið 

útvegar honum allar utanaðkomandi upplýs-

ingar, sem skipta máli, hvetur það hann til 

þess að færa sér í nyt alla þá þekkingu, sem 

hann hefur. A ð öðrum kosti hámarkar hann 

ekki nytsemi sína. Með sínum innbyggðu 

hvötum nýtir markaðurinn því eins og hægt er 

alla þá dreifðu þekkingu, sem til er um fram-

leiðsluþætti og þarfir hvers og eins. 

Hér hafa hvatar verið nefndir í fleirtölu. í 

raun má segja, að það sé aðeins einn hvati, 

ágóði. Hann kemur bara fram í mismunandi 

myndum. 

Miðað við þessa tvo höfuðgalla miðstýr-

ingar eða tvo höfuðkosti markaðar, þ.e. hag-

nýtingu þekkingar og hvata, mætti ætla, að 

eftirfarandi regla gilti: Því minni sem opin-

beri geirinn er, því betri verður hagnýting 

framleiðsluþáttanna, og öfugt. Þetta gildir alla 

vega fyrst um sinn, þegar sviði hagkerfanna er 

fylgt frá vinstri til hægri. Sú staðreynd, að 

markaðshyggjan og hagkerfi með mjög lítinn 

opinberan geira eru óframkvæmanleg, færir 

okkur hins vegar heim sanninn um það, að 

þetta gildir ekki endalaust (sbr. mynd 3). Ein-

hvers staðar er vendipunktur, og í þeim 

punkti á besta mögulega nýting framleiðslu-

þáttanna sér stað. Hægra megin við þennan 

vendipunkt er reglan því andstæð. Því minni 

sem opinberi geirinn er, því verri verður hag-

nýting framleiðsluþáttanna, og öfugt. Til þess 

að nálgast þennan vendipunkt er nauðsynlegt 
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að kanna markaðinn nánar og þá sérstaklega 

galla hans. 

3. Mismunandi flokkar gœða. 
Þegar fjallað er um starfsemi markaðar, 

hættir mönnum til að einblína um of á svo-

nefndar einkaneysluvörur. Með einkaneyslu-

vörum er átt við þau gæði, sem hafa eftirfar-

andi tvö einkenni: 

a) Nytsemi einstaklings af þessum gæð-

um fer eftir því, hve mikið hann hefur 

af þeim. 

b) Því meira sem hann hefur af þeim, því 

minna hafa aðrir. 

V ið getum þá sagt, að besta nýting fram-

leiðsluþáttanna sé, þegar fyrir hvern einstakl-

ing gildir, að jaðarvirði hverrar vöru er jafnt 

jaðarkostnaðinum við að eignast hana. Ef við 

gerum einfalda mynd eins og mynd 4 fyrir 

einn einstakling A og eina vörutegund, t.d. 

handsápu, þá er þjóðarvelferð í hámarki, 

þegar A fær magnið ml af sápunni, sem er það 

magn, sem ákvarðast af skurðpunkti jaðar-

virðis A ( J V A A ) og jaðarkostnaðar (JK). 

Þetta jaðarvirði A , J V A A , sýnir, hvers virði 

jaðarneysla A er honum sjálfum. 

Væru öll gæði einkaneysluvörur, væri ekk-

ert því til fyrirstöðu, að markaðshyggja væri 

framkvæmanleg. Meira að segja væri ekki 

ólíklegt, að hún hefði bestu nýtingu fram-

leiðsluþáttanna í för með sér. En þegar fjall-

að er um raunveruleikann, er nauðsynlegt að 

taka bæði ytri áhrif og samgæði með í reikn-

inginn. 

Ytri áhrif geta verið hvort heldur sem er 

jákvæð eða neikvæð og jafnt í neyslu sem 

framleiðslu. Með þeim er átt við, að einhver 

þriðji aðili, þ.e. hvorki neytandi né framleið-

andi, nýtur góðs af eða hlýtur óhagræði af 

neyslu eða framleiðslu. Því meiri sem neyslan 

eða framleiðslan verður, því meira verður 

hagræði eða óhagræði þriðja aðilans. V ið 

skulum hugsa okkur, að neysla A á handsápu 

í dæminu hér að framan sé einstaklingi B 

einhvers virði, þannig að jaðarvirði B vegna 

neyslu A ( JVBA) sé eins og sýnt er á mynd 4. 

Þetta eru jákvæð ytri áhrif í neyslu. 

M y n d 4 Jaðarvirði einstaklings og 
þjóðfélags. 

Noti A magnið m l , er jaðargróði hans, e, 

jafn jaðarkostnaði, svo að hann notar ekki 

meira að öðru óbreyttu. Jaðargróði B er hins 

vegar f, svo að samtals er jaðargróði þeirra 

beggja g eða töluvert meiri en jaðarkostnað-

ur. Auki A notkun sína á sápu örlítið, er jaðar-

gróði af því fyrir hann minni en jaðarkostnað-

ur. Hins vegar er samanlagður jaðargróði A 

og B meiri en jaðarkostnaður, svo að velferð 

þjóðarinnar eykst. Til þess að finna bestu nýt-

ingu framleiðsluþáttanna verður nú að leggja 

saman jaðarvirði beggja og fá með því jaðar-

virði þjóðfélagsins (JVÞ) af neyslu A . Pareto-

kjörstaða næst þá , þegar JVÞ er jafnt JK , en 

A neytir þá magnsins m2. Nú er velferð ekki 

hámörkuð, þegar gildir 

J V A A = J V B B = JK , 

heldur þegar gildir 

JVÞ = J V A A + J V B A = JVBB = JK. 

Hér er gert ráð fyrir, að neysla B hafi engin 

ytri áhrif, en JVBB sýnir, hvers virði jaðar-

neysla B er honum sjálfum. Ekki er þó hægt 

að fullyrða, að m2 sé Paretokjörstaða, nema 

A noti þetta magn sjálfviljugur. Til þess að 

svo megi verða, þurfa þeir, sem eiga hags-

muna að gæta, en með því er átt við þá, sem 

verða fyrir ytri áhrifum vegna neyslu hans, að 

borga honum beint eða óbeint. Noti A meira 

magn en m l , verður jaðargróði hans minni en 

jaðarkostnaður, sem nemur JK-JVAA. 

Þennan mismun, sem vex, eftir því sem neysl-
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an er meiri, verður B að greiða, eigi A að nota 

meira en ml. Það hlýtur B að vilja, meðan 

jaðargróði hans vegna neyslu A er meiri en 

þessi mismunur. Þegar magninu m2er náð, er 

JK-JVAA jafnt J V B A , og því vill B ekki 

borga A fyrir að auka neysluna umfram m2. 

Á mynd 4 sést, að B þarf þá að greiða A 

minnst sem samsvarar svæðinu ecb, en græðir 

mest sem svarar til svæðisins m l fam2 , svo að 

þetta borgar sig greinilega fyrir hann. 

Ytri áhrif eru ekki aðeins í neyslu. Þau geta 

einnig átt sér stað í framleiðslu. Við skulum 

nota einstakling A aftur og sleppa ytri áhrif-

um af neyslu hans. Þess í stað skulum við 

hugsa okkur, að sápuverksmiðjan mengi um-

hverfið og því meira sem framleiðslan er 

meiri. Þeir, sem búa í nágrenni verksmiðj-

unnar, þurfa því að hreinsa oftar, eftir því 

sem framleiðslan vex. Þetta eru neikvæð ytri 

áhrif af framleiðslunni og er sýnt á mynd 5. 

Mynd 5. 
Jaðarkostnaður einstaklings og þjóðfélags. 

Jaðarvirði og 
jaðarkostnaður 

J V A A er jaðarvirði A vegna eigin neyslu, 

JKF er jaðarkostnaður framleiðandans, en 

J K A Í er jaðarkostnaður annarra íbúa. Á 

sama hátt og hér að ofan var fundið jaðarvirði 

þjóðfélagsins, verður nú að finna jaðar-

kostnað þess (JKÞ) með því að leggja saman 

JKF og JKA Í . Besta nýting framleiðsluþátt-

anna fæst þá með magninu m2, sem svarar til 

skurðpunkts J K Þ og J V A A . Nú á hámarks-

velferð sér því ekki stað, þegar gildir 

J V A A = JVBB = JKF , 

heldur þegar gildir 

J V A A = JVBB = JKF + J K A Í = JKÞ. 

A f framansögðu er ljóst, að þar sem ytri 

áhrifa gætir, mun markaðurinn ekki hafa í för 

með sér bestu nýtingu framleiðsluþáttanna. 

Markaðurinn hefur tilhneigingu til að haga 

framboðinu þannig, að jaðarvirði neytenda 

verði jafnt jaðarkostnaði fyrirtækjanna í stað 

þess að jafna jaðarvirði og jaðarkostnað 

þjóðfélagsins. Hér getur hið opinbera bætt 

úr. 

Svipaða sögu er að segja um samgæði. Þar 

hefur markaðurinn ekki heldur í för með sér 

bestu nýtingu framleiðsluþáttanna eins og nú 

verður sýnt. Með samgæðum er átt við þau 

gæði, sem hafa eftirfarandi tvö einkenni: 

a) Nytsemi einstaklings fer eftir því, hve 

mikið er til af vörunni í þjóðfélaginu. 

b) Því meira sem framleitt er af vörunni 

fyrir hann, því meira er til fyrir alla 

aðra. 

Dæmi um samgæði eru landvarnir, vita- og 

veðurþjónusta og götulýsing, svo að eitthvað 

sé nefnt. Það er sama, hve mikið hver og einn 

notar samgæði og hve mikils virði þau eru 

mönnum, það hefur engin áhrif á notkun ann-

arra eða hve mikils virði þau eru öðrum. 

Til þess að finna út, hvaða magn samgæða 

leiðir til bestu nýtingar framleiðsluþáttanna, 

skulum við hugsa okkur hagkerfi þriggja ein-

staklinga, A , B og C. Ef sameiginlegur gróði 

þeirra af viðbótareiningu einhverrar tegund-

ar samgæða er meiri en kostnaðurinn við 

þessa viðbótareiningu, eykur hún augljóslega 

velferð. Það þarf því að beita svipaðri aðferð 

og við ytri áhrif, þegar hámarksvelferð er 

fundin. Paretokjörstaða næst, þegar saman-

lagður jaðargróði allra, þ.e.a.s. jaðargróði 

þjóðfélagsins, er jafn jaðarkostnaði: 

JVP = J V A + JVB + J V C = JK. 

Þetta er sýnt á mynd 6. Jaðarvirði einstakling-

anna er J V A , JVB og JVC . Með því að leggja 

þessi jaðarvirði saman fæst jaðarvirði 

þjóðfélagsins (JVÞ). Besta nýting fram-

leiðsluþáttanna næst þá við magnið m. 
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Mynd 6. Hagkvæmt magn samgæða. 
Jaðarvirði og 
jaðarkostnaður 

Á mynd 6 er jaðargróði hvers einstaklings 

alltaf minni en jaðarkostnaður, svo að enginn 

þeirra myndi vilja afla samgæðanna upp á sitt 

eindæmi. Svona er þetta yfirleitt með sam-

gæði. Sjaldnast er nokkur einn svo vel efnum 

búinn og metur samgæðin svo mikils, að hann 

telji þau þess virði að útvega þau á eiginn 

kostnað. Alla vega myndi hann ekki haga 

framboðinu í samræmi við þjóðarvelferð. 

Varðandi samgæði eru framkvæmdir á vegum 

einstaklinga því sjaldnast líklegar án afskipta 

hins opinbera. 

4. Skert samkeppni. 
Þegar fjallað er um kosti markaðar, er 

gjarnan miðað við fullkomna samkeppni. 

Sett eru fram fjögur skilyrði og sýnt, hvernig 

hagkerfi, sem uppfyllir þau, leiðir til Pareto-

kjörstöðu. Þessar forsendur fullkominnar 

samkeppni eru: 

1. Margir hlutfallslega litlir framleiðendur og 

kaupendur að hverri vörutegund. 

2. Kaupendur gera ekki mun á vörum fram-

leiðenda, og neytendur eru eins í augum 

seljenda. 

3. Seljendur jafnt sem kaupendur hafa full-

komnar upplýsingar, og kaupendur reyna 

að hámarka nytsemi sína, en seljendur 

gróða sinn. 

4. Aðgangur neytenda og framleiðenda að 

markaðinum er frjáls. 

Samkvæmt fyrstu forsendu getur enginn 

haft áhrif á verðið. Í augum seljenda er eftir-

spurnarfallið því lárétt og framboðsfallið 

lárétt í augum neytenda. Samkvæmt annarri 

forsendunni er verðið það eina, sem hugað er 

að, þegar kaup og sala eiga sér stað. Þriðja 

forsendan tryggir, að þetta verð er aðeins eitt. 

Fjórða forsendan hefur áhrif á það, hvernig 

markaðurinn vinnur til langs tíma litið, en þá 

er allur kostnaður breytilegur: 

Sameiginlega hafa allar þessar forsendur í 

för með sér, að misræmi á framboði og eftir-

spurn leiðréttist. Slíkt misræmi veldur verð-

breytingum, sem allir vita af vegna fullkom-

inna upplýsinga. Framleiðsluþáttum er þá 

hliðrað til og jafnvægi næst, þar sem verðið er 

jafnt jaðarkostnaði. Aðstæður hversfyrirtæk-

is eru þá eins og mynd 7 sýnir. Jafnvægisverð 

Mynd 7., Langtímajafnvægi fyrirtækis 
í fullkominni samkeppni. 

Verð og 
kostnaður Langtíma-

er v, og jafnvægismagn er m. Við þessar að-

stæður er gróði seljenda „eðlilegur", en með 

því er átt við, að gróðinn getur ekki verið 

minni, eigi seljendur að haldast í atvinnu-

greininni. 

Eigi verðmyndun sér stað við forsendur 

fullkominnar samkeppni, er ljóst af mynd 7, 

að skilyrði Paretokjörstöðu, eins og þau voru 

sett fram í I I . kafla, eru uppfyllt. Því fer hins 

vegar fjarri, að fullkomin samkeppni sé í sam-

ræmi við raunveruleikann, til þess er hún allt 

of mikil einföldun. Einungis örfáir markaðir 

eru nærri því að uppfylla öll skilyrðin, en í 
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flestum tilvikum vantar mikið upp á, að eitt 

eða fleiri skilyrði séu uppfyllt. 

Í flestum atvinnugreinum á einhver sam-

þ jöppun sér stað, þótt í mismiklum mæli sé. 

Því meiri sem samþjöppunin er, því meiri 

áhrif geta einstakir framleiðendur haft á 

heildarmagn og verð. Þeir standa þá ekki 

lengur andspænis láréttu eftirspurnarfalli. 

Mest verður samþjöppunin , þegar framleið-

andinn er einn. Neytendur geta þá ekki leitað 

neitt annað eftir sams konar vörum. Staða 

framleiðandans til að hafa áhrif á verð og 

magn getur þá verið m jög sterk. 

V ið skulum líta á einfalt dæmi um einka-

sölu. Aðstæður einkasalans gætu verið eins 

og sýnt er á mynd 8. Sé einkasalinn öruggur 

Sú hætta, að einkasalinn setji upp verðið 

v l , er mörgum þyrnir í augum. Með þeirri 

hegðun verður framleiðslan of lítil, til þess 

að besta nýting framleiðsluþáttanna náist. Er 

þetta ein höfuðorsök þess, að menn vilja 

afskipti hins opinbera af einkasölum. 

Forsendan um samkynja vörur á öl lum 

sviðum er ekki síður fjarri raunveruleikanum 

en forsendan um mjög marga og litla seljend-

ur. Þær vörur teljast sömu tegundar, sem full-

nægja sömu þörf. Það heyrir því til undan-

tekninga, að vörur séu samkynja, eins og gert 

er ráð fyrir í forsendum fullkominnar sam-

keppni. Vöruafbrigði þurfa ekki að vera fólg-

in í öðru en mismunandi nafni, mismunandi 

umbúðum , mismunandi útliti o.s.frv. Venju-

lega eru vöruafbrigði því mörg. Vara eins 

framleiðanda er ekki nákvæmlega eins og 

vara annars. 

Á f jórða áratug þessarar aldar settu Robin-

son og Chamberlain fram kenningu um það, 

að vöruafbrigði hefðu í för með sér svonefnda 

einkasölusamkeppni. Par, sem vöruafbrigði 

eru mörg, t.d. hver framleiðandi með sitt af-

brigði, standa framleiðendur ekki frammi 

fyrir láréttu eftirspurnarfalli. Samkvæmt 

kenningunni verður það til þess, að hver 

framleiðandi miðar framleiðslumagn sitt við 

skurðpunkt jaðarteknafallsins og jaðarkostn-

aðarfallsins. Andstætt einokun er frjáls að-

gangur að atvinnugreininni. Það hefur það í 

um stöðu sína og vilji hann hámarka gróða 

sinn, lætur hann verðið ákvarðast af eftir-

spurnarfallinu lóðrétt ofan við skurðpunkt 

jaðartekna og jaðarkostnaðar. Verðið er þá 

v l og sölumagnið m l . Eigi Paretokjörstaða 

að nást, þarf verð og sölumagn hins vegar að 

ákvarðast af skurðpunkti eftirspurnarfallsins 

og jaðarkostnaðarfallsins, m.ö .o . verðið 

þyrfti að vera v2 og sölumagnið m2. Lægsta 

verð og þar með mesta magn, sem einkasal-

inn getur haft án þess að hafa tap á rekstrin-

um, ákvarðast af skurðpunkti eftirspurnar-

fallsins og meðalkostnaðarfallsins. Petta er 

sýnt með v3 og m3 á mynd 8. 

Mynd 9. . Fyrirtæki í einkasölusamkeppni. 
Tekjur, verð 
og kostnaður 
á einingu 

Mynd 8. 

Tekjur, verð 
og kostnaður 
á einingu 
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för með sér, að langtímajafnvægi næst ekki 

fyrr en verðið er jafnt langtímameðalkostn-

aði. Mynd 9 sýnir slíkt langtímajafnvægi. 

Framleiðslumagnið er m l , en verðið v l . 

Paretokjörstaða næst hins vegar ekki, nema 

verð og magn ákvarðist af skurðpunkti eftir-

spurnarfallsins og jaðarkostnaðar, þannig að 

magnið væri m2 og verðið v2. 

Þriðja forsenda fullkominnar samkeppni, 

sem kveður á um fullkomna vitneskju, er að 

sjálfsögðu ekki til staðar. Það er hins vegar 

misjafnt eftir atvinnugreinum, hve miklar 

upplýsingar eru fyrir hendi og hve mikið er á 

þeim að byggja. 

Svipaða sögu er að segja um fjórðu forsend-

una, sem kveður á um frjálsan aðgang að 

mörkuðum. Sjaldnast er því þannig farið, að 

aðgangur að mörkuðum sé algerlega hindrun-

arlaus. Einungis það, að eitt eða fleiri fyrir-

tæki eru þegar starfrækt í atvinnugreininni, er 

í sjálfu sér hindrun. Eldra fyrirtæki hefur lært 

af reynslunni og er að því leyti betur undir 

samkeppni búið. Það ræður jafnvel yfir ein-

hverri sérþekkingu. Einnig geta komið til 

þættir eins og hár stofnkostnaður, eldra fyrir-

tæki hefur tryggt sér föst viðskiptasambönd 

jafnt við birgja sem kaupendur og nýtur 

trausts lánaaðila. Loks má nefna, að eldra 

fyrirtæki kann að hafa yfir að ráða einka-

leyfum eða sérréttindum, sem erfitt er fyrir 

nýtt fyrirtæki að afla sér. Þessi upptalning er 

fjarri því að vera tæmandi, en nógu löng til að 

sýna, að það eru fjölmargir þættir, sem tak-

markað geta aðgang nýrra fyrirtækja að 

atvinnugreinum. 

Allar þessar forsendur eru meira og minna 

tengdar innbyrðis. Það mætti t.d. spyrja, 

hvort einokun skipti nokkru máli, ef engin 

hindrun er á aðgangi nýrra fyrirtækja að 

atvinnugreininni. Eins mætti spyrja, hvort 

hindrun á aðgangi nýrra fyrirtækja skipti 

máli, ef engin samþjöppun ætti sér stað. 

Einnig er álitamál, hvað er einokun og hvað 

er einkasölusamkeppni, m.ö.o. hvað er vara 

og hvað er vöruafbrigði. Þá er einnig ljóst, að 

forsendan um upplýsingastreymið hefur áhrif 

á virkni annarra forsendna, og svona mætti 

lengi halda áfram. Þannig er ein forsenda 

tengd annarri og því ekki hægt að fjalla um 

eina forsendu án þess að hafa hinar í huga. 

Þegar litið er á einfalt líkan af fullkominni 

samkeppni, eins og sett var upp hér að 

framan, mætti ætla, að markaðshyggja væri 

það hagkerfi, sem kemst næst því að verka 

eins og fullkomin samkeppni. Í III. kafla 

sáum við, að svo er ekki, og í þessum kafla 

sáum við ástæðurnar. Ástæðurnar eru ein-

faldlega þær, að í sumum tilvikum bregst 

markaðurinn algerlega við útvegun þeirra 

gæða, sem þörf er fyrir, og í öðrum tilfellum 

er skekkja í starfsemi hans. Til þess að bæta 

úr þessu er opinber geiri nauðsynlegur. Það 

er ljóst, að algerlega hreinar einkaneysluvör-

ur eru ekki til. Alltaf gætir einhverra ytri 

áhrifa, þótt kannski í litlum mæli sé. Sam-

keppnin getur heldur ekki verið fullkomin. 

Er þá ekki best að hafa allt í höndum hins 

opinbera? Við höfum þegar svarað þessari 

spurningu. Veruleg miðstýring er ekki fram-

kvæmanleg. Eftir því sem hlutverk hins opin-

bera er aukið, má lagfæra fleiri og fleiri galla 

af upphaflegum göllum markaðarins. 

Afskipti hins opinbera skapa hins vegar ný 

vandamál. Þau vandamál verða stærri, eftir 

því sem miðstýringin eykst, en jafnframt 

verða þeir vankantar markaðarins, sem bæta 

á, lítilfjörlegri. Þegar miðstýringin hefur náð 

ákveðnu stigi, er hagræðið af henni jafnt 

óhagræðinu. í þessum punkti á sviði hagkerf-

anna eru framleiðsluþættirnir best nýttir. Við 

erum aftur komin að þeim vendipunkti, sem 

getið er í undirkafla 2 hér að framan, aðeins 

frá gagnstæðri hlið. Sú spurning, sem við nú 

stöndum frammi fyrir, er: Hvar er þessi 

vendipuktur, þ.e. hvert er hlutverk hins opin-

bera? Um það fjallar næsti kafli. 

V. Hlutverk hins opinbera 
1. Raunhœft lágmarksríki. 

Eftir að hafa fjallað um helstu vankanta 

markaðar og miðstýringar er kominn grund-

völlur til að ákveða, hvaða hlutverki opinberi 

geirinn á að gegna í hagkerfi, þar sem stefnt 
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er að hámarksvelferð. Hentugasta aðferðin 

er að byrja á öðrum enda hagkerfasviðsins á 

mynd 3 og fikra sig svo í átt að hinum endan-

um, meðan það eykur velferð. Verður hér 

byrjað í hægri enda hagkerfasviðsins, mark-

aðshyggju, og hlutverk hins opinbera aukið 

smátt og smátt. 

Sú staðreynd, að ekki er hægt að útiloka 

menn frá neyslu samgæða, veldur því, að 

markaðurinn getur ekki séð um framboð 

þeirra. Framleiðendur verða að geta útilokað 

þá, sem ekki borga. Hætt er við, að annars af-

neiti hver og einn þörf sinni fyrir þessi gæði og 

neiti á þeirri forsendu að greiða fyrir þau, þar 

sem þeir fengju þau hvort sem er. Hag-

kvæmni þessara gæða er þó augljós, og því 

verður hið opinbera að tryggja útvegun 

þeirra. Má í þessu sambandi minna á umfjöll-

unina um markaðshyggju. Þar var sýnt fram 

á nytsemi þess að hafa löggjafarvald, dóms-

vald og framkvæmdavald. Sama gildir um 

önnur samgæði eins og t.d. vita- og veður-

þjónustu. Á n framboðs þessara gæða ætti 

mikil sóun framleiðsluþátta sér stað, auk þess 

sem uppfyllingu öryggisþarfa væri verulega 

áfátt. 

Þau eru hins vegar fá, gæðin, sem kallast 

geta samgæði í orðsins fyllstu merkingu. Flest 

gæði verða af skornum skammti, þegar 

neyslan er orðin mjög mikil, og í flestum til-

vikum er hægt að útiloka neytendur. Þau 

gæði, sem þetta hvort tveggja gildir um, mætti 

kalla semisamgæði (e.: semipublic goods). 

Dæmi um semisamgæði eru vegir, brýr o.fl. 

Ekki er ólíklegt, að eitthvert framboð yrði á 

semisamgæðum, þótt stjórnvöld kæmu þar 

hvergi nærri. Hins vegar yrði framboðið allt 

of lítið. Eigi besta nýting framleiðsluþáttanna 

að nást, verða semisamgæði að afhendast 

ókeypis, á meðan jaðarkostnaður af viðbótar-

neytanda er núll. Nauðsyn aðgerða af hálfu 

stjórnvalda er því ljós. Um mikilvægi opin-

berra afskipta gildir það sama og sagt var um 

samgæði hér að ofan. 

Enn má nefna nauðþurftir (e.: merit 

goods). Þær eru gæði, sem hægt er að láta 

markaðinn sjá um, en hafa svo mikilvæg ytri 

áhrif, að vanframboð verður að teljast mjög 

alvarlegt. Einnig er litið svo á, að allir eigi rétt 

á ákveðnu lágmarksmagni eða ákveðinni lág-

marksþjónustu af þessu tagi. Má í þessu 

sambandi nefna lifibrauð, læknishjálp og 

skólagöngu. Á nauðsyn nauðþurfta var bent 

í umfjölluninni um markaðshyggju, þar sem 

þess var getið, að markaðshyggja tæki ekki 

tillit til barna og þeirra, sem vanheilir eru. Til 

þess að vernda börn og gefa þeim tækifæri í 

lífinu og til þess að tryggja rétt manna til lífs 

verða allir að fá sinn skerf af nauðþurftum. 

Hjá því verður þess vegna ekki komist, að þar 

sem nauðþurftir eru annars vegar, þurfa 

stjórnvöld að hafa hönd í bagga og sjá til þess, 

að þær verði veittar án greiðslu, ef önnur leið 

er ekki fær. 

Ekki eru allir á eitt sáttir um mörkin milli 

samgæða, semisamgæða og nauðþurfta eða 

hvernig beri að flokka hin ýmsu gæði. Það 

má t.d. spyrja, hvernig beri að flokka þjón-

ustu slökkviliðs og bólusetningu gegn hættu-

legum smitsjúkdómum. Ekki eru heldur allir 

sammála því að hafa flokkana þrjá. Oft eru 

aðeins hafðir tveir flokkar og þá skipt í sam-

gæði annars vegar og semisamgæði eða nauð-

þurftir hins vegar. Einnig er til í dæminu, að 

þetta sé allt saman kallað samgæði. Ég tel þó 

rétt að hafa þrískiptinguna, þar sem rökin 

fyrir afskiptum stjórnvalda eru ekki hin 

sömu, auk þess sem nokkur eðlis- og stigs-

munur er á f lokkunum, þótt markatilvik 

kunni að vera óljós. Þar sem hlutverk hins 

opinbera við útvegun gæðanna er hið sama, 

óháð því, hvaða flokki þau tilheyra, er þó 

hentugt vegna síðari umfjöllunar að nefna 

þau einu nafni samneysluvörur. 

A f framansögðu er ljóst, að viss lágmarks 

opinber geiri er ekki bara óhjákvæmilegur, til 

þess að hagkerfið verki, heldur einnig nauð-

synlegur til þess að auka velferð. A ð undan-

skildum þeim, sem aðhyllast markaðshyggju, 

eru flestir sammála um, að útvegun sam-

neysluvara feli í sér það lágmarksríki, sem 

raunhæft er að tala um. Með þessu lágmarks-

ríki er rétturinn til lífs og tækifæra viður-

kenndur, jafnframt því sem komið er í veg 
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fyrir gífurlegt velferðartap. Um hlutverk hins 

opinbera umfram þetta eru mjög skiptar 

skoðanir, og því stærra hlutverki sem það 

gegnir, því meiri verður andstaðan gegn því. 

Eigi afskipti hins opinbera að vera umfram 

það, sem hér hefur verið lýst, kemur þrennt 

til greina: Lagfæring á starfsemi markaðarins 

vegna ytri áhrifa annarra en nauðþurfta, lag-

færing á starfsemi markaðarins vegna skertr-

ar samkeppni og jöfnunaraðgerðir. Verður 

nú vikið nánar að þessum atriðum. 

2. Ytri áhrif. 
Eins og fram hefur komið gætir ytri áhrifa 

alls staðar. Sumir gleðjast yfir velgengni ann-

arra, aðrir fyllast öfund. Þannig hefur vel-

gengni eða ófarir eins áhrif á líðan annarra. 

Það má með sanni segja, að „enginn er ey-

land". Þetta eru að sjálfsögðu ytri áhrif, þótt 

venjulega sé ekki átt við þetta, þegar fjallað 

er um ytri áhrif. Slíkt þýddi, að engin gæði 

gætu flokkast undir hreinar einkaneysluvör-

ur, nema þeirra væri neytt með leynd. Það er 

ljóst, að við þessum ytri áhrifum er ekkert að 

gera. Þau eru mismikil eftir því, hverjir eiga í 

hlut, og skipan hagkerfisins skiptir hér litlu 

máli. Því, að fólk samgleðjist öðrum eða öf-

undi aðra, verður ekki breytt með því að 

breyta hagkerfinu. Það, sem hér ræður úrslit-

um, er líklega uppeldi, umhverfi og erfðir. 

Einnig má gera ráð fyrir því, að þeir, sem 

verða fyrir þessum ytri áhrifum, geri sitt, til 

þess að neyslan verði í samræmi við heildar-

velferð þjóðfélagsins. Þeir öfundsjúku spilla 

fyrir, en hinir hjálpa til. Afskipti hins opin-

bera yrðu aðeins til hins verra, ef þau þá 

hefðu einhver áhrif. 

Öðru máli kann að gegna um önnur ytri 

áhrif í neyslu. Á hið opinbera að hafa einhver 

afskipti af mengun og hávaða af bifreiðum og 

öðrum vélknúnum ökutækjum fólks? Á hið 

opinbera að hafa afskipti af hávaða í heima-

húsum, slæmri umgengni o.s.frv.? Allt eru 

þetta neikvæð ytri áhrif í neyslu. Hér geta 

yfirvöld sett lög og þannig dregið úr eða eytt 

þessum ytri áhrifum með litlum sem engum 

tilkostnaði. Það er því ljóst, að í tilvikum sem 

þessum borgar sig að setja lög og reglugerðir. 

Sköttum er erfitt að beita og varla kostnaðar-

ins virði. Þar sem lög eru til þess að hindra 

eitthvað neikvætt, verður þeim ekki beitt í 

sambandi við jákvæð ytri áhrif í neyslu. í slík-

um tilvikum kemur hins vegar frekar til 

greina að nota styrki eða verðlaun. Þannig 

mætti veita fólki peningaverðlaun fyrir falleg 

hús og garða, sem eru öðrum til yndisauka. 

Það ber þó að hafa í huga, að ytri áhrif í 

neyslu eru yfirleitt það lítil, að afskipti hins 

opinbera eru mjög hæpin, þar sem alltaf er 

hætta á, að einhverjar aukaverkanir fylgi. 

Auk þess eru ytri áhrif í neyslu venjulega að 

einhverju leyti gagnkvæm. Bifreið A mengar 

loftið fyrir A og B , en bifreið B gerir slíkt hið 

sama. 

Í framleiðslu eru ytri áhrif venjulega meiri 

og af völdum færri aðila en í neyslu. Það er 

því auðveldara að finna þann eða þá, sem 

áhrifunum valda, og breyta hegðun þeirra til 

samræmis við þjóðarhag. Sígilt dæmi um nei-

kvæð ytri áhrif í framleiðslu er verksmiðja, 

sem mengar umhverfi sitt. í þessu dæmi er 

það einn aðili, sem veldur miklum ytri áhrif-

um, en þegar um er að ræða mengun frá bif-

reiðum, eru aðilarnir margir og hver um sig 

veldur litlum og þar að auki gagnkvæmum 

ytri áhrifum. Þar sem verksmiðjueigandinn er 

einn, er auðvelt að beita sköttum til þess að 

tryggja, að hann taki kostnað samfélagsins 

með í reikninginn. Með því að leggja skatt á 

hverja framleiðslueiningu er framleiðandinn 

látinn greiða fyrir þau óþægindi, sem hann 

veldur öðrum. Skatturinn myndi breyta því 

kostnaðarfalli, sem framleiðandinn stæði 

frammi fyrir, og í flestum tilvikum verða til 

þess, að framleiðslan drægist saman. Væru 

aðstæður eins og mynd 5 sýnir, myndi fram-

leiðslan minnka úr m l í m2, ef tekið yrði fullt 

tillit til kostnaðar þjóðfélagsins. Önnur leið 

væri að beita lögum og skylda framleiðand-

ann til þess að setja upp mengunarvarnir. Það 

myndi einnig breyta kostnaðarfallinu, og 

framleiðslan drægist saman í flestum tilvik-

um. 

Dæmi um jákvæð ytri áhrif í framleiðslu er 
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það, þegar verksmiðja leggur vegi og gerir 

brýr eða hafnarmannvirki vegna starfsemi 

sinnar og aðrir njóta góðs af. Þá þurfa stjórn-

völd í sjálfu sér ekkert að gera. Öðru máli 

gegnir, ef verksmiðjan treystir sér ekki til 

þess að leggja í þennan kostnað. Þá gæti verið 

hagkvæmt fyrir þjóðfélagið, að stjórnvöld 

hlypu undir bagga með fyrirtækinu. Þar, sem 

jákvæðra ytri áhrifa gætir í framleiðslu, 

verður hið opinbera því að reikna út, hvers 

virði þessi ytri áhrif eru þjóðfélaginu. Svo 

framarlega sem ekki þarf að styrkja fyrirtæki 

um meira en nemur gróða samfélagsins af ytri 

áhrifum ber stjórnvöldum að gera það. U m 

jákvæð ytri áhrif í framleiðslu gildir það sama 

og um jákvæð ytri áhrif í neyslu, að mjög erf-

itt er að setja lög, sem skylda fyrirtæki til 

athafna, sem hafa jákvæð ytri áhrif í för með 

sér. 

Í þeim dæmum, sem hér hafa verið rædd, 

hafa ytri áhrifin bitnað á mörgum eða komið 

mörgum til góða, eftir því hvort þau eru nei-

kvæð eða jákvæð. Ef einungis einn eða fáir 

aðilar verða fyrir jákvæðum ytri áhrifum, eru 

afskipti hins opinbera óþörf. Þeir, sem ytri 

áhrifanna njóta, hafa hvata til að taka hönd-

um saman um að gera ráðstafanir, þannig að 

í framleiðslu verði tekið tillit til hagsmuna 

þeirra. Séu ytri áhrifin neikvæð, gildir þetta 

ekki, því að einungis stjórnvöld geta lagt 

skyldur á herðar mönnum. Þar sem um er að 

ræða neikvæð ytri áhrif, skiptir því ekki máli, 

hvort þau bitna á fáum eða mörgum, afskipti 

hins opinbera verða að koma til, ef taka á tillit 

til þjóðarvelferðar. 

Setning laga vegna neikvæðra ytri áhrifa 

eru í raun hluti af þeirri umgerð um hagkerfið 

eða þeim leikreglum, sem óhjákvæmilegt er 

að hafa og tilheyra samgæðum. Nauðsyn 

slíkra leikreglna kom skýrt fram í umfjöllun 

um markaðshyggju í kafla I I I . 1, en grunn-

tónn þeirra hlýtur að vera skerðing á frelsi 

einstaklinganna, þannig að athafnir þeirra 

bitni ekki á öðrum. Sérstakrar lagasetningar 

vegna neikvæðra ytri áhrifa ætti því ekki að 

vera þörf nema í undantekningartilvikum. 

3. Skert samkeppni. 
Getur einokun aukið velferð? Áður en farið 

er að kanna hlutverk hins opinbera vegna 

skertrar samkeppni, er nauðsynlegt að huga 

að því, hvort einkasölugróði geti verið til 

góðs. Sagt er, að mynd eins og mynd 8 sýni 

tímabil stöðnunar. Þegar tekið sé tillit til 

þróunar, verði niðurstaðan allt önnur. Sú 

kenning hefur komið fram, að með einkasölu-

gróðanum fái einkasalinn meira fjármagn til 

þess að leggja í rannsóknar- og þróunarkostn-

að, taka upp nýja tækni og örva eftirspurn. 

Með t ímanum leiði þetta til aukins hagvaxtar. 

Svo virðist sem upphafsmaður þessarar 

kenningar sé Joseph A . Schumpeter. í bók 

sinni, Capitalism, Socialism and Democracy, 

sem fyrst kom út árið 1942, segir hann: 

„What we have got to accept is that big business 

has come to be the most powerful engine of pro-

gress and in particular of the long-run expansion 

of total output not only in spite of, but to a con-

siderable extent through, strategy which looks so 

restrictive when viewed in the individual case and 

from the individual point of time. In this respect, 

perfect competition is not only impossible but 

inferior, and has no title to being set up as a 

model of ideal efficiency. It is hence a mistake to 

base the theory of government regulation of 

industry on the principle that big business should 

be made to work as the respectivc industry would 

work in perfect competition."6) 

Ég er Schumpeter sammála um það, að sú 

velferð, sem nú ríkir á Vesturlöndum, er að 

miklu leyti stórfyrirtækjum að þakka. Þau 

lágmarka framleiðslukostnað, sé þeim leyft 

að ná hagkvæmustu stærð. Lög og aðgerðir 

stjórnvalda, sem hindra fyrirtæki í að ná hag-

kvæmustu stærð, draga úr velferð. 

Það er hins vegar alger misskilningur að 

halda, að til þess að þróun og framfarir verði, 

þurfi fyrirtæki einkasölugróða. Þegar tekið er 

mið af fórnarkostnaði, er fjármagnskostnað-

ur sá sami, hvort sem fyrirtæki fær fjármagn 

að láni eða fær það hjá sjálfu sér. í raun 

verður þetta ekki aðskilið. Ef arðsemi þess að 

setja fjármagn í rannsóknar- og þróunar-
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kostnað o.fl. er ekki meiri en svo, að það 

borgar sig ekki að taka lán fyrir því, þá borgar 

sig heldur ekki að nota einkasölugróðann í 

þetta. Á hinn bóginn þarf í sjálfu sér engan 

einkasölugróða, ef arðsemin er það mikil, að 

það borgar sig að taka lán, þá má alveg eins 

taka lán. Einkasalinn notar einkasölugróð-

ann í uppbyggingu eigin fyrirtækis þá og því 

aðeins, að það sé arðsamasti valkosturinn. 

A ð öðrum kosti ráðstafar hann einkasölu-

gróðanum í eitthvað annað. 

En hvað gerist, ef einkasalinn notar nú 

samt gróðann til þess að byggja upp eigið 

fyrirtæki? Í rökfærslu sinni gegn einkasölu-

gróða gengur Vaclav Holesovsky út frá þessu. 

Hann dregur upp mynd af einkasölum og 

gerir ráð fyrir, að þeir láti verðið ákvarðast af 

eftirspurnarfallinu lóðrétt ofan við skurð-

punkt jaðarkostnaðar og jaðartekna. Með 

þessu móti framleiða einkasalar of lítið miðað 

við fyrirtæki í samkeppni, sem framleiða þá 

of mikið. Holesovsky segir þetta einungis 

vera skammtímamynd. Þegar fram líða 

stundir, gerir einkasölugróðinn einkasölu-

fyrirtækjunum kleift að vaxa hraðar en sam-

keppnisfyrirtækin. Verð þeirra lækkar þá 

hlutfallslega miðað við verð samkeppnisfyrir-

tækja, og framleiðsla þeirra verður of mikil 

miðað við bestu nýtingu framleiðsluþáttanna. 

Það er því sama, hvernig málin eru skoðuð. 

Einkasölugróði er vísbending um vannýtingu 

framleiðsluþáttanna. En hvað getur hið opin-

bera gert til þess að koma í veg fyrir þessa 

vannýtingu? 

Almennt um einokun. Þegar einokun er 

athuguð eins og hún er sýnd á mynd 8, hlýtur 

þeirri spurningu fyrst að skjóta upp í hugann, 

hvaða líkur séu á því, að einkasalinn setji upp 

verðið v l og framleiði magnið m l . Þegar 

einkasali, sem er að hámarka gróða sinn, 

verðleggur vöru sína, nægir honum ekki að 

líta á mynd 8. Hann þarf að taka með í reikn-

inginn stöðu sína á markaðinum. Því öruggari 

sem hann er um stöðu sína, því hærra hefur 

hann verðið. Þetta öryggi einkasalans fer 

fyrst og fremst eftir því , hve auðvelt er að 

komast inn í atvinnugreinina, þótt líftími vör-

unnar og fleiri atriði kunni þar einnig að skipa 

stór hlutverk. Séu litlar sem engar hindranir 

á aðgangi nýrra fyrirtækja, er líklegt, að hann 

hafi verðið ekki miklu hærra en v3. Það gæti 

þýtt, að verðið yrði of lágt miðað við Pareto-

kjörstöðu. Það er hins vegar ljóst, að þar sem 

er einkasali, er einungis rúm fyrir einn, og 

það er í sjálfu sér hindrun. Auk þess eru yfir-

leitt fleiri hindranir eins og þær, að eldra fyrir-

tæki hefur unnið sér traust, ekki er hægt að 

koma með nákvæmlega eins vöru o.s.frv. 

Verðið ætti því að geta orðið nokkru hærra en 

v3 og þá farið að nálgast v2 og j afnvel v l , eftir 

því hve veigamiklar þessar hindranir eru. 

Nú má bæta því við, að markmið einkasal-

ans þarf ekki að vera hámörkun ágóða. Það 

gæti t.d. verið viðunandi ágóði, að skapa sér 

og öðrum atvinnu, eða góðgerðarstarfsemi. 

Allt styður þetta það, að verðið er ekki haft 

miklu hærra en v3 og þá væntanlega frekar 

lægra en v2 heldur en hærra. 

A f framansögðu er ljóst, að óhagkvæmni 

einkasölu eins og sýnd er á mynd 8 getur 

stafað af of háu verði, en einnig af of lágu 

verði. Það er einnig ljóst, að mjög miklar lík-

ur eru á því, að verðið verði haft nálægt v2. 

Aðgerðir af hálfu stjórnvalda í þessum tilfell-

um eru því ákaflega varasamar. Þær hafa allt-

af kostnað og annað óhagræði í för með sér, 

auk þess sem þær geta aldrei verið nákvæmar. 

Þær gætu því hæglega leitt til meiri óhag-

kvæmni en hagkvæmni. Það, sem stjórnvöld 

þurfa fyrst og fremst að huga að í þessu sam-

bandi, er að tryggja sem frjálsastan aðgang að 

atvinnugreinum. Verður það best gert með 

lögum og almennu eftirliti. Slíkt ætti að verða 

til þess að lækka verð þar, sem það er hærra 

en v2, en þar, sem verðið er lægra en v2, ætti 

þetta varla að skipta máli, vegna þess að það 

getur þá hvort sem er lítið lækkað. 

Því hefur stundum verið haldið fram, að 

stjórnvöld ættu að hafa afskipti af háu verði, 

sem stafar af stuttum líftíma vöru. Fram-

leiðandinn veit, að varan verður hætt að selj-

ast, þegar keppinautar koma með sams konar 

vörur á markaðinn, og getur því leyft sér að 

hafa verðið hátt. Nýrri vöru fylgir hins vegar 
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töluverð áhætta, og hið háa verð er að nokkru 

leyti til þess að fá greitt fyrir hana. Afskipti 

stjórnvalda í þessu tilviki gætu orðið til þess 

að draga kjark úr mönnum og þar með að 

draga úr framförum. Auk þess er þetta aðeins 

skammtímaástand og því óþarfi að hafa 

miklar áhyggjur af þessu. 

Það, sem mestu máli skiptir varðandi ein-

okun, er, að stjórnvöld eiga ekki að koma í 

veg fyrir eðlilegar hindranir að atvinnugrein. 

Þess háttar hindranir geta þó leitt til þess, að 

verð verður fjarri lagi og sérstakar aðgerðir af 

hálfu stjórnvalda verða nauðsynlegar. Ólík-

legt er, að verðið reynist allt of lágt og sér-

stakar aðgerðir af þeim sökum því að öllum 

l íkindum óþarfar. Hættan stafar fyrst og 

fremst af því, að verðið reynist allt of hátt. Sú 

einokun, sem hér skiptir mestu máli, er eðli-

leg einokun. 

Eðlileg einokun. Með eðlilegri einokun er 

átt við einokun, þar sem langtímameðal-

kostnaður fer lækkandi í skurðpunkti við 

eftirspurnarfallið. Eðlileg einokun er sú ein-

okun, sem langmestu máli skiptir og þar sem 

yfirleitt er þörf á aðgerðum af hálfu stjórn-

valda til þess að hámarka velferð. Sem dæmi 

um eðlilega einokun mætti nefna rafveitur, 

vatnsveitur, hitaveitur og síma. Yfirleitt er 

eðlileg einokun þannig, að fastur kostnaður 

er gífurlega mikill, en breytilegur kostnaður 

mjög lítill á einingu. Venjulega er jaðar-

kostnaður hér um bil fastur, allt frá litlu sölu-

magni upp í mjög mikið sölumagn. Aðstæður 

svona einkasölu gætu líkst því , sem sýnt er á 

mynd 10. Verðið v l gefur hámarksgróða, v2 

er Paretokjörstöðuverðið og v3 er lægsta 

verð, ef reksturinn á ekki að skila tapi. Sam-

svarandi magntölur eru m l , m2 og m3. 

Það er fyrst og fremst tvennt, sem greinir 

eðlilega einokun frá þeirri, sem við höfum 

fjallað um og sýnd er á mynd 8. í fyrsta lagi er 

ekki hægt að hafa verðið v2 og uppfylla þar 

með skilyrði Paretokjörstöðu. Reksturinn 

myndi þá skila tapi. Það er því engin hætta á 

því, að verðið reynist lægra en v2. í öðru lagi 

getur fyrirtæki með eðlilega einokun verið 

mjög öruggt um stöðu sína. Hinn gífurlega 

hái fasti kostnaður lokar atvinnugreininni 

næstum því algerlega. Einkasalinn gæti því 

óhræddur haft verðið v l og þannig hámarkað 

hagnað sinn. Ákveðnar aðgerðir af hálfu 

stjórnvalda eru því nauðsynlegar auk ná-

kvæms eftirlits. í raun hefur það verið þannig 

í flestum löndum frá því að sögur hófust. í 

mörgum löndum er því einnig þannig farið, 

að af þeim fyrirtækj um, sem hafa eðlilega ein-

okun, eru a.m.k. þau mikilvægustu í eigu hins 

opinbera. Þessi háttur er hafður á hérlendis. 

U m það, hvort eignarfyrirkomulagið er 

betra, eru skiptar skoðanir. Vegna hins mikla 

stofnkostnaðar geta þessi fyrirtæki ekki verið 

í eigu fárra einstaklinga. Til þess að reka þau 

þarf stór hlutafélög. Stjórnendur eru þá ekki 

að spila með eigið fjármagn nema að litlu 

leyti. Það verður því viss aðgreining milli 

stjórnenda og eigenda alveg eins og í opin-

berum fyrirtækjum. Einkarekstur hefur þá 

kosti fram yfir opinberan rekstur, að rétt mat 

fæst á virði fyrirtækisins og ekki koma upp 

þau vandamál, sem Hayek taldi að myndu 

fylgja opinberum eignarrétti og minnst var á 

í kafla IV . 4. í hlutafélögum eru það alltaf 

hluthafar, sem kjósa menn úr sínum hópi í 

stjórn, og þeir menn eiga alltaf hagsmuna að 

gæta, þótt þeir séu kannski litlir miðað við 

stærð fyrirtækisins. Með því að fylgjast með 

Mynd 10. Fyrirtæki með eðlilega einokun. 
Tekjur, verð 
og kostnaður 
á einingu 
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arðgreiðslum og markaðsvirði hlutabréfanna 

geta hluthafar einnig dæmt um gengi fyrir-

tækisins, sem er að nokkru leyti mælikvarði á 

hæfni stjórnenda. Kosturinn við opinberan 

rekstur er hins vegar sá, að þá er eftirlit auð-

veldara og minni hætta er á tapi í velferð, 

vegna þess að ekki tekst að halda aftur af 

gróðahvötinni. V ið mat á því, hvort eigi að 

vera einkarekstur eða opinber rekstur, skipt-

ir höfuðmál i , hvorir þessara kosta vega 

þyngra. Það er því ekki ólíklegt, aðgerð fyrir-

tækja skipti hér verulegu máli. Það kann að 

vera rúm fyrir eina rafveitu og framleiðslu 

einnar bílaverksmiðju. Á þessum fyrirtækj-

um er þó grundvallarmunur. Rafveitan er 

staðbundin og nauðsynlegt að láta hana hafa 

einkaleyfi. M jög óhagkvæmt væri að hafa 

tvær eða fleiri rafveitur á samastað. Bílaverk-

smiðjan er ekki bundin innanlandsmarkaði 

og er í beinni samkeppni við bílaverksmiðjur 

í öðrum löndum. Það er því þörf á mun minna 

eftirliti með bílaverksmiðjunni en rafveit-

unni. E f einhver fyrirtæki með eðlilega einok-

un eiga að vera í eigu hins opinbera, eru það 

fyrst og fremst rafveitur, hitaveitur, vatns-

veitur og önnur fyrirtæki, þar sem einkaleyfi 

eru nauðsynleg til að koma í veg fyrir sóun 

framleiðsluþátta. 

Hvort sem fyrirtæki eru í einkaeign eða 

ekki eru líklega flestir sammála um, að það 

borgi sig að láta þau starfa, þannig að rekstur-

inn beri sig. Það á því að hafa verðið v3. Væri 

verðið haft v2, þyrfti hið opinbera að styrkja 

fyrirtækið. Það byði þeirri hættu heim, að 

stjórnendur reyndu ekki að lágmarka kostn-

að, sem sennilega hefði í för með sér meiri 

vannýtingu framleiðsluþáttanna en yrði, ef 

verðið væri v3. 

Mjög erfitt er að tryggja, að fyrirtæki með 

eðlilega einokun hafi verðið sem lægst. í 

fyrsta lagi er ekki hægt að vita nákvæmlega, 

hvernig eftirspurnar- og kostnaðarföllin líta 

út, og í öðru lagi eru þau og annað, sem taka 

þarf mið af, sífellt að breytast. Það er því 

aldrei annað hægt en að styðjast við grófar 

áætlanir. Ein leið er að meta meðalkostnað 

fyrirtækisins við áætlað magn m3 og bæta við 

hann „eðlilegum" ágóða. Þennan „eðlilega" 

ágóða mætti finna með því að kanna ágóða 

fyrirtækja í samkeppni. Þessi aðferð hefur 

þann ókost, að hún hvetur ekki til hag-

kvæmni. Ágóðinn fer eftir kostnaðinum, og 

því borgar sig að hafa hann sem mestan. Þetta 

óhagræði mætti þó koma í veg fyrir með því 

að hafa leyfilegt verð alltaf fast í nokkurn 

tíma. (Hér er ekki gert ráð fyrir verðbólgu. Ef 

hún væri fyrir hendi, yrði verðið að fylgja 

henni.) Fyrirtækið gæti þá í stuttan tíma í 

senn náð inn svolitlum einkasölugróða með 

því að lækka kostnað. 

Þessi leið sýnir vel, hve erfitt er að koma í 

veg fyrir einkasölugróðann. í besta falli er 

hægt að tryggja, að verðið reynist ekki miklu 

hærra en v3, og magnið verður þá ekki miklu 

minna en m3. Því nær v3 sem við viljum 

komast, því kostnaðarsamari má telja að 

aðgerðirnar verði. Þennan kostnað verður að 

bera saman við nytsemisgróðann af því, að 

magnið nálgast m3. Það borgar sig að auka 

stjórnunaraðgerðir hins opinbera, meðan 

jaðarkostnaður af því er minni en jaðarnyt-

semin fyrir þjóðfélagið. Venjulega beita 

stjórnvöld verðlagseftirliti, en einnig koma 

ýmsar aðrar leiðir til greina eins og t.d. 

notkun fjárlaga. 

Samþjöppun. Einkasala er ekkert skilyrði 

þess, að fyrirtæki öðlist einkasölugróða. Geti 

öll fyrirtæki innan sömu atvinnugreinar 

komið sér saman um að starfa sem ein heild, 

geta þau aukið hagnað sinn á sama hátt og 

einkasalinn. Því meiri sem samþjöppun innan 

atvinnugreinar er, því auðveldara og líklegra 

er slíkt samkomulag. Þar sem samþjöppun er 

mjög mikil, þarf þetta samkomulag ekki einu 

sinni að vera formlegt. Um verðlagningu 

þessara samtaka, sem einu nafni nefnast sam-

keppnisskerðingarsamtök, gildir það sama og 

sagt hefur verið um einkasala. Það er ekki þar 

með sagt, að staða samkeppnisskerðingar-

samtaka og einkasala sé sú sama. Samanborið 

við einkasala verður staða þeirra verri, eftir 

því sem aðilar að þeim eru fleiri og hlutfalls-

lega minni. Helstu ástæður eru þær, að þá er 

auðveldara fyrir ný fyrirtæki að koma inn í 



MARKAÐURINN OG HLUTVERK HINS OPINBERA 167 

atvinnugreinina, eftirlit með því, að sam-

komulagið sé virt, verður erfiðara, og erfið-

ara er að leyna samkomulaginu, sé það and-

stætt lögum. 

Hlutverk stjórnvalda í þessum tilvikum er 

það eitt að banna samkeppnisskerðingarsam-

tök með lögum og hafa strangt eftirlit með 

því, að eftir lögunum sé farið. Ekki verður 

séð, að frekari afskipti stjórnvalda af fyrir-

tækjum í atvinnugreinum, þar sem verulegrar 

samþjöppunar gætir, borgi sig. Þau standa 

frammi fyrir það teygnu eftirspurnarfalli, að 

verð þeirra getur aldrei orðið miklu hærra en 

það, sem ákvarðast af skurðpunkti jaðar-

kostnaðar og eftirspurnar. 

Einkasölusamkeppni. Miðað við það, sem 

áður hefur verið gerð grein fyrir, leiðir einka-

sölusamkeppni ekki til Paretokjörstöðu, 

vegna þess að verðið ákvarðast ekki af skurð-

punkti eftirspurnar og jaðarkostnaðar. Það, 

að ekki er framleitt við lágmarkskostnað, 

styður þetta einnig. 

Þeir eru þó til, sem ekki eru sammála 

þessu. Benda þeir á, að því fleiri sem vöruaf-

brigðin eru, því betur er komið til móts við 

þarfir hvers og eins. í venjulegri rökfærslu 

segja þeir ekki tekið tillit til þessa. Sé það hins 

vegar gert, sé enginn munur á einkasölusam-

keppni og fullkominni samkeppni, að því er 

varðar hámörkun velferðar. Einkasölusam-

keppni sé í langtímajafnvægi, þegar markað-

urinn býður þann fjölda vöruafbrigða, sem 

neytendur eru tilbúnir að greiða fyrir. 

Sé fyrri kenningin rétt, eins og við höfum 

gert ráð fyrir, skiptir máli , hve mikill munur 

er á v2 og v l á mynd 9. Ljóst er, að hann getur 

aldrei orðið mikill, vegna þess að eftirspurn-

arfallið er mjög teygið. Niðurstaðan er því sú, 

að stjórnvöld eiga engin afskipti að hafa af 

einkasölusamkeppni. Það gerir bara illt 

verra. 

Þar sem við erum að kanna grundvöll fyrir 

afskiptum stjórnvalda, er óþarfi að leggja mat 

á réttmæti síðarnefndu kenningarinnar. Sé 

hún rétt, styður hún fyrri niðurstöðu. Sé hún 

röng, stendur fyrri niðurstaða eftir sem áður. 

Upplýsingamiðlun. Áður en sagt er skilið 

við skerta samkeppni, er ekki úr vegi að fjalla 

örlítið um þá forsendu fullkominnar sam-

keppni, sem kveður á um fullkomnar upplýs-

ingar. Það verður að teljast mjög hæpið, að 

stjórnvöld séu að hafa afskipti af upplýsinga-

streymi, þótt markaðurinn sé fjarri því að 

vera fullkominn að þessu leyti. „Flýgur 

fiskisagan", segir máltækið og óhætt er að 

treysta því, að nóg fréttist, þótt stjórnvöld 

hafi þar ekki hönd í bagga. Alla vega verður 

ekki séð, að fyrirtæki vilji gefa stjórnvöldum 

meiri upplýsingar en öðrum, ef stjórnvöld 

láta öllum þessar upplýsingar í té. Verði fyrir-

tæki þvinguð til upplýsingamiðlunar, er erfitt 

að treysta þeim upplýsingum og þær eru því 

gagnslausar. Einnig verða menn að fá að hafa 

sín leyndarmál í friði, að öðrum kosti er hvat-

anum til framfara eytt að mestu leyti. 

4. Jöfnuður. 
Sagt hefur verið, að við fullkomna sam-

keppni beri launþegar og framleiðendur það 

úr býtum, sem svarar til verðmætis þess fram-

lags, sem þeir hafa lagt í framleiðsluna. U m 

síðustu aldamót voru margir hagfræðingar 

þeirrar skoðunar, að þetta skýrði ekki ein-

ungis tekjuskiptingu markaðarins, heldur 

væri þetta líka réttlæting hennar. í þessari rit-

gerð verður ekki lagt mat á það, hvað er rétt-

látt. Hagfræði sem vísindagrein fjallar ekki 

um stefnustaðhæfingar eins og réttlæti, 

heldur staðreyndastaðhæfingar, en á sviði 

jafnaðar er þessi aðgreining mjög erfið. 

Sé gengið út frá þeirri forsendu, að tekju-

skipting fullkominnar samkeppni sé réttlát, 

er tekjuskipting raunverulegs hagkerfis rang-

lát. Forsendur fullkominnar samkeppni eru 

ekki til staðar né geta stjórnvöld látið mark-

aðinn vinna algerlega eins og þær væru fyrir 

hendi. Ógerningur er að segja til um það, 

hver tekjuskiptingin yrði við fullkomna sam-

keppni, en telja má víst, að hún yrði jafnari 

en í raunveruleikanum. í raunveruleikanum 

geta framleiðendur notað sér skerta sam-

keppni til þess að ná í einkasölugróða og 

komist hjá því að greiða kostnað vegna nei-

kvæðra ytri áhrifa. Til þess að koma í veg fyrir 
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ó jöfnuð umfram það, sem væri við fullkomna 

samkeppni, þarf því sérstakar jöfnunarað-

gerðir af hálfu stjórnvalda. 

Þá er að nefna veilur í sjálfri hugmyndinni 

um fullkomna samkeppni eða mikla sam-

keppni. Þar sem hver og einn á að fá eftir 

framlagi sínu, þarf að athuga, eftir hverju 

þetta framlag fer. Þar kemur fernt til: 

1. Það, sem viðkomandi fær í vöggugjöf. 

2. Það, sem hann aflar sér á lífsleiðinni. 

3. Það, sem hann er tilbúinn að leggja á sig. 

4. Framboð og eftirspurn eftir þeirri þjón-

ustu, sem hann leggur fram, eða svipaðri 

þjónustu. 

Um fyrsta atriðið er það að segja, að það 

skiptist í tvennt. Annars vegar eru þeir eigin-

leikar, sem maður fæðist með. Árangur af 

notkun þeirra er endurgjald eigin framlags. 

Hins vegar eru þær aðstæður, sem maður fæð-

ist inn í. A ð svo miklu leyti sem endurgjald á 

rót sína að rekja til fjölskylduaðstæðna, þjóð-

félagsstöðu eða sérréttinda, er maður að 

njóta framlags annarra. 

Um annað atriðið gildir, að það byggist að 

verulegu leyti á fyrsta atriðinu. Sú þjónusta, 

sem maður selur á markaði, endurspeglar 

það, sem hann fékk í vöggugjöf, og það, sem 

hann hefur aflað sér á lífsleiðinni. V ið erum 

þá að hluta komin aftur að áhrifum aðstæðna, 

en það, sem aflast vegna þeirra, fæst ekki fyrir 

eigið framlag. 

Varðandi þriðja atriðið verður að gera ráð 

fyrir því, að foreldrar sjái um börn sín, þar til 

að þau geta framfleytt sér sjálf. Þau geta ekk-

ert lagt á sig í upphafi. Þeir, sem fæðast van-

heilir, geta kannski aldrei lagt nógu mikið á 

sig til þess að framfleyta sér. Hvað, ef for-

eldrar falla frá? Eiga þá ættingjar að taka við 

framfærslu ómaga? Hvað, ef ættingjar eru 

engir til? Eru þessir ómagar kannski þeir 

óheppnu á markaðinum, sem verða að sætta 

sig við að deyja drottni sínum? A f þessum 

spurningum sést, að allt tal um endurgjald 

fyrir eigið framlag nær ákaflega skammt. Til-

vera hvers og eins ræðst, að minnsta kosti í 

upphafi, algerlega af framlagi annarra. 

Um fjórða atriðið er það að segja, að það er 

eðlilegur þáttur í frjálsri samkeppni. Mögu-

leikar manna eru bæði tilviljanakenndir og 

ekki tilviljanakenndir. Það, sem ekki er til-

viljanakennt, fer þá eftir atriðum 1-3. 

A f framansögðu er ljóst, að tekjur hvers og 

eins fara ekki aðeins eftir eigin framlagi, 

heldur einnig að verulegu leyti eftir framlagi 

annarra og tilviljunum. Sé það réttlátt, að 

menn beri úr býtum sem svarar til verðmætis 

þess framlags, sem þeir hafa lagt í framleiðsl-

una, er tekjuskipting fullkominnar sam-

keppni því ekki réttlát frekar en önnur tekju-

skipting. 

Markmið ið með frjálsri samkeppni er að 

láta einstaklingana nýta það, sem þeir hafa til 

brunns að bera. Ef tekjudreifingin er mjög 

ójöfn, geta þeir, sem fæðast inn í verstu 

aðstæður, engan veginn nýtt meðfædda hæfi-

leika sína til fulls. Þjóðfélagið fer þá á mis við 

þessa hæfileika, og allir verða verr settir en 

ella. Sömuleiðis er það tap fyrir þjóðfélagið 

að láta þá , sem eru óheppnir, deyja eða fara 

mjög illa út úr óheppninni. Enn er ónefnt það 

ófremdarástand, sem af miklum ójöfnuði 

leiðir. Þegar neyðin kallar, halda hvorki lög 

né reglur. Enginn væri óhultur og kostnaður 

við löggæslu mjög mikill. Allt sýnir þetta, að 

jöfnun aðstæðna upp að ákveðnu marki er 

ekki aðeins nauðsynleg sem nauðþurftir, 

heldur líka hagkvæmnisatriði. Slík jöfnun 

fælist þá í framfærslu, læknishjálp og skóla-

göngu upp að einhverju lágmarki. Þetta lág-

mark myndi miðast við þann punkt, þar sem 

jaðarnytsemisgróði þjóðfélagsins af því að 

láta viðbótarkrónu í einhverja jöfnunarað-

gerð væri jafn jaðarnytsemistapinu, sem 

stafar af því, að þessi króna er ekki notuð í 

eitthvað annað. Það að jafna umfram þennan 

jafnvægispunkt yrði að rökstyðja með rétt-

læti, sanngirni o.s.frv. 

Mjög mikilvægt er, að jöfnuður sé þannig 

framkvæmdur, að hann hafi ekki áhrif á verð-

myndun á markaði. Jöfnuði ber því í lengstu 

lög að koma á með því að tryggja fólki lág-

markstekjur með tilfærslum. í undantekning-

artilvikum, þar sem nauðsynlegt er að hafa vit 
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fyrir fólki, eru aðrar aðferðir þó óhjákvæmi-

legar. 

5. Kjörkerfið og samanburður við reynsluna. 
Á grundvelli þess, sem fram er komið, má 

lýsa í grófum dráttum kjörkerfi, þ.e.a.s. því 

hagkerfi, sem ætla má að hafi í för með sér 

bestu nýtingu framleiðsluþáttanna. Ljóst er, 

að í slíku kerfi verður að notast við hvort 

tveggja, opinberan geira og markað. Hlut-

verk opinbera geirans má flokka í þrennt. 

í fyrsta lagi á opinberi geirinn að mynda 

ramma um hagkerfið með setningu leikreglna 

og með því að sjá til þess, að leikreglurnar séu 

haldnar. Einnig á hann að tryggja „rétt" 

framboð annarra samneysluvara. Orðið 

„rétt" hefur hér að sjálfsögðu enga algilda 

merkingu. Framboðsmagnið fer eftir 

aðstæðum hverju sinni. Rétt framboð 

ákvarðast af skurðpunkti jaðarvirðis þjóðfé-

lagsins og jaðarkostnaðar þess. Aðstæður 

hafa áhrif bæði á jaðarvirðið og jaðarkostnað-

inn og þar af leiðandi á skurðpunktinn og rétt 

framboð. 

Í öðru lagi er hlutverk opinbera geirans að 

leiðrétta starfsemi markaðarins vegna ytri 

áhrifa og skertrar samkeppni, þar sem slík 

afskipti hafa meiri velferðargróða en velferð-

artap í för með sér. Ber í þessu sambandi að 

beita bæði lögum og reglugerðum annars 

vegar og styrkjum og sköttum hins vegar, 

eftir því sem best hentar. 

Loks ber opinbera geiranum að tryggja ein-

hver lágmarkslífskjör, þar sem það er hægt. 

Hver þau eru, fer eftir aðstæðum á hverjum 

stað. 

Um stærð opinbera geirans er óþarfi að 

fjalla mikið sérstaklega, því að eins og að 

framan greinir fara umsvif hins opinbera og 

þar með stærð opinbera geirans að miklu leyti 

eftir aðstæðum. Jaðarvirði og jaðarkostnaður 

þjóðfélagsins er það, sem reyna þarf að meta 

og fara eftir í hverju tilviki. 

Eitt er að tryggja einhverja ráðstöfun, en 

annað er að framkvæma hana. Þótt hlutverk 

stjórnvalda sé að tryggja framboð ýmissa 

gæða og leiðrétta framboð annarra, þá er 

hlutverk markaðarins að annast framboð 

flestra þessara gæða auk þeirra gæða, sem 

stjórnvöld hafa ekki afskipti af. Þegar magn 

samneyslunnar og einstakra þátta hennar 

hefur verið ákveðið, er í mörgum tilfellum 

æskilegt, að í stað þess að annast framleiðslu 

sjálf kaupi stjórnvöld sem mest á markað-

inum eða tryggi með tilfærslum, að svo verði 

gert. Þannig mætti bjóða út alla mannvirkja-

gerð og allt viðhald á vegum hins opinbera. 

Sé skólakerfið tekið sem dæmi, gæti hið opin-

bera hvort heldur sem er greitt einkaskólum 

fyrir að veita ókeypis menntun eða með til-

færslum tryggt það há lágmarkslaun, að allir 

hefðu efni á að setja börn sín í einkaskóla. 

Markaðurinn gæti að sjálfsögðu ekki sinnt 

hlutverkum löggjafarvalds, dómsvalds né 

framkvæmdavalds. 

Eins og skýrt hefur komið fram, er ákaflega 

erfitt að segja nákvæmlega til um það, hve 

umfangsmiklar aðgerðir stjórnvalda eiga að 

vera í hverju tilfelli. Það er því nauðsynlegt 

að gera sér grein fyrir því, hvort ber að varast, 

að aðgerðirnar verði of umfangsmiklar eða of 

umfangslitlar. O f mikil afskipti hins opinbera 

draga úr frelsi manna og krefjast aukinnar 

skattlagningar. Hvort tveggja dregur úr hag-

vexti. Aukin skattlagning dregur úr neyslu, 

fjárfestingu, vilja og þori, en skert frelsi 

dregur úr umbótum eða eins og John Stuart 

Mill sagði: „En þó er frelsið hin eina ósvikna 

og eilífa uppspretta umbóta, því að þar sem 

frelsið ríkir, eru jafnmargar uppsprettur um-

bóta og einstaklingarnir eru."7) Almenna 

reglan á því að vera sú að hafa umsvif hins 

opinbera og þar með stærð opinbera geirans 

frekar minni en meiri. 

Hér hefur verið komist að þeirri niður-

stöðu, að æskilegt sé að nota markaðinn sem 

mest. Rökin eru m.a. þau, að dreifð ákvörð-

unartaka hefur í för með sér betri nýtingu 

framleiðsluþáttanna, þar sem þá nýtist þekk-

ing „mannsins á staðnum". A f sömu ástæðu 

er æskilegt að hafa starfsemi hins opinbera í 

höndum staðaryfirvalda, eftir því sem það er 

hægt. 

Með þeirri hlutverkaskiptingu markaðar 
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og opinbers geira, sem hér hefur verið lýst, 

ætti hagkerfið að komast næst því að verka 

eins og um fullkomna samkeppni væri að 

ræða. Þar sem markaðurinn annast að tölu-

verðu leyti framboð samneysluvara, ákveður 

hann eins og hægt er skiptingu framleiðslu-

þáttanna milli samneysluvara og einkaneyslu-

vara jafnframt því að ákveða, í hvaða hlut-

föllum framleiðsluþættirnir skuli notaðir til 

myndunar einstakra gæða. Þetta ætti að 

tryggja bestu hugsanlegu nýtingu framleiðslu-

þáttanna. 

Ógerningur er að segja til um það, hvaða 

hagkerfi af þeim, sem reynd hafa verið, líkist 

þessu kjörkerfi mest. Besta stærð opinbera 

geirans fer að töluverðu leyti eftir aðstæðum. 

A ð öðru jöfnu er opinberi geirinn t.d. stærri, 

eftir því sem þjóðfélagið er minna og tæknin 

meiri, þar sem hvort tveggja eykur samþjöpp-

un. Sú mynd af kjörkerfi, sem hér hefur verið 

dregin upp, er því engan veginn nákvæm. 

Grunntónninn er þó skýr, en hann er að nýta 

markaðsöflin eins og hægt er. Það á með 

öðrum orðum að hafa viðskipti sem frjálsust 

og fyrirtæki sem mest í einkaeign og einka-

rekstri. 

Það er auðvelt að sjá, að þessi niðurstaða er 

í samræmi við reynsluna. Ymsar leiðir má fara 

til að sýna fram á það. Ein er sú að kanna 

þróun einstakra ríkja, eftir að þau hafa tekið 

upp miðstýrt hagkerfi eða hagkerfi, sem 

byggir að verulegu leyti á frjálsum viðskiptum 

og einkarekstri. Meðal síðarnefndu tilvik-

anna eru fjölmörg dæmi þess, að þjóðfélög 

hafi tekið mikið stökk fram á við til bættra 

lífskjara. Þar sem miðstýrt hagkerfi hefur 

tekið við af því hagkerfi, sem fyrir var, hefur 

aldrei verið um slíkt stökk að ræða. 

Bandaríki Norður-Ameríku þróuðust úr 

þrælaskipulagi í fjármagnskerfi og svo í 

markaðskerfi. Skiptingin úr þrælaskipulagi í 

fjármagnskerfi kostaði mikil átök, nánast 

byltingu, sem lauk um 1865. Strax 35 árum 

síðar eða um aldamótin 1900 voru Bandarík-

in komin í fremstu röð meðal ríkja heims. 

Alla þessa öld hefur þjóðarframleiðslan vaxið 

stórum skrefum, og síðustu hálfa öld hefur 

árleg þjóðarframleiðsla á mann hvergi verið 

meiri, að nokkrum árum undanskildum. 

Svipaða sögu er að segja um Japan. Þar 

ríkti miðaldaþjóðfélag allt fram til ársins 

1868. Það ár var gerð bylting, og fóru Japanir 

upp frá því að semja sig að háttum Vestur-

landabúa. Um aldamótin 1900 voru þeir 

orðnir stórveldi. Efnahagur Japana batnaði 

svo allt fram að seinni heimsstyrjöld. Eftir 

stríð var tekið upp blandað hagkerfi eða 

markaðskerfi, og uppbyggingin varð ótrúlega 

hröð. Á tuttugu ára tímabili, 1945-1965, 

jókst þjóðarframleiðslan að meðaltali um 

10% á ári, sem er meira en 9% að meðaltali á 

mann. Síðustu árin hefur aukningin þó verið 

minni, en samt sem áður mjög mikil. 

Löndin í Vestur-Evrópu hafa heldur ekki 

farið varhluta af miklum efnahagsframförum. 

Það sem af er þessari öld hafa efnahagsfram-

farir verið mjög miklar og þó sérstaklega frá 

lokum seinna stríðs. 

Sovétríkin eru núna annað af tveim mestu 

stórveldum heims. Þetta segir þó ákaflega 

lítið. Hversu vanþróað sem ríki er má ná 

miklum árangri á einu sviði eða fáum, sem 

mikil áhersla er lögð á. Nægir í því sambandi 

að minna á, að Kínverjar voru fimmta þjóðin, 

sem kom sér upp kjarnorkusprengju. Þrátt 

fyrir það, að Sovétríkin hafi náð langt á 

ýmsum sviðum, þá er þjóðarframleiðsla á 

mann innan við helmingur af því, sem er í 

Bandaríkjunum. Þetta er staða Sovétríkj-

anna sextíu árum eftir að rússnesku bylting-

unni lauk, en það tók Bandaríkin og Japan 

ekki nema rúm þrjátíu ár að rísa úr öskustó 

byltingar og komast í fremstu röð meðal ná-

grannaríkja. 

Um þrjátíu ár eru frá því að miðstýrðum 

hagkerfum var komið á í Austur-Evrópu og 

Kína. Í dag eru lífskjör í Austur-Evrópu langt 

fyrir neðan það, sem gerist í Vestur-Evrópu. 

Öl l þessi ár hafa lífskjör í Kína lítið batnað, 

og þjóðin er stöðugt á barmi hungursneyðar. 

Önnur leið til samanburðar er að bera 

saman hagkerfi, sem standa algerlega jafnt að 

vígi, þegar miðstýring annars vegar eða 

einkarekstur og frelsi í viðskiptum hins vegar 
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eru tekin upp. í lok síðari heimsstyrjaldar 

stóðu A- og V-Þýskaland jafnvel að vígi. í A-

Þýskalandi er tekið upp miðstýrt hagkerfi, en 

í V-Þýskalandi er að verulegu leyti stuðst við 

markað. Nú , rúmum þremur áratugum síðar, 

eru lífskjör í V-Þýskalandi tvö- eða þrefalt 

betri en í A-Þýskalandi. 

Svipaða sögu er að segja um Japan. Fyrir 

rúmri öld voru Japanir engu betur settir en 

Kínverjar og aðrar þjóðir í S- og A-Asíu. Þá 

opnuðu Japanir land sitt fyrir útlendingum, 

og allar götur síðan hafa lífskjör í Japan farið 

stöðugt batnandi, meðan flestar nágranna-

þjóðirnar hafa svo til staðið í stað. 

Enn eitt dæmi af þessu tagi er Kórea. Eftir 

heimsstyrjöldina síðari skiptist Kórea í N- og 

S-Kóreu, og var miðstýrt hagkerfi tekið upp í 

fyrrnefnda ríkinu. í S-Kóreu er hins vegar 

töluvert stuðst við markað, auk þess sem sam-

skipti við útlönd eru þar mun meiri en í N-

Kóreu. Meðan hagvöxtur er lítill í N-Kóreu, 

er þróun mála í S-Kóreu ekki ósvipuð því, 

sem verið hefur í Japan. Á sjöunda áratugn-

um óx t.d. þjóðarframleiðsla í S-Kóreu að 

meðaltali um 8,9% á ári, sem er 6,3% að 

meðaltali á mann. 

Þessi hefur þróunin einnig verið í öðrum 

vanþróuðum ríkjum, sem rofið hafa einangr-

un sína og tekið upp samskipti við önnur 

lönd. Þjóðartekjur hafa yfirleitt tekið stórt 

stökk upp á við. Skýrustu dæmin eru olíu-

ríkin, sem nú eru með þjóðartekjur á mann 

eins og best gerist í heiminum. Þrátt fyrir það, 

að olíugróðinn lendi í höndum fárra, fer hann 

að einhverju leyti til uppbyggingar innan 

lands, sem kemur öllum landsmönnum til 

góða. Án olíugróðans stæðu þessi lönd að 

öllum líkindum í stað. 

Öll eru þau dæmi, sem hér hafa verið 

nefnd, á einn veg. Frelsi í viðskiptum bæði 

innan hvers ríkis og milli ríkja er allra hagur. 

Það er því ljóst, að það kjörkerfi, sem hér 

hefur verið sett fram, er algerlega í samræmi 

við reynsluna, að því marki sem slíkur saman-

burður er framkvæmanlegur. En kjörkerfið 

vísar einnig veginn fram á við. í dag er 

atvinnuleysi víða og hagvöxtur víðast hvar 

lítill. Ekki er ólíklegt, að ástæðurnar séu m.a. 

þær, að markaður fyrir ýmsar vörur sé orðinn 

of lítill. Fyrir kaupauðgisstefnuna var mark-

aðurinn fyrst og fremst heimahéraðið og 

kannski örfá önnur héruð. Með kaupauðgis-

stefnunni var allt ríkið gert að einum markaði 

og hagvöxtur jókst. í dag eru markaðir fyrst 

og fremst heimalöndin og örfá önnur lönd. 

Það, sem heimurinn þarfnast nú, er önnur 

kaupauðgisstefna að því leyti, að afnema á öll 

afskipti stjórnvalda af milliríkjaviðskiptum. 

Jörðin á að vera einn markaður. Það á m.ö.o. 

að framfylgja kenningu A . Smiths og hans 

fylgismanna. Með því móti koma uppfinn-

ingar og aðrar framfarir öllum jarðarbúum til 

góða, því að með viðskiptum landa í milli 

dreifist þekkingin. 

VI. Lokaorð 
Í þessari ritgerð hefur eingöngu verið fjall-

að um bestu nýtingu framleiðsluþáttanna. 

Sýnt hefur verið fram á, að efnisleg velferð 

verður best tryggð með hagkerfi, svipuðu 

þeim hagkerfum, sem nú eru á Vestur-

löndum, og sem frjálsustum samskiptum 

þjóða í milli. En velferð er ekki sama og ham-

ingja. Það er ekki lokatakmark að hámarka 

velferð. Hámörkun hamingjunnar er það loka-

takmark, sem stefnt er að. Um hamingju er 

hins vegar erfitt að dæma, og því hefur efnis-

leg velferð verið eini mælikvarðinn, sem hægt 

er að styðjast við. Það er þó ekki úr vegi að 

fara nokkrum orðum um möguleika hagkerfa 

til að hámarka hamingju fólks. 

Því hefur gjarnan verið haldið fram af fylgj-

endum miðstýringar, að með miðstýringu og 

opinberum eignarrétti mætti tryggja betur 

frelsi og jafna að verulegu leyti alla aðstöðu 

manna. Hvort tveggja myndi auka hamingju 

fólks. 

Það er ljóst, að í miðstýringu felst skipu-

lagning, þar sem ekki er hægt að taka tillit til 

vilja fólksins. Þar verður því ekki um að ræða 

fullkomið atvinnufrelsi. Það má hins vegar 

segja, að það sé ekkert því til fyrirstöðu að 

fórna einhverju, ef maður fær annað í stað-

inn. Fylgismenn miðstýringar halda því ein-
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mitt fram, að miðstýrt hagkerfi tryggi mönn-

um góða afkomu, svo að þeir verði fjárhags-

lega óháðir öðrum og hafi því fullkomið 

frelsi, þótt atvinnufrelsið sé þar kannski 

undanskilið. Í séreignarskipulagi verði menn 

hins vegar háðir atvinnurekendum, sem hafi 

hið efnahagslega vald. 

Það er margt, sem bendir til þess, að þessi 

frelsiskenning sé röng. í fyrsta lagi hefur í 

þessari ritgerð verið sýnt fram á, að veruleg 

miðstýring er ekki framkvæmanleg án stórá-

falla. G ó ð afkoma manna er þannig engan 

veginn tryggð. Alla vega yrði vannýting fram-

leiðsluþáttanna það mikil, að afkoma hinna 

verst settu yrði ekki betri en jöfnunaraðgerðir 

velferðarríkisins myndu færa þeim. 

Í öðru lagi getur miðstjórn ekki tekið tillit 

til þarfa eða vilja fólksins. Hún verður að 

velja fyrir það. Miðstýringin er ekki fram-

kvæmanleg á annan hátt. M.ö.o. það þarf ekki 

aðeins að fórna atvinnufrelsinu, heldur líka 

frelsinu til að velja og hafna. Það, sem menn 

fá, er algerlega undir miðstjórninni komið. 

U m þetta segir Hayek: 

„Við skipulag samkeppni geta menn keypt flest 

einhverju verði, þótt það sé stundum geysihátt. 

Sízt verður lögð of mikil áherzla á það. Hinn 

kosturinn er ekki skipulag fullkomins valfrelsis, 

heldur kerfi tilskipana, boða og banna og við 

nánari athugun náðar valdsmannanna."s) 

Í þriðja lagi hlýtur frelsi manns að vera 

meira í markaðskerfi, þar sem hann getur 

skipt um vinnuveitanda, heldur en í miðstýr-

ingu, þar sem vinnuveitandinn er einn. í mið-

stýringu á fólk allt undir miðstjórninni komið 

sem eina atvinnurekandanum. Sá, sem á allt 

undir öðrum komið, hefur í raun glatað öllu 

frelsi nema hugsanafrelsi. Sú reynsla, sem 

fengist hefur af miðstýringu, staðfestir þetta. 

A f framansögðu er ljóst, að frelsi manna 

minnkar að sama skapi sem miðstýring eykst, 

en ekki öfugt. H inu er ósvarað, sem áður var 

minnst á og laut að því, að með miðstýringu 

ykist hamingja vegna jöfnunaraðgerða. Þess 

er fyrst að geta, að miðstjórn hefur það mikil 

völd, að henni er það í sjálfsvald sett, hvort 

hún jafnar eitthvað og þá hvernig. Reynslan 

hefur líka sýnt, að tekju- og aðstöðumunur er 

engu minni í miðstýringu en í markaðskerfi, 

frekar meiri. V ið þetta bætist svo það, að 

jöfnuður kann að verða of mikill. Jöfnun 

tekna letur menn til athafna. Allsherjarjöfn-

uður þýðir líka einföldun, og varla er hún 

hamingjuaukandi. Eða eru menn sammála 

því, sem rithöfundurinn Jón Trausti leggur 

sögupersónu sinni, Bessa gamla, í munn: 

„Ég vil, að allir menn verði jafnir - allir jafnir -

allir jafnir - hvað sem öllu öðru líður. Allir jafnir 

- að eignum og stöðu, að launum og lífskjörum, 

að lærdómi og menntun, og helzt að afli og at-

gervi, heilsu og viti og aldri líka! - Enginn stéttar-

munur framar til, enginn lærdómsmunur, enginn 

eignamunur - engin fjöll og engir dalir í mannfé-

laginu."9) 

Er það ekki einmitt fjölbreytnin, sem gefur 

lífinu meira gildi? Við skulum vera minnug 

þessa, sem John Stuart Mill segir: 

„Lífshættir, sem eru sumum mönnum heilbrigð 

örvun og veita þeim tækifæri til að starfa og njóta 

lífsins, geta verið öðrum þreytandi byrði, sem 

bælir og kyrkir allt sálarlíf. Það er ákaflega mis-

jafnt, af hverju menn gleðjast og hryggjast og 

hvernig ýmsir hlutir orka á líkama þeirra og sálir. 

Ef lífshættir þeirra eru ekki fjölbreytilegir að 

sama skapi, hlotnast þeim hvorki sú hamingja, 

sem þeir eiga skilið, né ná þeir þeim þroska sálar, 

siðferðis eða fegurðarskyns, sem eðli þeirra 

stendur til."10) 

Það, sem er þó verst í þeim jöfnuði , sem 

Bessi gamli talar um, er það, að honum verð-

ur ekki náð öðruvísi en með því að draga alla 

niður. U m þetta segir Hayek: „Lægsti sam-

nefnarinn sameinar flesta menn . " n ) Þetta 

sama kemur fram í því, sem Jón Trausti 

leggur Bessa gamla síðar í munn: 

„Við höfum farið vitlaust að alla okkar vesölu 

ævi. Við höfum alltaf verið að strita við það von-

leysisverk að toga úrþvættin upp í sólarhæðirn-

ar. . . Nú eigum við að skella af okkur alla okkar 

vitlausu fortíð, sleppa neðra takinu með öllu, en 

leggjast af alefli á það efra - hætta við þá heimsku 

að vera lengur að toga sauðsvartan lýðinn upp í 

hæðirnar, en toga heldur hin helvítin niður!"12) 
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Annars hefur reynslan sýnt, að hamingja 

hvers og eins er fyrst og fremst undir honum 

sjálfum komin . Eignir og tekjur virðast ekki 

ráða þar miklu um , ef menn aðeins hafa nóg í 

sig og á. Í þessu sambandi er ekki úr vegi að 

líta á kenningu A . H . Maslows um þarfir ein-

staklingsins og þróun þeirra. Þetta er kenning 

um forgangsröð þarfa eða þarfastiga eins og 

sýnt er á mynd 11. Maslow segir sumar þarfir 

sameiginlegar ö l lum m ö n n u m og algerlega 

lífsnauðsynlegar. Þetta eru hinar l íkamlegu 

þarfir, t.d. matur og svefn. Þegar líkamlegar 

þarfir eru að mestu uppfylltar, gerast öryggis-

þarfir áleitnastar. Menn vilja tryggja sem best 

öryggi sitt á ö l lum sviðum, t.d. að því er 

varðar afkomu og heilsu. Næstar í röðinni 

koma félagslegar þarfir. M e ð þeim er átt við 

þörf fyrir tengsl við annað fólk. Þegar félags-

legum þörfum er vel sinnt, koma þarfir fyrir 

álit og viðurkenningu. Þegar ö l lum þessum 

þörfum er fullnægt, kemur þörfin fyrir sjálfs-

t jáningu, það að láta það , sem í manni býr, 

koma fram - fá að blómstra. 

Þessi kenning Maslows um að minnsta 

kosti f imm tegundir þarfa er m jög athyglis-

verð. Augl jóst er, að þv í neðar sem einstakl-

ingur er staddur í þarfastiganum, þv í auð-

veldara er að uppfylla þarfir hans með efnis-

legum gæðum. Þegar ofar dregur í þarfastig-

anum, verður stöðugt erfiðara að uppfylla 

þarfir einstaklingsins með hærri launum og 

meiri eignum. Þess í stað fer uppfylling þarf-

anna að byggjast stöðugt meira á einstakl-

ingnum sjálfum. Uppfyll ing efsta þrepsins á 

mynd 11 byggist fyrst og fremst á einstakl-

ingnum sjálfum. Hvað nú , ef þar fyrir ofan 

eru nokkur þrep til viðbótar eins og sumir 

fræðimenn telja? Sjálfur nefndi Maslow trú-

arþörf. Trúin á guð og samfélag við hann er 

eingöngu undir einstaklingnum sjálfum 

komin . Þar hjálpa hvorki peningar né eignir 

eða eins og segir í Matteusarguðspjalli 19,23-

24: 

„En Jesús sagði við lærisveina sína: Sannlega segi 

eg yður: torvelt mun verða fyrir ríkan mann að 

ganga inn í himnaríki. Og aftur segi eg yður: auð-

veldara er fyrir úlfalda að ganga gegnum nálar-

auga en fyrir ríkan mann að ganga inn í guðsrík-

ið." 

Þessi kenning Maslows um forgangsröð 

þarfanna er almennt viðurkennd í meginat-

r iðum. H ú n verður þó aldrei vísindalega 

sönnuð. Það er þ ó ljóst, að sé kenning Masl-

ows rétt, verður hamingja einstaklingsins í 

velferðarþjóðfélagi best tryggð með því að 

láta hann ráða sér sem mest sjálfur. Flest 

bendir því til þess, að hagkerfi, sem byggir að 

verulegu leyti á markaðsviðskiptum, hámarki 

ekki aðeins efnislega velferð fólks, heldur 

einnig hamingju þess. 
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Jóhannes Nordal: 

Þróun og staða í alþjóðagjaldeyris-
m á l u m 

Grein þessi er byggð á erindi, sem flutt var á ráðstefnu Félags við-
skiptafræðinga og hagfræðinga 4. nóvember 1983. 

Miklar breytingar hafa orðið á skipan 

gengis- og gjaldeyrismála í he iminum, síðan 

alþjóðagjaldeyriskerfi það , sem kennt hefur 

verið við Bretton Woods , leið undir lok á 

árunum 1971-1973. í meginatriðum hafði 

þetta kerfi byggzt á stöðugu gengi, sem ein-

göngu mátti breyta í samræmi við tilteknar 

leikreglur. Tilgangur kerfisins var að tryggja 

frjáls viðskipti með vörur og þjónustu á milli 

þá t t tökur ík janna, en leysa úr greiðslujafnað-

arvandamálum með viðunandi efnahagsað-

gerðum einstakra r íkja, og var Alþjóðagjald-

eyrissjóðnum ætlað það hlutverk að styrkja 

efnahagsaðgerðir með lánveit ingum, sem 

bundnar voru ákveðnum skilyrðum. 

E in meginforsenda þess, að þetta kerfi 

starfaði eins og til var ætlazt, var talin vera sú, 

að ætíð væri fyrir hendi hæfilegt f ramboð á 

varasjóðseignum (reserve assets). Væri fram-

boð varasjóðseigna of l ít ið, væri hætta á sam-

dráttaráhrifum vegna gjaldeyrisskorts, en 

hins vegar hætta á verðbólgu, ef um of mik ið 

f ramboð væri að ræða. Frá upphafi var 

Bretton Woods-kerfið byggt á innleysan-

legum Bandar ík jadol lurum og gulli sem vara-

sjóðseignum. Þegar offramboð á dol lurum 

fór að stefna jafnvægi kerfisins í hættu, var 

horfið að því ráði að koma á nýrri alþjóðlegri 

varasjóðseiningu, sem hlaut nafnið sérstök 

dráttarréttindi, S D R , og koma skyldi í stað 

dollara og gulls sem grundvallareining hins 

alþjóðlega peningakerfis í framtíðinni . Hinir 

bjartsýnustu töldu, að með þessu væri brautin 

rudd til þess, að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn 

yrði nokkurs konar alþjóðlegur seðlabanki, 

er réði framboði varasjóðseigna í heiminum 

á sama hátt og seðlabankar ráða því , hver 

innan síns lands. 

Þessi draumur um miðstýrt alþjóðapen-

ingakerfi, er byggt væri á stöðugu gengi, 

einum alþjóðlegum gjaldmiðl i og heildar-

stjórn peningaframboðs í he iminum, varð 

hins vegar aldrei að veruleika. Áðu r en 

nokkur marktæk reynsla fengist af notagildi 

sérstakra dráttarréttinda sem varasjóðs-

eignar og öðrum breytingum, sem gerðar 

höfðu verið til þess að styrkja fastgengiskerf-

ið, varð það fyrir áfö l lum, sem að lokum riðu 

því að fullu. 

Fyrsta stóra áfallið kom í ágúst 1971, þegar 

gullinnlausn dollarsins var hætt, en endalokin 

urðu í raun í marz 1973, en þá höfðu síðustu 

tilraunir til þess að halda stöðugu gengi milli 

helztu gjaldmiðla orðið að engu, og fl jótandi 

gengi tók við sem meginregla í alþjóðagjald-

eyrismálum. Síðar á sama ári skall fyrsta 

ol íukreppan yfir, en í kjölfar hennar varð 

meira umrót í gjaldeyrismálum en nokkru 
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sinni frá því í heimskreppunni miklu. Gífur-

legt misræmi myndaðist á þessum árum í við-

skiptajöfnuði milli landa, sem kallaði á mikla 

fjármagnsflutninga á milli landa og lagði um 

leið mikla byrði á gengiskerfið. Verður að 

telja mjög ólíklegt, að nokkurt fastgengis-

kerfi hefði getað staðizt við þessar aðstæður, 

enda varð sú skoðun brátt ofan á, að aftur-

hvarf til fastrar gengisskráningar eftir reglum 

Bretton Woods-kerfisins væri ekki raunhæfur 

möguleiki, ekki a.m.k. í náinni framtíð. Með 

breytingu á stofnskrá Alþjóðagjaldeyris-

sjóðsins, sem samþykkt var árið 1976 og tók 

gildi tveimur árum síðar, fékk fljótandi gengi 

lögformlega viðurkenningu, en jafnframt var 

Alþjóðagjaldeyrissjóðnum fengið það hlut-

verk að hafa eftirlit með fyrirkomulagi gjald-

eyrismála, m.a. til þess að tryggja sem mestan 

stöðugleika í efnahags- og gjaldeyrismálum. 

Margt hefur verið sagt og ritað um hrun 

Bretton Woods-kerfisins, og væri það utan 

ramma þessa spjalls að reyna að gera grein 

fyrir þeim málum. Hins vegar er athyglisvert 

að hafa í huga, að fastgengiskerfið var í raun-

inni orðið óstarfhæft, áður en fyrsta olíu-

verðshækkunin kom til sögunnar ásamt þeim 

truflunum, sem þróun olíuverðlags hefur haft 

á efnahagsmál í heiminum síðan. Þetta 

bendir til þess, að aðrar og dýpri orsakir hafi 

legið til vaxandi óstöðugleika í gengismálum 

allt frá mið jum sjöunda áratugnum og þangað 

til að fljótandi gengið var tekið upp árið 1973. 

Eina orsök vaxandi erfiðleika í gengismálum 

á þessu tímabili er þó ástæða til þess að nefna, 

en hún var fólgin í áhrifum frjálsra fjármagns-

flutninga og örri þróun alþjóðlegs peninga-

og fjármagnsmarkaðar. 

Eitt af því, sem gerði fastgengiskerfið 

óstarfhæft, voru hinir stórfelldu fjármagns-

flutningar, sem áttu sér stað milli gjaldeyris-

tegunda, hvenær sem menn bjuggust við 

gengisbreytingum. Fjármagnsflutningar af 

þessu tagi sköpuðu ekki eingöngu vandamál 

fyrir þau lönd, sem urðu fyrir gjaldeyrisút-

streymi, sem stefndi greiðslugetu þeirra í 

voða, heldur einnig fyrir þau lönd, sem gjald-

eyririnn streymdi til. Þeirra vandi var hins 

vegar í því fólginn að þurfa að kaupa óhemju 

af erlendum gjaldmiðlum og missa þannig 

tökin á stjórn peningamála. Þetta var vanda-

mál hinnar innfluttu verðbólgu, sem margar 

Evrópuþjóðir kvörtuðu svo mjög undan, á 

meðan staða dollarsins var veik, en gengið 

formlega bundið. 

Þegar orsakirnar fyrir hruni Bretton 

Woods-kerfisins eru skoðaðar, er rétt að hafa 

í huga, að því hafði aldrei verið ætlað af höf-

undum sínum að leysa vandamál af þessu 

tagi. Tilgangur hins gamla fastgengiskerfis 

var fyrst og fremst að skapa grundvöll við-

skiptafrelsis, þ.e.a.s. haftalausra viðskipta 

með vörur og þjónustu. Til þess að tryggja 

þetta voru í fyrsta lagi settar reglur um gengis-

ákvarðanir, sem sögðu fyrir um, að gengi 

mætti því aðeins breyta, að um væri að ræða 

jafnvægisleysi í viðskiptum, viðskiptahalla 

eða viðskiptaafgang, sem ekki væri hægt að 

ráða bót á með öðrum hagstjórnaraðferðum. 

í öðru lagi var Alþjóðagjaldeyrissjóðnum 

fengið það hlutverk að fjármagna tímabund-

inn halla, þannig að ekki þyrfti að grípa til 

hafta, á meðan væri verið að ráða bót á vand-

anum með öðrum hætti. í þessu fólst, að það 

var aldrei stefnt að því að gefa Alþjóðagjald-

eyrissjóðnum tæki til þess að ráða við 

greiðsluvandamál, sem stöfuðu af fjármagns-

flutningum. Þegar í upphafi áttunda ára-

tugarins voru hins vegar fjármagnsflutningar 

á milli höfuðmynta á t ímum jafnvægisleysis í 

gjaldeyrismálum orðnir meiri en svo, að 

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefði nægilega 

útlánagetu til þess að vega þar á móti. Jafn-

framt var fastgengiskerfið byggt á þeirri hag-

fræðilegu kenningu, að gengi hefði þann meg-

intilgang að stuðla að jafnvægi í viðskiptum 

milli landa og væri því að miklu leyti óháð 

áhrifum fjármagnshreyfinga. 

Í samræmi við þessi grundvallarsjónarmið 

er ekkert í stofnskrá Alþjóðagjaldeyrissjóðs-

ins, sem bannar hömlur á fjármagnsyfirfærsl-

um, enda hafi slíkar hömlur ekki áhrif á 

frjálsræði í almennum viðskiptum. Það hefði 

því vel komið til greina að freista þess að 

bjarga fastgengiskerfinu með því að taka upp 
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hömlur á fjármagnsyfirfærslur og einbeita sér 

að því að tryggja þau upphaflegu markmið 

sjóðsins að viðhalda almennu viðskiptafrelsi. 

Þessari leið var hins vegar hafnað, annars 

vegar með þeim rökum, að hreyfanleiki fjár-

magns væri í reynd svo veigamikil forsenda 

frjálsra viðskipta með vörur og þjónustu og 

eðlilegrar þróunar í verkaskiptingu milli 

þ jóða, að verulegar hömlur á þeim gætu haft 

alvarlegar afleiðingar fyrir þróun alls heims-

búskaparins. Hins vegar voru margir vantrú-

aðir á, að fjármagnshöft mundu í reynd geta 

náð tilgangi sínum, þar sem of auðvelt væri að 

sniðganga þau. 

Niðurstaðan varð því sú, að fastgengiskerf-

inu var fórnað, en þróunin í átt til frjálsari og 

umfangsmeiri fjármagnshreyfinga milli landa 

hélt áfram. Mikilvægasti þátturinn í þeirri 

þróun var vöxtur alþjóðlegs peninga-

markaðar, sem er ekki raunverulegur hluti af 

peningakerfi neins einstaks lands, en hefur 

þó gífurleg áhrif á fjármagnsframboð í heim-

inum og greiðslugetu einstakra ríkja. Stærsti 

hluti þessa markaðar er hinn svokallaði Evr-

ópudollaramarkaður, sem hefur miðstöð sína 

í London, en markaðurinn nær til margra 

annarra gjaldeyristegunda en dollars og er 

staðsettur víða um heim. Til einföldunar mun 

ég hér nota orðið Evrópudollaramarkaður 

um alla þessa markaði, enda eru þeir ná-

tengdir innbyrðis. 

Þau þáttaskil, sem urðu árið 1973, voru 

ekki aðeins fólgin í kerfisbreytingu, þar sem 

fljótandi gengi tók við af því fastgengiskerfi, 

sem ríkt hafði frá stríðslokum, heldur líka í 

hugarfarsbreytingu eða breyttri afstöðu til 

hagstjórnar á alþjóðavettvangi. Allt fram til 

1973 var andinn frá Bretton Woods ríkjandi í 

þessum efnum, og menn töldu markmið al-

þjóðlegrar samvinnu á sviði gjaldeyris- og 

peningamála vera það að koma á miðstýrðu 

alþjóðakerfi undir forustu Alþjóðagjaldeyr-

issjóðsins, er ákvæði leikreglur í gengismál-

um og réði framboði varasjóðseigna og þar 

með heildarpeningaframboði í heiminum. 

Eftir að fastgengiskerfið brast undan þrýst-

ingi markaðsafla og vegna ónógrar samræm-

ingar í efnahagsstefnu helztu ríkja heimsins, 

hafa menn orðið að leggja þessi metnaðar-

fullu áform á hilluna og sætta sig við, að mark-

aðsöflin réðu mestu um þróun gengis- og 

gjaldeyrismála. í þessu felst ekki, að horfið 

hafi verið frá alþjóðlegri samvinnu í þessum 

efnum, heldur aðeins viðurkenning á þeirri 

staðreynd, að möguleikar slíkrar samvinnu til 

þess að ráða við þróunina séu minni en menn 

höfðu lengi talið og nái fyrst og fremst til þess 

að reyna að samræma efnahagsstefnu ein-

stakra ríkja og draga þannig úr sveiflum og 

auka stöðugleika í efnahagsmálum. Á undan-

förnum tíu árum hefur þetta nýja kerfi 

alþjóðagjaldeyris- og peningamála tekið á sig 

ákveðnara form og margvísleg reynsla fengizt 

á kostum þess og göllum. Ég mun nú reyna að 

gefa yfirlit yfir megineinkenni þessa kerfis í 

stuttu máli og ræða jafnframt nokkur hag-

stjórnarvandamál, sem því fylgja. 

Með allmikilli einföldun má skipta hinu 

alþjóðlega gjaldeyriskerfi í dag í þrjá sam-

verkandi þætti. í fyrsta lagi er gengiskerfið, 

þar sem fljótandi markaðsgengi milli allra 

höfuðmynta heimsins er ríkjandi fyrirkomu-

lag. Í öðru lagi Evrópudollaramarkaðurinn 

og aðrir alþjóðlegir fjármagnsmarkaðir, sem 

ná til alls heimsins og starfa að mestu utan 

beinna áhrifa nokkurra stjórnvalda. Og í 

þriðja lagi Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og 

aðrar stofnanir, svo sem Alþjóðagreiðslu-

bankinn í Basel og O E C D , sem hafa að hlut-

verki að tryggja samvinnu milli landa og 

framfylgja leikreglum á sviði viðskipta og 

gjaldeyrismála. A ð því er tvo fyrstu þættina 

varðar, gengiskerfið og hinn alþjóðlega fjár-

magnsmarkað, er um að ræða markaðskerfi, 

sem stjórnvöld geta ekki haft áhrif á nema að 

takmörkuðu leyti. En hver hefur svo reynslan 

orðið af starfsemi þessara tveggja markaða á 

síðustu tíu árum? 

Þegar fljótandi gengi var tekið upp almennt 

árið 1973, voru skoðanir manna um ágæti 

þess mjög skiptar. Margir litu á það sem 

neyðarúrræði, og nauðsynlegt væri að hverfa 

aftur til fasts gengis svo fljótt sem aðstæður 

leyfðu. Aðrir , þar á meðal margir hagfræð-
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ingar, töldu fljótandi gengi líklegt til þess að 

tryggja jafnvægi í gjaldeyrismálum og eyða 

óvissu og spákaupmennsku, sem fastgengis-

kerfinu fylgdi. Markaðurinn mundi hneigjast 

til jafnvægis, sem tæki tillit til mismunandi 

verðbólguþróunar og samkeppnisaðstöðu 

einstakra ríkja, og myndu markaðsöflin 

þannig tryggja sæmilegan stöðugleika í þróun 

gengismála. Reynslan hefur hins vegar hvorki 

uppfyllt vonir hinna bjartsýnu né spár svart-

sýnismanna. Á þessum tíu árum hefur al-

þjóðagjaldeyriskerfið orðið fyrir stórfelldum 

utanaðkomandi áföl lum, þar á meðal tveimur 

stórhækkunum olíuverðlags, sem raskað hafa 

viðskiptajafnvægi flestra þ jóða heimsins. 

Verður ekki annað sagt en að gengiskerfið 

hafi staðið þessar og aðrar sveiflur furðuvel af 

sér og átt þannig þátt í því að koma í veg fyrir 

alvarlegar truflanir viðskipta í heiminum. 

Á hinn bóginn hefur reynslan sýnt, að hið 

fljótandi gengi hefur leitt til meiri óstöðug-

leika og sveiflna í gengi helztu viðskipta-

mynta heimsins en flesta hafði órað fyrir. Sú 

kenning, að gengisskráning á frjálsum mark-

aði mundi fyrst og fremst ráðast af viðskipta-

jöfnuði viðkomandi landa og mismunandi 

þróun verðlags og framleiðslukostnaðar, 

hefur hvergi nærri síaðizt. í stað tiltölulega 

stöðugs raungengis, sem hefði átt að ríkja 

samkvæmt þessari kenningu, hefur raungengi 

höfuðmynta eins og t.d. Bandaríkjadollars, 

sterlingspunds og japansks yens sveiflazt um 

20-30% til beggja hliða á tveggja til þriggja 

ára t ímabilum. Hafa þessum sveiflum fylgt 

miklar breytingar í samkeppnisaðstöðu og 

viðskiptajöfnuði. 

Mörg öfl eru hér að verki og fer reyndar 

fjarri því, að fræðimenn hafi komið sér saman 

um, hvernig túlka beri reynslu þessa tímabils. 

Hins vegar er augljóst, að gengi hefur á 

þessum árum ekki síður ráðizt af áhrifum 

fjármagnsflutninga en af viðskiptajöfnuði, en 

fjármagn hefur verið flutt í stórum stíl á milli 

gjaldmiðla fyrir áhrif mismunandi ávöxtunar-

kjara og öryggis. Jafnframt virðist hafa verið 

tilhneiging til þess, að meira eða minna reglu-

bundnar sveiflur hafi myndazt í gengi höfuð-

gjaldmiðla heimsins, þar sem gengið hafi haft 

tilhneigingu til þess að hreyfast of langt til 

hvorrar áttar fyrir sig, áður en jafnvægisöfl 

milliríkjaviðskipta hafi náð að snúa þróun-

inni við. Til dæmis má nefna gengisbreytingar 

dollars gagnvart yeni. Á árunum 1976-1978 

lækkaði dollar gagnvart yeni um 30%, hækk-

aði aftur um 30% 1978-1980, lækkaði síðan á 

einu ári um nálægt 20% og hækkaði loks aftur 

á árunum 1981 og 1982 um svipaðan 

hundraðshluta. 

Ætla má, að gengissveiflur af þessu tagi 

hafi haft neikvæð áhrif bæði á þróun viðskipta 

og hagstjórn í viðkomandi löndum. Hefur 

því mikið verið um það rætt, hvernig stuðla 

megi að stöðugra gengi. Ljóst er, að engar 

auðveldar lausnir eru fyrir hendi í þessu efni, 

t.d. hafa aðgerðir gjaldeyrisyfirvalda með 

kaupum og sölum á gjaldeyrismörkuðum 

reynzt hafa takmörkuð áhrif nema til að jafna 

skammtímasveiflur. Eina raunhæfa lausnin 

virðist liggja í betra samræmi milli efnahags-

stefnu allra helztu iðnríkjanna, einkum á 

sviði peningamála og ríkisfjármála. Hefur 

Alþjóðagjaldeyrissjóðnum verið sérstaklega 

falið það hlutverk að fylgjast með þróun 

gengismála og reyna að samræma efnahags-

stefnu aðildarríkjanna á þeim vettvangi. í 

þeim tvístraða heimi, sem við byggjum, þar 

sem efnahagsstefnan ræðst að miklu leyti af 

mismunandi stjórnmála- og efnahagsþróun 

einstakra ríkja, hlýtur leiðin til viðhlítandi 

samræmingar milli þ jóða á sviði efnahags-

mála að reynast bæði löng og torsótt. Allt 

bendir því til þess, að heimurinn muni enn um 

langt árabil búa við kerfi fljótandi gengis, þar 

sem búast megi við verulegum gengissveiflum 

milli helztu gjaldmiðlanna, dollars, yens, 

þýzks marks og sterlingspunds, en flestar 

aðrar þjóðir muni ýmist fylgja gengi ein-

hverra þessara höfuðgjaldmiðla eða miða 

skráningu sína við einhvers konar meðal-

gengi. Ekki er heldur ástæða til að ætla, að 

sveiflur í gengi milli höfuðgjaldmiðlanna 

verði neitt að marki minni á næstu árum en 

verið hefur nú um skeið. 

Kem ég þá næst að hinum alþjóðlega fjár-
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magnsmarkaði, þróun hans og starfsháttum. 

Evrópudollaramarkaðurinn og önnur hlið-

stæð, alþjóðleg fjármagnsmiðlun hafði þegar 

náð verulegum þroska á árinu 1973, en síðan 

hefur hann vaxið mjög ört eða um meira en 

20% á ári, og í árslok 1982 var heildarfjár-

hæðin á þessum markaði yfir 2000 milljarðar 

dollara, sem var hærri fjárhæð en saman-

lagður útflutningur allra ríkja heims á því ári. 

Hefur þróun og starfsemi þessa markaðar 

óhjákvæmilega sett mjög svip á efnahagsmál 

undanfarins áratugar. Átti fjármagnsmiðlun 

hins alþjóðlega markaðar meginþátt í því að 

fjármagna hinn gífurlega viðskiptahalla, sem 

myndaðist víða um heim eftir olíuverðshækk-

unina 1973-1974, en fjármagnsþörfin þá var 

langt umfram það, sem unnt var að leysa á 

vegum Alþjóðagjaldeyrissjóðsins eða ann-

arra opinberra aðila. Eftir síðari olíuverðs-

hækkunina jukust umsvif á þessum markaði 

enn að mun, og með vaxandi framboði á fjár-

magni varð aðgangur að lánsfé til fjár-

mögnunar á viðskiptahalla, opinberum 

rekstri og fjárfestingu sífellt auðveldari. Hag-

stæðir raunvextir á þessum markaði á árunum 

1975-1978 höfðu ýtt undir eftirspurn, jafn-

framt því sem mikil samkeppni dró úr var-

kárni lánveitenda og leiddi til mjög mikillar 

skuldasöfnunar einstakra ríkja, einkum 

nýiðnvæddra ríkja í Suður-Ameríku og Asíu. 

Allt virtist ganga að óskum á þessu sviði 

fram á árið 1981, en þá fer að slá í bakseglin 

hjá mörgum þeirra ríkja, sem mest lán höfðu 

tekið á alþjóðamarkaði. Voru orsakirnar 

fyrst og fremst hækkandi raunvextir af lánum 

vegna vaxtahækkunar á dollaramarkaði sam-

fara minnkandi útflutningi bæði vegna lækk-

andi olíuverðs og samdráttar í efnahagsstarf-

semi í iðnríkjum. Leiddi þetta til þess, að 

skuldabyrði margra ríkja fór fram úr því, sem 

þau gátu staðið undir, og á árunum 1981 og 

1982 kom til alvarlegra greiðsluvandræða, 

fyrst í Austur-Evrópu og síðan í Suður-

Amer íku , þar sem þrír stærstu skuldararnir, 

Mexíkó, Brasilía og Argentína, hættu að geta 

greitt umsamda vexti og afborganir af lánum 

sínum. Sú skuldakreppa, sem sigldi í kjölfar-

ið, stefndi um tíma fjárhag margra helztu 

banka heimsins í voða, svo að yfir vofði stór-

fellt hrun á hinum alþjóðlegu peningamörk-

uðum. 

Skuldakreppan hefur leitt í ljós alvarlega 

veikleika í starfsemi hins alþjóðlega fjár-

magnsmarkaðar, sem reynt hefur verið að 

bæta úr bæði af þeim, sem á markaðnum 

starfa, og opinberum aðilum. Hefur Alþjóða-

gjaldeyrissjóðurinn einkum gegnt veigamiklu 

hlutverki á þessu sviði og haft forustu um 

aðgerðir til þess að leysa úr vanda þeirra 

ríkja, sem dýpst voru sokkin í skuldafenið. 

Jafnframt hefur verið unnið að því að auka 

upplýsingaöflun um lánveitingar á milli ríkja, 

strangara mat verið lagt á lánshæfni skuldara 

og eftirlit hert með lánastarfsemi banka á 

alþjóðavettvangi. Hnígur þetta allt að því að 

bæta starfshæfni hinna alþjóðlegu fjármagns-

markaða og koma í veg fyrir ógætilega lána-

starfsemi, er stefnt geti heilbrigði kerfisins í 

voða. Þótt ýmislegt bendi til þess, að um tíma 

muni draga úr vaxtarhraða Evrópudollara-

markaðarins af þessum sökum, er ekki vafi á 

því, að starfsemi hans og annarra alþjóðlegra 

peningamarkaða muni halda áfram að vera 

einn mikilvægasti þátturinn í fjármálakerfi 

heimsins á komandi árum. Hins vegar er ólík-

legt, að aðgangur að lánsfé verði aftur jafn-

auðveldur fyrir skuldum hlaðnar þjóðir og 

hann var fyrir nokkrum árum. 

Ég kem þá að lokum að stöðu Alþjóða-

gjaldeyrissjóðsins og annarra alþjóðastofn-

ana, sem fjalla um gjaldeyris- og peningamál. 

Ljóst er, að frjáls gengisskráning og þróun 

hins alþjóðlega fjármagnsmarkaðar hefur 

haft mikil áhrif á stöðu þessara stofnana og 

hlutverk. í stað miðstýringar, sem áður var að 

stefnt, er verkefni Alþjóðagjaldeyrissjóðsins 

í gengismálum nú fyrst og fremst fólgið í því 

að hafa eftirlit með gengisstefnu einstakra 

ríkja og vinna að samræmingu í stjórn efna-

hagsmála, er stuðlað geti að sem mestum 

stöðugleika í gengisþróun. Er hér um mikil-

vægt, en vandasamt hlutverk að ræða, en um 

árangur slíkrar starfsemi er ætíð erfitt að 

dæma. 
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Jafnframt hefur Alþjóðagjaldeyrissjóður-

inn mikilvægu hlutverki að gegna sem lánveit-

andi til landa, sem lent hafa í alvarlegum 

greiðsluerfiðleikum. Þannig hefur sjóðurinn, 

eins og þegar hefur verið drepið á, haft for-

ustu um lausn greiðsluvandamála margra 

þróunarríkja á síðustu tveimur árum. Fjár-

hagsgeta Alþjóðagjaldeyrissjóðsins nægir 

hins vegar ekki til að leysa nema lítinn hluta 

fjárhagsvanda þ jóða eins og Mexikó, Brasilíu 

og Argentínu, svo að dæmi séu nefnd. Hann 

hefur því í reynd orðið að taka að sér að 

skipuleggja lánveitingar og skuldbreytinga-

samninga milli þessara ríkja og hins alþjóð-

lega fjármagnsmarkaðar í því skyni að 

tryggja viðunandi heildarlausn þessara mála. 

Um leið og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur 

með þessu móti gegnt ómetanlegu hlutverki 

við lausn hinnar alþjóðlegu skuldakreppu, 

bendir margt til þess, að í þessari þróun felist 

afdrifarík breyting á starfssviði sjóðsins í 

framtíðinni. Líklegt er, að hlutverk Alþjóða-

gjaldeyrissjóðsins sem lánveitanda verði 

héðan í frá í vaxandi mæli bundið við þróun-

arríki og önnur ríki, sem vegna sérstakra erf-

iðleika eiga þess ekki kost að afla sér lánsfjár 

á hinum alþjóðlega fjármagnsmarkaði. Fari 

svo, að iðnríkin hætti að leita til sjóðsins um 

fyrirgreiðslu, er hætt við, að áhrifavald hans 

á stefnu þeirra í efnahagsmálum eigi einnig 

eftir að veikjast. 

Um þróun þessara mála er vissulega erfitt 

að spá. Hins vegar bendir vaxandi tregða 

helztu iðnríkjanna til að auka fjármagn 

Alþjóðagjaldeyrissjóðsins nægilega ört með 

kvótahækkunum og samþykkja útgáfu sér-

stakra dráttarréttinda til þess, að fjárhags-

legur styrkur Alþjóðagjaldeyrissjóðsins muni 

halda áfram að dvína í hlutfalli við það mikla 

fjármagn, sem í umferð verður á hinum 

alþjóðlegu fjármagnsmörkuðum. Ýmsir hafa 

lagt til, að úr þessu verði bætt með því, að 

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn afli fjár með lán-

tökum á hinum alþjóðlegu fjármagnsmörk-

uðum og auki með því útlánagetu sína. Slík 

þróun væri í raun staðfesting á því, að hann 

væri í vissum skilningi orðinn hluti hins 

alþjóðlega fjármagnsmarkaðar í stað þess að 

stýra þróuninni með þeim hætti, sem menn 

höfðu áður ætlað. Hvort sem þetta verður 

næsta stig framvindu þessara mála eða ekki, 

er ljóst, að markaðsöflin ráða nú um sinn 

miklu meiru um rás viðburðanna í gengis- og 

gjaldeyrismálum en nokkru sinni frá lokum 

síðustu heimsstyrjaldar. 



Jan Häggström, Dag Lindskog og Birgir Björn Sigurjónsson: 

Verðbólga, tekjuuppskipti og 
g e n g i s s t e f n a á Íslandi 

Rannsóknarritgerð, gefin út af Þjóðhagfræðideild Stokkhólms-

háskóla sem „Research Paper in Economics 1983:2". Greinin er 

þýdd á íslensku af Birgi Birni, og um leið gerði hann nokkrar 

endurbætur á textanum í samráði við meðhöfunda sína. 

1. Baksvið rannsóknarinnar. 
Íslenska hagkerfið er í senn lítið og opið , 

og útflutningstekjur þess byggjast fyrst og 

fremst á fiski og f iskafurðum. Þjóðarfram-

leiðsla Íslendinga er aðeins lít ið brot af þjóð-

arframleiðslu OECD- landanna ; hlutdeild út-

flutnings er nú komin í rúmlega 40% þjóðar-

framleiðslunnar, og fiskur og fiskafurðir 

nema allt að 80% af vöruútflutningi lands-

manna . Þessi þr jú einkenni: smæð hagkerfis-

ins, umfang utanríkisverslunarinnar og mikil-

vægi sjávarútvegsins fyrir útflutninginn gera 

íslenska hagkerfið m jög næmt fyrir verð-

sveiflum á erlendum mörkuðum , e inkum þó 

þegar um er að ræða sveiflur á fiskverði. 

Næmleiki íslenska þjóðarbúsins fyrir verð-

breytingum af erlendum toga er að vissu 

marki vandamál , sem einkennir öll lítil og 

opin hagkerfi. E n hlutfallslegt gildi sjávarút-

vegsins hefur valdið þjóðhagssveif lum, sem 

vart munu eiga sinn l íka meðal annarra 

OECD-r ík j a . Fiskaflinn og þar með fiskút-

flutningsmagnið ræðst ekki aðeins af þv í , hve 

miklu fé er varið til þessa geira, heldur ráða 

náttúrulegar forsendur þar miklu (fiski-

göngur og gæftir). Mik lar sveiflur í aflabrögð-

um og í fiskverði erlendis orsaka tekjubreyt-

ingar, sem geta orðið verulegar, eins og gerð-

ist 1967-68 og 1973. Ár in 1967-68 dróst heild-

araflamagnið verulega saman og útflutnings-

tekjur fiskigeirans, sjávarútvegsins, í erlendri 

mynt helminguðust. H i ð gagnstæða átti sér 

stað árið 1973. í kjölfar hækkandi alþjóðlegs 

markaðsverðs á sjávarafurðum jukust útflutn-

ingstekjurnar þá í geiranum um meira en 

50% reiknað á erlendu verðlagi. 

Mikilvægi sjávarútvegsins og hin sérstöku 

starfsskilyrði hans hafa haft m jög víðtæk áhrif 

á skipulag íslenskrar efnahagsstarfsemi. 

Sjálfsagt er talið að jafna sveiflur í aflaverð-

mæti veiða milli útgerðarmanna og s jómanna 

gegnum hlutaskiptakerfið. Launamyndun 

annars staðar í hagkerfinu ræðst hins vegar 

fyrst og fremst af hei ldarkjarasamningum, og 

í því samhengi er vert að minnast þess í fyrsta 

lagi, að launþegum er skylt að vera í verka-

lýðsfélagi, og í öðru lagi að launaþróunin er 

tengd víðtæku verðtryggingarkerfi. 

Verðtryggingarkerfinu hefur oft verið 

breytt í einstökum atr iðum, en undirstaða 

þess hefur samt alltaf verið neysluverðsvísi-

talan og ekki t.d. vísitala útflutningstekna 

sjávarútvegsins á erlendu verðlagi. Nefna 

má verðtryggingarkerfið og hagstjórnarvið-
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brögð stjórnvalda, einkum gengisstefnuna, 

„samfélagssáttmála" (social contract). Meg-

ininntak þessara aðgerða hefur verið að jafna 

tekjur milli sjávarútvegsins og annarra 

atvinnugreina efnahagslífsins. Þegar vel árar 

í sjávarútvegi og útflutningstekjur fara vax-

andi, hefur „samfélagssáttmálinn" leitt til 

þess - að vísu með nokkurri t ímatöf - að 

tekjur vaxa jafnmikið að nafnvirði í öðrum 

hlutum efnahagslífsins. Þá eykst hraði verð-

bólgunnar og kallar fram gengislækkanir, 

sem vísitölukerfið svarar svo aftur sjálfkrafa. 

Þegar á hinn bóginn árar illa í sjávarútvegin-

um, hefur gengi íslensku krónunnar verið 

fellt í þeim tilgangi að auka tekjur geirans í 

innlendri mynt. Þessi hagstjórnaraðferð 

hefur að sjálfsögðu haft sín áhrif á verðlags-

og verðtryggingarkerfin. Síðastliðinn áratug 

og í upphafi þessa áratugar hafa gengisfell-

ingar og verðbólga einmitt verið höfuðein-

kenni hins íslenska hagkerfis. 

Þessi vandamál hafa ekki verið gerð að sér-

stöku rannsóknarefni, hvorki í fræðilegu hag-

líkani né í hagrannsóknarlíkani af íslenska 

hagkerfinu, svo að okkur sé kunnugt. Við-

fangsefni af þessu tagi er að finna innan þró-

unarhagfræðinnar. Í Meier (1976) er t.d. 

fjallað um vandann, sem skapast, þegar út-

flutningstekjur eru óstöðugar. í ritgerð okkar 

kynnum við hagrannsóknarlíkan af íslenska 

hagkerfinu. Því er beitt til að kanna áhrif 

breytinga á magni og verði afla og afurða á 

þróun þjóðhagsstærða og til að meta ágæti 

gengisstefnunnar. Efni ritgerðarinnar er svo-

fellt að loknum inngangskafla: í kafla 2 

kynnum við haglíkanið; í köflum 3 og 4 eru 

ræddar niðurstöður hagrannsóknarmats á 

þessu líkani og gerðar með því eftirlíkinga-

athuganir (simulations), annars vegar með 

óháðum breytum, sem hafa söguleg talna-

gildi, og hins vegar óháðum breytum, sem 

látnar eru taka ímynduð gildi í tilraunaskyni; 

í lokakaflanum er sýnt, hvernig má nota bestu 

stýritækni (optimal control technique) til að 

finna „bestu" gengisstefnu miðað við tiltekin 

markmið um tekjuuppskipti efnahagsgeir-

anna og verðbólgustig. 

2. Frœðilegur grundvöllur. 
Í þessum kafla verður kynnt fræðilegt líkan 

af íslenska hagkerfinu, þar sem mikið tillit er 

tekið til þess, að aflamagn er tilviljanabundið 

(stochastic) og útflutningstekjur sjávarút-

vegsins á erlendu verðlagi eru þar með 

sveiflukenndar. Þá lýsir líkanið tengslum 

þessara atriða við innri skipulagslegar for-

sendur og við höfuðmarkmið hagstjórnarinn-

ar, einkum það markmið að jafna tekjur milli 

geira þjóðarbúskaparins. 

Framleiðslumagn í höfuðatvinnuveginum, 

sjávarútvegi, er í mikilvægum atriðum háð 

gæftum í sjósókn. Hver svo sem aflabrögð 

kunna að verða hverju sinni, má líta svo á, að 

sjávarafurðaeftirspurnin erlendis sé fullkom-

lega teygin við þekkt, tiltekið heimsmarkaðs-

verð. Mikill hluti sjávarafurðanna er seldur 

erlendis, og þess vegna ráða viðskiptakjörin 

miklu um raunvirði þjóðarframleiðslunnar. í 

þessu líkani er gert ráð fyrir, að bæði fram-

leiðsla í sjávarútvegi, yF , og viðskiptakjör, 

sem hér eru túlkuð sem hlutfall útflutnings-

verðsvísitölu sjávarafurða á móti innflutn-

ingsverðsvísitölu, PF /PM , séu óháðar breytur. 

Heildarframboð hagkerfisins, y, er þá túlk-

að með jöfnu (1): 

(1) Yt = y{ y t"' ( p F / pM)t ' p o p t ) 

Fólksfjöldabreytan, POP , er tekin með í 

jöfnu (1) sem mælikvarði á framleiðsluna í 

öðrum geirum en sjávarútvegi. 

Heildareftirspurn hefur engin áhrif á fram-

boð í þessu haglíkani, heldur einungis við-

skiptajöfnuð. Þess vegna er óþarft að skoða 

samsetningu hennar nánar. í stað þess gerum 

við þá grófu vinnuforsendu, að lýsa megi sér-

hverri gerð eftirspurnar eða sérhverju hegð-

unarmynstri ákvörðunartaka á sama hátt. 

Við göngum hér út frá, að eftirspurnar-

hegðun sé nægilega vel lýst með ævitekju-

/langtímatekjuhuggerðunum (life cycle/ 

permanent income hypotheses). Við gerum 

ráð fyrir, að allir, sem taka ákvarðanir, byggi 

þær á spám um þróun rauntekna. Og við 

gerum ráð fyrir, að öllum eyðsluáætlunum sé 
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fylgt eftir án tillits til rauntekjuþróunar 

nákvæmlega þetta tímabil. Rangar spár um 

rauntekjur leiða þá af sér jákvæðan eða nei-

kvæðan sparnað fyrir það tímabil, þ.e. breyt-

ingar á viðskiptastöðunni við útlönd. 

Hér stillum við sem sagt upp mynd af 

ákvörðunartakendum í hagkerfinu sem skyn-

sömum (rational) neytendum, sem reyna að 

hámarka ævineyslu sína við aðstæður, þar 

sem tekjur eru að nokkru undirorpnar tilvilj-

un. Eins og Hall (1976) hefur sýnt þróast 

neysla einstaklings við slík skilyrði eftir tilvilj-

anakenndri braut með fastri stefnustærð 

(trend). í líkani okkar notum við þessa niður-

stöðu og alhæfum fyrir allar eyðsluákvarðanir 

í hagkerfinu. Þetta er túlkað með jöfnu (2): 

(2) y*t = x • y t_j 

Þessa jöfnu má einnig réttlæta á eftirfarandi 

hátt: Ef tekjur þróast tilviljunarkennt með 

fastri stefnu, þá eru líklegustu framtíðartekj-

ur fundnar á grundvelli núverandi tekna og 

stefnu. Ef við föllumst á, að stuðullinn á milli 

heildareyðslu og áætlaðra tekna sé einingar-

gildið, þá verður jafna (2) aftur niðurstaðan, 

en nú réttlætt á nýjum grundvelli. 

Heildareftirspurnin ásamt þjóðarfram-

leiðslu að raunvirði ákvarða viðskiptajöfnuð-

inn, C A , samkvæmt eftirfarandi skilgrein-

ingu: 

(3) CA = yd/yt 

Viðskiptajöfnuðurinn er hér skilgreindur út 

frá raunvirði. Samkvæmt þessu verður við-

skiptajöfnuður hagstæður eða óhagstæður, 

þegar þróun rauntekna verður með öðru móti 

en markaðsaðilar hafa vænst. Með þessari 

skilgreiningu er sem sagt gert ráð fyrir, að 

markaðsaðilar taki engar ákvarðanir, sem 

fyrirsjáanlega leiða af sér breytingu á nettó-

stöðu erlendra skulda þjóðarbúsins, sem 

mundu skapa ójafnvægi í viðskiptastöðu 

landsins. 

Eitt grundvallareinkenni íslenska efnahags-

lífsins er millifærslukerfið, sem yfirfærir 

sveiflur í útflutningstekjum sjávarútvegsins 

til annarra hluta hagkerfisins. Þessar sveiflur 

geta verið stórar, og þær eiga upptök sín bæði 

í sveiflum í aflamagni og alþjóðlegu verðlagi 

eins og getið var um í inngangskaflanum. H ið 

flókna verð- og tekjutryggingarkerfi er hluti 

af þessu millifærslufyrirkomulagi. V ið ætlum 

okkur ekki þann hlut í þessari stuttu grein að 

lýsa þessu kerfi nákvæmlega1 né öllum þeim 

hagstjórnaraðgerðum, sem tengjast því 

órofaböndum í samfélagssáttmálanum. Þess 

í stað látum við okkur nægja hér að skoða 

afleiðingar þessa kerfis, einkum þann hluta, 

er varðar millifærsluna frá sjávarútvegi til 

annarra geira efnahagslífsins að nafnvirði. 

Sjálfsagt er að hafa í huga, að tekjutilfærslan 

til annarra geira efnahagslífsins verður til 

með nokkurri tímatöf. 

Útflutningstekjur sjávarútvegs að nafn-

virði á innlendu verðlagi eru skilgreindar með 

eftirfarandi jöfnu (4): 

(4) YF = yF-pF-e t 

Hér er e skilgreint sem gengi íslensku krón-

unnar. 

Millifærsla tekna úr sjávarútvegi til annarra 

hluta efnahagslífsins og hin endanlegu áhrif 

á þjóðartekjur, Y , er sýnd í haglíkaninu með 

dreifðri tímatöf (distributed lag) í jöfnu (5): 

(5) A Y t = x A Y t_ j + 6 A Y^ 

Stuðlarnir t og B ættu að taka einingargildið 

samanlagt, ef unnt er að líta á samband tekju-

uppskipta milli geiranna sem stöðugt lang-

tímajafnvægi. Úr jöfnu (5) má leysa þjóðar-

tekjurnar að nafnvirði, og með hjálp skil-

greiningarinnar á þjóðarframleiðslu að raun-

virði í jöfnu (1) má skilgreina verðlag, P, í 

jöfnu (6): 

(6) Pt = Yt/yt 

Gengisstefnan hefur mikil áhrif í þessu 

haglíkani. í haglíkaninu sjálfu lítum við á 

gengið sem óháða stærð. En eins og fram 

kemur í kafla 4 er nauðsynlegt fyrir okkur að 

hafa fall, sem útskýrir gengisferlið, til að unnt 
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sé að gera eftirlíkingarnar (simulations). Við 

setjum fram þá einföldu tilgátu í jöfnu (7), að 

viðbrögð í gengisskráningu samræmist jafn-

gengiskenningunni (purchasing power parity 

hypothesis), þó með þeirri viðbót, að við 

gengisskráningu er jafnframt tekið tillit til 

viðskiptastöðu landsins á undangengnu tíma-

bili. (Ekki er unnt að gera ráð fyrir, að jafn-

gengiskenningin skýri að fullu gengisstefnuna 

við skilyrði, þar sem markaðsgengi er undan-

tekning í skammtímasamhengi, en gengi á 

Íslandi er eins og kunnugt er skráð af stofnun-

um.) 

(7) ∆ et = e { ∆P t/∆PUS t , C A ^ } 

Hér er PUS hið alþjóðlega verðlag. 

Með þessari jöfnu mun gerð tilraun til að lýsa 

gengisstefnu á rannsóknartímabilinu eins og 

síðar verður vikið að. 

Hlutverk ríkisins í samfélagssáttmálanum 

birtist í jöfnu (5). Tiltekið viðbragðsmynstur 

stjórnvalda í hagstjórnarefnum er forsenda 

jafnanna í lýsingunni á hagkerfinu. Þannig er 

gert ráð fyrir, að stjórn peninga- og fjármála 

miðist við, að nafnvirðisaukning tekna í hag-

kerfinu sé nauðsyn. Gengisstefnan getur til 

skamms tíma haft áhrif á skiptingu tekna milli 

geiranna, en hún getur ekki samkvæmt skil-

greiningu haft áhrif á tekjur að raunvirði, eins 

og sést á jöfnu (1). Breytt gengisskráning 

breytir tekjum fiskútflutningsgeirans, sjávar-

útvegsins, að nafnvirði - prósentustig fyrir 

prósentustig - en í öðrum geirum breytast 

tekjurnar að nafnvirði aðeins um B-hluta 

prósentustigs fyrir hvert prósentustig næsta 

tímabil eftir gengisbreytinguna. Stuðullinn B 

er fenginn úr jöfnu (5). 

Í haglíkaninu er aðeins tekið tillit til ytri 

raskana á viðskiptakjörum og framleiðslu-

magni. Aðrar truflanir, t.d. áhrif kjarasamn-

inga utan fiskframleiðslunnar, eru ekki 

teknar með í þessu líkani. Haglíkanið saman-

stendur í heild sinni af sjö jö fnum, og þrjár 

þeirra byggja á hagrannsóknarmati á nálgun-

arferli falla. Jöfnur (l)-(3) ákveðaraunstærð-

ir líkansins, en jöfnur (4)-(7) ákvarða pen-

ingastærðirnar. Raunvirði og nafnvirði þjóð-

artekna, hagvaxtarspá, „viðskiptajöfnuður", 

nafnvirði útflutningstekna sjávarútvegs, 

verðlag og gengisskráning eru allt háðar 

stærðir, en óháðar eru fólksfjöldabreytan, 

framleiðslumagn og verðlag (útflutnings) sjáv-

arútvegs, innflutningsverðlag og erlent verð-

lag. 

3. Niðurstöður hagrannsóknarmats. 
Haglíkanið er sett fram á lógariþmísku, 

línulegu formi. Jöfnur (1), (5) og (7) eru 

metnar að gefnum forsendum um margfald-

aða og velformaða, tilviljunarkennda röskun-

arþætti. Til að takmarka fjölda óháðra breyta 

er framleiðslumagn sjávarútvegsins, yF , 

nálgað með magni útflutnings sama geira. Öll 

erlend verð eru í bandaríkjadölum. 

Niðurstöður hagmælinganna eru kynntar í 

töflu 1 hér á eftir. Rauntekjuþróunin er skýrð 

vel með þremur óháðum breytum. Sömuleið-

is er tekjuþróunin að nafnvirði allvel skýrð, 

og samanlögð gildi stuðlanna í jöfnu (5) nálg-

ast einingargildið. Nálganir líkansins gefa á 

hinn bóginn til kynna, að aðlögun vegna 

breyttra nafnvirðistekna í sjávarútvegi 

gengur hægt fyrir sig. Nálgunarferli gengisins 

er aðallega skýrt með breytu jafngengiskenn-

ingarinnar, en viðskiptastaða undangengins 

tímabils hefur einnig áhrif.2 

Rannsókn á tímaeiginleikum líkansins 

sýnir, að tvær af fjórum einkennandi rótum 

liggja á einingarhringnum, en hinar tvær eru 

minni að talnagildi. Þetta má túlka sem svo, 

að íslenska hagkerfið samkvæmt líkaninu sé 

hvorki á braut vaxandi né minnkandi sveiflna, 

heldur mun það fá sveiflukenndar hreyfingar 

af tilteknum styrkleika. 

Hér er notuð aðferð minnstu kvaðrata, OLS-

mat, byggð á árlegum hagtölum. t-gildi eru 

sýnd í svigum. Allar breytistærðir eru á vísi-

töluformi, að undanskildum viðskiptajöfn-

uði, með grunnár 1973=1.000 og snúið á 

lógariþmaform. Tölugildið C A árið 1973 er 

viðmiðunargrundvöllur viðskiptaj afnaðar. 

Jöfnuður í viðskiptastöðunni við útlönd 
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Tafla 1: Niðurstöður hagrannsóknarmats. 

verður við gildið CA= .000 á lógariþmísku 

formi. 

Breytur: 

y þjóðarframleiðsla að raunvirði 

POP fólksfjöldi 

yF útflutningsmagn sjávarafurða 

PF (eigið) verð útfluttra sjávarafurða 

í bandaríkjadölum 

P M einingarverð innflutnings í banda-

ríkjadölum 

Y þjóðartekjur að nafnvirði 

Y f útflutningstekjur sjávarútvegs að 

nafnvirði 

e gengi íslensku krónunnar, íslensk-

ar krónur/bandaríkjadalur 

P (eigið) verð þjóðarframleiðslu 

PUS neysluvöruverð í Bandaríkjunum 

CA viðskiptajöfnuður sem hlutfall af y; 

innlend eftirspurn deild með þjóð-

arframleiðslu 

D innskotsbreyta (dummy variable) 

jafngild 1 árin 1970-73, en jafngild 

0 fyrir önnur ár á rannsóknartíma-

bilinu. 

Allar tölur eru fengnar úr International 

Financial Statistics nema y Fog Y F , sem eru 

fengnar úr O E C D : „Iceland", nokkrum 

ársritum. 

Stefnustærðin, t, fær tölugildið 0,0435 í jöfnu 

(2). Þetta tölugildi er summa stuðla við tíma-

breytur úr nálgunarferlum óháðu stærðanna 

úr jöfnu (1), þ.e. tími er gerður að óháðri 

stærð í nálgunarferlum fyrir POP, yF og (PF -

Tafla 2: Jöfnur líkansins (á lógariþmísku 

formi). 

(1) yt = -0,0035 + 2,4598POPt + 0,2170yf + 

0,2599(PF-PM)t 

(2) y t = 0,0435 + yt-1 

(3) CAt = yd-y t 

(4) Y F = yF + P F + et 

(5) (Y t -Y t _ 1 ) = 0,3052(YF
t-YF

t-1) 

+ 0,7138(Yt_1 - Y t_2) 
(6) Pt = Y t - y t 

PM ) . Stuðlarnir voru allir tölfræðilega mark-

tækir. Vongildi hagvaxtar verður samkvæmt 

líkaninu 4,45% að ársmeðaltali. 

4. Eftirlíkingar með hagrannsóknarlíkaninu. 
Árið 1973 markar á margan hátt tímamót 

og stefnubreytingu í efnahagsþróun OECD-

ríkjanna. Á síðasta ársfjórðungi 1973 fjór-

faldaðist olíuverð, og í kjölfar þess kom einn 

versti afturkippur eftirstríðsáranna. Með 

þetta í huga og raunar til að losna við inn-

skotsbreytuna (dummy variable) í jöfnu (7) 

taka hinar tímatengdu eftirlíkingar hagrann-

sóknarlíkansins aðeins til átta ára, 1974-81. 

Eftirlíkingarferli eru gerð fyrir raunveruleg 

talnagildi óháðu stærðanna. Þegar háðar 

breytur koma fyrir í jöfnunum sem skýringar-

breytur, sem vongildi eða sem tafðar breytur, 

eru notaðar eftirlíktar talnaraðir með líkan-

inu (þetta er stundum nefnt raunverulega 

tímatengd eftirlíking). Niðurstaða eftirlík-

inganna af hagvexti, verðbólgustigi, gengis-

Jafna Tímabil Háð breyta Óháðar breytur R2 DW s.e. 

(1) 1960-81 yt = -0.0035 + 2.4598POPt + 0.2170yf + 0.2599(PF - PM ) t 

(-.17) (9.93) (5.35) (3.77) 

.989 1.44 .033 

(5) 1962-81 (Yt - Y t_j) = 0.3052(YF - Y ^ ) + 0.7138(Yt_! - Y t_2) 

(6.51) (12.50) 

.888 2.50 .041 

(7) 1968-81 (et - e t-1) = 0.8152(Pt - PUSt - Pt_t + PUSt_j) + 1.4076CAt_! 

(4.20) (1.92) 

- . 1241D 

(-1.92) 

.639 1.30 .123 
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Samanburður á raunverulegri þróun og eftirlíkingu 

skráningu og viðskiptajöfnuði er sýnd á línu-

ritum l :a-d. 

Hinn eftirlíkti hagvaxtarferill fylgir í stór-

um dráttum hagvaxtarþróuninni eins og hún 

var í raun, fyrir utan árið 1979. Verðbólgustig 

er eilítið ofmetið og gengisþróunin út jöfnuð 

miðað við raunverulegt ferli. A ð frátöldu 

árinu 1980 er ekki um að ræða ranga stefnu á 

ferli viðskiptajafnaðar miðað við sanna 

ferlið, en stig viðskiptahallans samkvæmt lík-

aninu er talsvert vanmetið í upphafi rann-

sóknartímabilsins. Skekkjuna 1979, sem má 

rekja í gegnum niðurstöðurnar, má í veruleg-

um mæli rekja til þess, að verðþróun sjávaraf-

urða varð með talsvert ól íkum hætti en ann-

arra útflutningsafurða, en líkanið tekur 

aðeins mið af verði útfluttra sjávarafurða í 

viðskiptakjörum. 

Í þeim tilgangi að varpa enn frekari birtu á 

mikilvægi sveiflnanna í aflamagni og við-

skiptakjörum er hagrannsóknarlíkaninu því 

næst beitt til að líkja eftir hegðun íslenska 

hagkerfisins við aðra þróun hagstærða en 

raun varð á. Niðurstöður tveggja tilrauna í 

þessa áttina eru sýndar hér í töflu 3. í fyrra 

dæminu var stillt upp þeirri forsendu, að við-

skiptakjör hafi verið allt rannsóknartímabilið 

1974-81 með sama hætti og árið 1973, en 

raunverulega rýrnuðu viðskiptakjörin þetta 

tímabil, einkum 1974 og 1979. í seinna dæm-

inu er hins vegar gerð sú tilraunaforsenda, að 

fiskimagn og þar með útflutningsmagn sjávar-

útvegs hafi staðið í stað 1974 til 1981 og mið-

ast við magnið 1973. Þróun útflutningsmagns-

ins var raunverulega vaxandi allt þetta tíma-

bil, einkum 1977 og 1979. Bæði þessi dæmi 

eru gerð á grunni raunverulegra ferla óháðu 

stærðanna. 

Viðskiptakjararýrnunin 1974-81 átti sam-

kvæmt niðurstöðum hagrannsóknarinnar 

mikinn þátt í hinni tiltölulega dræmu efna-

hagsþróun þessa tímabils. Hagvöxtur og við-
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skiptajöfnuður hefðu orðið mun hagstæðari, 

og verðbólgustig og gengisþróun hefðu sér-

staklega orðið með skárra móti en raun varð 

á, ef viðskiptakjör hefðu haldist óbreytt frá 

1973 og að því tilskildu, að haglíkanið endur-

spegli viðbrögð hagkerfisins og umfram allt 

hagstjórnenda rétt. Hins vegar bætti aukið 

útflutningsmagn sjávarútvegsins 1974—81 

efnahagsþróunina með tilliti til hagvaxtar og 

viðskiptajafnaðar, en jók jafnframt verð-

bólgu og gengisrýrnun. Seinna atriðið kann 

að þykja mótsagnarkennt, en þá ber að hafa 

það í huga, að aukning yF eykur tekjur sjávar-

útvegs að nafnvirði, sem síðan með aðstoð 

verðtryggingarkerfis og peningamálaaðgerða 

leiðir til vaxandi verðbólgu og gengisrýrnun-

ar. 

Tafla 3: Eftirlíkingar með mismunandi 

þróunarferlum fyrir óháðu breyturnar 

(meðalgildi fyrir 1974-81). 

Eftirlíkingar 

Raun- Viðsk. Útflutn.-
veruleg, kjör óbr. magn óbr. 
söguleg Söguleg miðað við miðað við 
þróun þróun 1973 1973 

Hagvöxtur (%) 2,8 2,6 3,6 0,8 

Verðbólga (%) 42,5 48,7 25,6 40,6 

Gengisrýrnun 

(%) 30,7 32,1 13,6 29,4 

Viðskiptahalli 

sem % GNP 4,1 1,8 0,9 3,7 

5. Tilraunir með bestu stýritœkni (optimal 
control technique). 

Í þessum kafla leitum við svara við eftir-

greindum tveimur spurningum. Fyrri spurn-

ingin hljóðar svo: Ræður slíkt samband milli 

markmiðsins um tekjuuppskipti geira efna-

hagslífsins og markmiðsins um verðstöðug-

leika í haglíkaninu, að torvelt sé að uppfylla 

þau samtímis? Seinni spurningin hljóðar 

þannig: Er hugsanlegt að beita gengistækinu 

á virkari hátt? V ið beitum fyrir okkur bestu 

stýritækni í leitinni að haldgóðum svörum við 

þessum forvitnilegu spurningum. 

Hagstjórnarviðbrögðin birtast í haglíkan-

inu einkum í tveimur af jöfnunum. Við-

brögðin birtast annars vegar í jöfnu (5), sem 

sýnir yfirfærslu tekna milli geira efnahagslífs-

ins gegnum verðtryggingarkerfið og grund-

völl þess, sem er hin aðlagandi stefna í pen-

inga- og fjármálum. Hagstjórnarviðbrögðin 

hafa einnig verið sýnd með jöfnu (7), en hún 

sýnir mögulega túlkun á gengisstefnunni í 

anda jafngengistilgátunnar. Til að auðvelda 

okkur að beita bestu stýritækni við að svara 

spurningum okkar, skulum við einfalda lík-

anið með því að fella úr því jöfnur um raun-

stærðir, enda hefur breyting á gengi engin 

áhrif á þann hluta líkansins. Jöfnur (l)-(3) 

eru þannig felldar út. Farið er með raunstærð-

irnar eins og fyrirfram ákveðnar breytur í 

stýrilíkaninu, og talnagildi þeirra eru fengin 

úr sögulegu eftirlíkingunni (sbr. kafla 4 hér 

að framan). Jöfnukerfi stýrilíkansins er því-

næst snúið í fyrstu-gráðu jöfnukerfi, sem er 

einkar hentugt form við úrlausnir á stýrilík-

önum. Kvaðratískt sóunarfall er skilgreint 

fyrir óskaþróunarbrautir efnahagsmarkmið-

anna, og síðan eru skilgreindar sektirnar fyrir 

sérhvert frávik frá hverri óskabraut, þegar við 

höfum gefið efnahagsmarkmiðunum vægi 

um, hve eftirsóknarverð þau eru innbyrðis. 

Vogirnar eru settar í eitt skipti fyrir öll, 

þannig að við gefum ekki tækifæri til endur-

skoðunar á þessum ákvörðunum. Hins vegar 

er ekki gert ráð fyrir, að breytt gengisskrán-

ing feli í sér sérstakan kostnað, þannig að 

sóunarfallið tekur ekkert sérstakt tillit til 

gengisskráningarinnar. Stýrivandamálið er 

þá leyst með tímatengdri reiknivinnslu (dyna-

mic programming), en slíkri aðferð lýsir t.d. 

Chow (1975). 

Til þess að geta framkvæmt tilraun með 

bestu stýritækni verðum við nú að skilgreina 

eftirfarandi markmið fyrir: 

1) verðlag: að það fylgi sömu þróun á ís-

landi og í Bandaríkjunum; 

2) (útflutnings)tekjur sjávarútvegs: að 

þær fylgi tekjumyndun í öðrum geir-
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um; að þær fylgi fyrir hvert tímabil 

stefnustærð hagvaxtar, sem fengin er 

úr jöfnu (2) + óskastigi verðbólgu. 

V ið reiknuðum nokkur dæmi með mismun-

andi vægi f y r i r a r k m i ð i n í sóunarfallinu 

með bestu stýritækni til að varpa birtu á sam-

hengið milli markmiðanna um tekjuuppskipti 

og verðstöðugleika. Því hærra vægi sem 

tekjudreifingin fær í sóunarfallinu (loss 

function), þeim mun verr gengur að vinna 

bug á verðbólgunni, og öfugt. Niðurstöður 

þessara reiknidæma koma fram í línuriti 2, 

sem byggir á veldishækkuðum meðalfrá-

vikum frá óskastöðu markmiða. Hagrann-

sókn okkar gefur ótvírætt í skyn, að neikvætt 

samband ríki á milli þessara tveggja mark-

miða, þ.e. milli tekjujöfnunar milli geiranna 

og verðstöðugleika. 

Línurit 3:a-c lýsa niðurstöðum bestu stýri-

tækni á árangri bestu gengisstefnu með tilliti 

til helstu þjóðhagsstærða og er þessi niður-

staða borin saman við eftirlíkingarferli hag-

líkansins miðað við þá gengisstefnu, sem 

raunverulega var beitt. Til að fá nálgunargildi 

fyrir eftirlíkingarferlið og stýrivandamálið 

þurftum við að nota talnagildi fyrir 1972 og 

1973. Við eftirlíkingu með raunverulegri 

gengisstefnu var hin raunverulega, sögulega 

þróun tekin sem upphafsgildi. í stýridæminu 

á hinn bóginn voru tekin stefnugildi sem upp-

hafsgildi (initial values), svo að komist yrði 

hjá, að ein tiltekin hagstjórnaraðferð kæmi 

skyndilega í stað annarrar. Við gefum þessu 

síðasttalda vandamáli betur gaum hér á eftir. 

í framangreindu stýridæmi voru notaðar 

sömu vogir fyrir bæði markmiðin. 

Íslenska krónan hefur stöðugt rýrnað og 

verðbólga verið mikil, og tekjuuppskipti geir-

anna má einkenna með þrepaskiptum, vax-

andi ójöfnuði sjávarútvegi í vil, þegar litið er 

yfir allt rannsóknartímabilið. Samkvæmt lík-

aninu hefði verið unnt að beita bestu stýri-

reglu með virkari gengisstefnu, bæði gengis-

hækkunum og gengislækkunum, sem hefði 

leitt til jafnari tekjuskiptingar milli geiranna 

og minni verðbólgu en raun varð á. 

Þessi merkilega niðurstaða, sem fengin er 

Línurit2: 

Ósættanleiki efnahagsmarkmiða 
(mældur á grunni veldishækkaðra 
meðalfrávika miðað við óskaferli) 

með bestu stýritækni, er engu að síður þess 

eðlis, að nauðsynlegt er að slá nokkra var-

nagla varðandi hana. í fyrsta lagi er tekju-

skiptamælikvarðinn reiknaður á grunni út-

flutningstekna sjávarútvegsins, og þá er alveg 

horft fram hjá þeim möguleika, að bæði 

kostnaður og nettótekjur geta þróast með allt 

öðrum hætti. í öðru lagi er vert að hafa í huga, 

að haglíkanið er lítið og skilgreint á grunni 

breyta, sem í ríkum mæli fela í sér uppsafn-

aðar upplýsingar. Meðal annmarka má 

nefna, að í haglíkaninu er ekki gert ráð fyrir 

þeim möguleika, að gengisbreytingar geti 

haft áhrif á hagvöxt. Ef til vill er þetta alvar-

legasti galli líkansins. í mörgum hagrann-

sóknarlíkönum er gengið út frá því, að geng-

islækkun, sem kemur einkum samkeppnis-

greinum til góða, auki útflutning og leiði 

þannig til vaxandi tekna þjóðarbúsins. En 

þess konar áhrif eru sennilega óveruleg í 

íslenska hagkerfinu, þar eð stór hluti útflutn-

ingsmagnsins er óháður slíkri orsakakeðju, 
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og trúlega er staðkvæmd innflutnings tiltölu-

lega lítil. í þriðja lagi varpar tilraun okkar 

fyrst og fremst ljósi á mismun tveggja hag-

stjórnaraðferða, en engin grein er gerð fyrir 

kostnaðinum, sem felst í því að hætta við til-

tekna hagstjórnaraðferð og byrja að beita 

nýrri. Slík umskipti í hagstjórn geta haft mik-

inn kostnað í för með sér, sem meðal annars 

stendur í samhengi við ríkjandi ástand í hag-

kerfinu. Til að mynda má benda á, að þróunin 

1972 og 1973 gæti skapað slíkt vandamál í 

samhengi við hreyfieiginleika haglíkansins. 

E f við hefðum innleitt bestu stýritækni 1974 

samkvæmt líkaninu, þá hefðu upphafsgildin 

(tveggja umliðinna ára) strax knúið fram 

mikla gengishækkun fyrsta tímabilið sem 

bestu hagstjórnarviðbrögð í þeim tilgangi að 

einangra hagkerfið frá erlendum verðbólgu-

hvötum. Þetta hefði leitt til hlutfallslegs 

tekjutaps sjávarútvegsins gagnvart öðrum 

geirum í eitt skipti. Þessi atriði benda til þess, 

að valið á því , hvenær umskiptin í hagstjórn-

araðferð eiga sér stað, er mikilvægt. 

Annað vandamál tengist umskiptum á 

hagstjórnarviðbrögðum. Slík umskipti geta 

breytt hegðun skynsamra markaðsaðila og 

þar með breytt grundvallarsamböndum hag-

líkansins. Þetta kann að knýja okkur til að 

véfengja notkun tilraunadæma með bestu 

stýritækni, sem byggja á því, að umrædd 

grundvallarsambönd breytist ekki. Þetta 

atriði hefur verið fjallað um í ýmsum greinum 

í bók Lucas og Sargent (1981). Megingagn-

rýnin á beitingu bestu stýritækni hefur falist í 

véfengingu á því, að unnt sé að hafa áhrif á 

raunstærðir í hagkerfi skynsamra einstakl-

inga með kerfisbundnum hagstjórnaraðferð-

um. En þessi gagnrýni á ekki við um þá rann-

sókn, sem kynnt er hér, þar sem gengisstefn-

an hefur engin áhrif á raunstærðir í haglíkan-

inu. En ný hagstjórnarstefna getur haft mikil 

áhrif á allt verðtryggingarkerfið, þannig að 

hér ber að fara með gát, þegar ályktað er um 

hagstjórn út frá þessum tilraunum. 

Línurit 3: niðurstöður bestu stýritækni 
bornar saman við hina raunverulegu 
hagþróun 

c: %-breyting gengis, krónur/bandaríkjadalur 
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Samantekt. 
Við höfum kannað með íslensku hagrann-

sóknarlíkani vandamál, sem stafa af miklum 

verð- og magnsveiflum í útflutningsgeiranum 

og yfirlýstum markmiðum um tekjuuppskipti 

í litlu, opnu hagkerfi. 

Eftirlíkingar með haglíkaninu sýna mikil-

vægi viðskiptakjara- og aflamagnsþróunar 

fyrir hagvöxt og viðskiptajöfnuð. Miklar 

sveiflur í útflutningsverðlagi og aflamagni 

hafa verið yfirfærðar inn í hagkerfið sem 

verðbólguskriður, annars vegar fyrir tilstilli 

verðtryggingarkerfisins og hins vegar sem 

afleiðing gengisstefnunnar. Þessar hagsögu-

legu staðreyndir umliðins áratugar virðast 

standa í fullkominni mótsögn við niðurstöðu 

hagstjórnar samkvæmt bestu stýritækni. Þrátt 

fyrir miklar einfaldanir í gerð haglíkansins 

má segja, að það gefi skýr svör um það, að 

virkari gengisstefna - með bæði gengishækk-

unum og gengislækkunum - hefði getað 

skapað jafnari tekjudreifingu milli geiranna 

og minni verðbólgu. 
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Inngangur 
Þróun efnahagsmála á Íslandi var mjög nei-

kvæð 1982. Er þar einkum um að kenna 

minnkandi þorskafla, bann við loðnuveiðum 

ásamt erfiðleikum í sölu skreiðar, áls og járn-

blendis. Þjóðarframleiðsla minnkaði um 2% , 

og þjóðartekjur drógust saman um 2,5%. 

Halli vöruskiptajafnaðar var 1885 m.kr. eða 

6% af þjóðarframleiðslu. Miðað við vísitölu 

meðalgengis var meðalgengi erlendra gjald-

miðla 1982 61,0% hærra en 1981, sem sam-

svarar 37,9% lækkun íslensku krónunnar. 

Þegar samanburður er gerður milli ára í 

texta, er yfirleitt miðað við sama gengi, en í 

1.-22. töflu er miðað við skráð gengi á 

hverjum tíma. 

Gengisþróun 1982 
Á fyrstu viðskiptadögum ársins 1982 voru 

gjaldeyrisdeildir bankanna lokaðar, þar sem 

almenn gengisskráning var felld niður. Fyrsta 

gengisskráning ársins var síðan 14. janúar. 

Hafði gengi krónunnar þá verið lækkað að 

meðaltali um 12%, sem samsvarar 13,6% 

meðalhækkun á gengi erlendra gjaldmiðla. í 

kjölfar gengisbreytingarinnar var gengi krón-

unnar tiltölulega stöðugt, meðalgengi febrú-

armánaðar var aðeins 0,9% lægra en meðal-

gengi janúarmánaðar. í byrjun marsmánaðar 

hófst síðan nokkuð hratt gengissig, 3-4% á 

mánuði , sem hélst til ársloka 1982, ef undan-

skilinn er ágústmánuður, en þá var gengis-

skráning felld niður þann 12. og hófst ekki 

aftur fyrr en 23. ágúst. Vegið meðalgengi 

krónunnar var 14,3% lægra 23. ágúst en það 

var, þegar skráning var felld niður, sem sam-

svarar 16,7% hækkun á vegnu meðalgengi 

erlendra gjaldmiðla. Gagnvart Bandaríkja-

dollar var krónan 13% lægri. 

Í árslok 1981 var kaupgengi Bandaríkja-

dollars kr. 8,161, en eftir breytinguna í janúar 

kr. 9,413. Þann 11. ágúst var kaupgengi doll-

ars kr. 12,43, en hinn 23. ágúst, eftir breyting-

una, var kaupgengi dollars kr. 14,294 og í árs-

lok 1982 kr. 16,60. Þannig hafði kaupgengi 

Bandaríkjadollars hækkað frá árslokum 1981 

til ársloka 1982 um 103,4%. Meðalkaupgengi 

Bandaríkjadollars árið 1982 var kr. 12,524, 

en 1981 kr. 7,242. Þetta er 72,9% hækkun 

milli ára, sem samsvarar 42,2% lækkun á 

gengi krónunnar gagnvart Bandaríkjadollar. 

Vegið meðalgengi erlendra gjaldmiðla 

hækkaði frá árslokum 1981 til ársloka 1982 

um 89,6%, sem samsvarar 47,3% lækkun á 

vegnu gengi íslensku krónunnar gagnvart 

erlendum gjaldmiðlum. Vegið ársmeðalgengi 

íslensku krónunnar 1982 var 37,9% lægra en 

vegið ársmeðalgengi 1981. Þessi lækkun sam-

svarar 61% hækkun á vegnu meðalgengi er-

lendra gjaldmiðla gagnvart íslenskri krónu 

milli áranna 1981 og 1982. 

Í september og október urðu nokkrar 

breytingar á gengi í Noregi, Finnlandi og Sví-

þjóð. Þann 6. september var gengi norsku 

krónunnar lækkað um 3% , 4. október var 

finnska markið lækkað um 4% og þann 8. 

október var sænska krónan lækkuð um 16%. 

Tveim dögum seinna var finnska markið 

lækkað aftur og þá um 6%. 

Gengi Bandaríkjadollars fór hækkandi á 
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erlendum gjaldeyrismörkuðum til loka októ-

ber 1982, en lækkaði síðan nokkuð í nóvem-

ber og desember. Gengi Bandaríkjadollars 

breyttist gagnvart nokkrum myntum frá upp-

hafi til loka árs 1982 sem hér segir: gagnvart 

pundi 18,6% hækkun, gagnvart þýsku marki 

5,8% hækkun, gagnvart yeni 7,0% hækkun, 

gagnvart svissneskum franka 11,1% hækkun 

og gagnvart sænskri krónu 32,1% hækkun. 

Eftirfarandi tafla sýnir samvegna stöðu er-

lendra gjaldmiðla gagnvart íslenskri krónu 

(1978 = 100). 

Vísitala meðalgengis 

1972 28,99 1978 100,00 
1973 31,48 1979 133,89 
1974 34,96 1980 184,46 
1975 54,68 1981 253,05 
1976 62,00 1982 407,33 
1977 70,25 

1982 

Janúar 321,38 JÚIÍ 385,05 

Febrúar 324,22 Ágúst 432,82 

Mars 334,02 September 465,68 
Apríl 342,16 Október 483,95 

Maí 355,10 Nóvember 505,23 

Júní 367,39 Desember 523,69 

Viðskiptakjörin 
Þó svo að efnahagsástand í heiminum hafi 

árið 1982 einkennst af sömu erfiðleikum og 

undanfarin ár, þ.e. hægum hagvexti og miklu 

atvinnuleysi, voru ýmis teikn á lofti, sem 

bentu til þess, að árið 1982 yrði vendipunktur 

kreppunnar. Jákvæðu hliðar ársins voru 

h jöðnun verðbólgu, lækkun heimsmarkaðs-

verðs á olíu og lækkandi nafnvextir. Hins 

vegar jókst atvinnuleysi, og þjóðarfram-

leiðsla iðnríkja minnkaði. 

Á Íslandi minnkaði þjóðarframleiðslan um 

2% árið 1982. Meginorsök var samdráttur í 

afla, en engin loðnuveiði var leyfð á árinu, og 

mikil minnkun þorskafla. Samdráttur í fram-

leiðslu sjávarafurða nam um 13% árið 1982 

miðað við 1981. 

Viðskiptakjörin versnuðu um 1,5% árið 

1982 miðað við 1981. Útflutningsverðlag í 

erlendri mynt lækkaði um 2,8%, en innflutn-

ingsverðlag um 1,3%. Sé inn- og útflutningur 

álversins undanskilinn, en útflutningsverð áls 

lækkaði um 14,4% milli áranna 1982 og 1981 

og innflutningsverð um 1,3%, þá versnuðu 

viðskiptakjörin aðeins um 0,2%. 

Útflutningsverð á óverkuðum saltfiski 

lækkaði um tæp 7% milli áranna 1981 og 

1982, en verð á skreið hækkaði um ca. 7 ,5%, 

en útflutningur á henni dróst mjög saman og 

var ekki nema rúm 22% að magni 1982 miðað 

við 1981. Verð á freðfiski lækkaði um 2 ,3%, 

en útflutningur á freðfiski nam um 43% af 

heildarútflutningi sjávarafurða árið 1982. í 

heild lækkaði verð sjávarafurða um tæpt 1% 

í erlendum gjaldeyri skv. upplýsingum Versl-

unarskýrslna. 

Áður hefur verið minnst á álverið, en af 

öðrum iðnaðarvörum er það helst, að verð á 

kísilgúr hækkaði um 1,5%, en nokkur verð-

lækkun varð á kísiljárni. Ullarvörur hækkuðu 

nokkuð í verði svo og vörur úr loðskinnum. 

Í heild lækkaði innflutningsverðlag um 

1,3%. 

Í eftirfarandi töflu má sjá verðvísitölur inn-

og útflutnings auk viðskiptakjaranna, og eru 

tölur byggðar á útreikningum Þjóðhagsstofn-

unar. Til hægðarauka er vísitala meðalgengis 

sett með til þess að sýna gengisbreytingar-

áhrif. 

Vísitala 
Innflutn- Útflutn- Viðsk,- meðal-

ingur ingur kjör gengis 

1972 . 100,0 100,0 100,0 100,00 

1973 . 123,3 143,1 113,5 108,77 
1974 . 183,7 191,8 104,4 120,80 

1975 . 307,1 269,3 87,7 189,03 

1976 . 367,9 360,9 98,1 213,87 
1977 . 433,0 462,0 106,7 242,32 

1978 . 642,2 686,1 106,9 344,95 

1979 . . 1.020.5 990,7 97,1 461,85 

1980 . . 1.551,2 1.455,3 93,8 636,29 

1981 . . 2.278,7 2.158,2 94,7 872,89 
1982 . . 3.620,9 3.377,6 93,3 1.405,08 

Eins og fram kemur í töflunni hækkaði inn-
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flutningsverð um 58 ,9%, og samsvarandi 

hækkun útflutningsverðs var 56 ,5%. Þessar 

prósentutölur eru miðaðar við verð í íslensk-

um krónum. Sé hins vegar tekið m ið af vísi-

tölu meðalgengis, þar sem fram kemur hækk-

un á gengi erlendra gjaldmiðla gagnvart ís-

lenskri krónu um 61% , fæst lækkun inn-

flutningsverðlags um 1,3% og lækkun útflutn-

ingsverðlags um 2 , 8% , þegar gengisbreyting-

aráhrif hafa verið felld burt. 

Í eftirfarandi töf lu, sem byggð er á útreikn-

ingum Hagstofu Íslands, hafa verðvísitölur 

verið leiðréttar fyrir gengisbreytingum, þann-

ig að um sama gengi er að ræða öll árin. 

Innflutn- Ú t f lutn- Viðskipta-
ingur ingur kjör 

1963 . . . . . . . 100,0 100,0 100,0 
1964 . . . . . . . 105.9 112,3 106,1 

1965 . . . . . . . 107,0 125,7 117,5 

1966 . . . . . . . 109,0 128,3 117,7 

1967 . . . . . . . . 106,8 113,4 106,2 

1968 . . . , . . . . 101,0 103,0 102,0 

1969 . . . , . . . . 99,5 108,3 108,8 

1970 . . . , , . . . 104,0 128,7 123,8 
1971 . . . . . . . . 111,4 156,5 139,7 

1972 . . . . . . . . 117,5 162,5 138,3 

1973 . . . . , . . . 134,1 213,8 159,3 
1974 . . . . , . . . 179,5 258,0 143,7 

1975 . . . . 188,4 229,4 121,8 

1976 . . . . 197,8 271,8 137,2 

1977 . . . . 215,1 311,9 145,0 

1978 . . . . 225,1 324,2 144,0 

1979 . . . . 263,9 348,4 132.0 

1980 . . . . 297,1 375,5 126,4 

1981 . . . . 316,8 405,3 127,9 

1982 . . . . 306,2 395,0 129,0 

Það, sem hvað mest kemur á óvart, þegar 

viðskiptakjör skv. útreikningi Hagstofu eru 

borin saman við viðskiptakjör skv. útreikn-

ingi Þjóðhagsstofnunar, er, að annars vegar 

eru viðskiptakjörin betri 1982 en 1981, þ.e. 

skv. útreikningi Hagstofu, en skv. útreikningi 

Þjóðhagsstofnunar eru þau óhagstæðari 1982 

en 1981. Mismunur inn kemur fram í innflutn-

ingsverðlagi. Skv. útreikningi Hagstofu var 

innflutningsverð 3 ,3% lægra 1982 en 1981, en 

skv. útreikningum Þjóðhagsstofnunar lækk-

aði það um 1,3% eins og segir hér að framan. 

Eftirfarandi tafla sýnir magnvísitölu 

undanfarinna ára skv. útreikningum Hag-

stofu Íslands (1972 = 100). Innflutningi á 

skipum og flugvélum er sleppt. 

Magnvísitölur 

Innflutn- Útflutn-
ingur ingur 

1972 100,0 100,0 

1973 116,9 108,0 

1974 127,1 99,7 

1975 108,0 107,5 

1976 109,1 123,2 

1977 122,3 134,0 

1978 133,6 157,6 

1979 134,3 171,0 

1980 143,4 183,9 

1981 154,3 183,0 

1982 156,0 150,7 

Samkvæmt magnvísitölu jókst innflutnings-

magn um 1% milli áranna 1981 og 1982, og er 

það svipuð aukning og var milli áranna 1975 

Verðvísitölur 
1970=100 
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og 1976, en innflutningsmagn 1979 var ekki 

nema 0,5% meira en 1978. 

Útflutningsmagn dregst saman annað árið 

í röð. Útflutningsmagn árið 1981 var 0,5% 

minna en 1980 og 17,6% minna 1982 en 1981. 

Þetta er mesta minnkun milli ára, sem orðið 

hefur, síðan síldveiðarnar brugðust, en út-

flutningsmagn árið 1968 var 21,3% minna en 

1967. Útflutningur sjávarafurða dróst saman 

um 21,9% að magni 1982 miðað við 1981. Út-

flutningur freðfisks var 2,7% minni, en út-

flutningur á skreið var aðeins um 22,5% af 

því, sem var 1981. 

Útflutningur landbúnaðarafurða var 

15,8% minni 1982 en 1981, meðan útflutning-

ur iðnaðarvara stóð í stað. 

Hér á eftir er birt samanburðartafla yfir 

þróun viðskiptakjara hjá helstu viðskipta-

löndum okkar. 

Viðskiptakjör1) Hlutfallsleg 
1975=100 breyting í % 

1980 1981 1982 1981 1982 
Bandaríkin 82,3 99,1 107,8 20,4 8,8 

Bretland . . . 105,2 103,0 101,7 -2,1 -1,3 

Danmörk . . 89,3 87,0 87,9 -2,6 1,0 

Noregur . . . 115,6 129,5 134,9 12,0 4,2 

Svíþjóð . . . . 82,7 80,5 79,5 -2,7 -1,2 

Þýskaland . . 89,2 83,1 86,0 -6,8 3,5 

Ísland 107,0 108,0 106,4 0,9 -1,5 

1) Heimild: International Financial Statistics. 

Svo sem sést á töflunni halda viðskiptakjör 

Bandaríkjanna áfram að batna, þó ekki í svo rík-

um mæli sem árið áður, annars er um frekar 

litlar breytingar að ræða. 

Vöruskiptajöfnuður 
Sú óhagstæða þróun vöruskiptajafnaðar, 

sem varð á árinu 1981, hélt áfram í enn ríkara 

mæli 1982 en 1981. Halli vöruskiptajafnaðar 

1982 var 1885 m.kr. eða sem samsvarar um 

6% af þjóðarframleiðslu, 1981 varhallinn 396 

m.kr. eða um 1% af þjóðarframleiðslu. Þegar 

talað er um vöruskiptajöfnuð, er átt við mis-

mun útflutnings f.o.b. og innflutnings f .o.b. , 

og þegar samanburður er gerður milli ára, er 

miðað við sama gengi, meðalgengi ársins 

1982. 

Sé vöruskiptajöfnuður áranna 1981 og 1982 

leiðréttur fyrir breytingum útflutningsvöru-

birgða og sveiflum í innflutningi sérstakra 

fjárfestingarvara jafnað miðað við 3 ára með-

altal, fæst vöruskiptajöfnuður 1982, sem er 

1309 m.kr. óhagstæðari en árið 1981. 

Framleiðsla útflutningsvara dróst mjög 

saman 1982. Áætlað er, að heildarframleiðsla 

útflutningsvara hafi verið rúmum 10% minni 

árið 1982 en 1981. Ástæða þessarar fram-

leiðslurýrnunar var einkum aflabrestur, þ.e. 

minni þorskafli og loðnuveiðibann. Talið er, 

að framleiðsla sjávarafurða hafi dregist 

saman að magni til um tæp 13%. Þessi minnk-

un kemur einkum fram í skreiðarvinnslu, 
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mjöl- og lýsisvinnslu, einnig var um 3% sam-

dráttur í saltfiskvinnslu. 

Vöruútflutningur var 19,4% minni að verð-

mæti 1982 en 1981. Þar af nam samdráttur í 

útflutningi sjávarafurða 22,8%. Verðmæti 

skreiðarútflutnings var 76,5% minna 1982 en 

1981. Ástæðan fyrir þessum samdrætti voru 

miklir erfiðleikar á sölu til Nígeríu. Útflutn-

ingsverðmæti saltfisks minnkaði um rúm 8% . 

Útflutningsverðmæti iðnaðarvara lækkaði 

um tæp 7 % , þar af minnkaði útflutningsverð-

mæti áls um 16,6%. 

Eins og áður er getið varð verulegur sam-

dráttur í útflutningi til Nígeríu. Hafði hann 

numið 13,1% af heildarútflutningi árið 1981, 

en minnkaði niður í 3,8% 1982. Þessi sveifla 

hafði að sjálfsögðu áhrif á hlutdeild annarra 

landa í heildarútflutningi. Þannig jókst hlutur 

Norður-Ameríku í 26,3% af heildarútflutn-

ingi 1982 miðað við 21,5% 1981. 

Gífurleg aukning varð á birgðum sjávaraf-

urða eða um 49%, sé miðað við stöðu um ára-

mót 1981 og 1982. Stafaði birgðaaukningin 

einkum af skreið. Birgðir landbúnaðarafurða 

minnkuðu um helming, en birgðaaukning 

varð á áli. í heild námu útflutningsvörubirgð-

ir 3831 m.kr. í árslok 1982 miðað við gengi í 

árslok. 

Hér á eftir er birt tafla, sem sýnir vöru-

skiptajöfnuð þriggja undanfarinna ára sam-

kvæmt uppgjöri greiðslujafnaðardeildar 

Seðlabanka Íslands. 

Vöruskiptajöfnuður 
(Skv. skráðu gengi á hverjum tíma) 

1980 1981 1982 
Innflutningur (f.o.b.): 
Skip og flugvélar -240 -334 -399 

v/Landsvirkjunar -35 -130 -92 
v/álbræðslu -327 -482 -624 
v/járnblendiverksm. -59 -74 -97 

Annar -3.646 -5.712 -9.152 

(Þar af olía) (-724) (-1.089) (-1.591) 

Samtals ^.307 -6.732 -10.364 

Útflutningur (f.o.b.): 
Samtals 4.460 6.536 8.479 

(Þar af ál) (548) (634) (852) 
Vöruskiptajöfnuður 153 -196 -1.885 

Vöruskiptajöfnuður 
án innflutnings sér-
stakra fjárfestingar-
vara og inn- og útfl. 
v/álbræðslu og járn-
blendis 185 67 -1.766 

Innflutningi til álbræðslu og járnblendi-

verksmiðju er hægt að skipta í fjárfestingar-

vörur og rekstrarvörur. Fluttar voru inn fjár-

festingarvörur til álbræðslu fyrir 10 m.kr. 

1982, en fyrir 139 m.kr. árið áður. Enginn 

innflutningur var á fjárfestingarvörum til 
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járnblendiverksmiðju 1982, en fyrir 11 m.kr. 

1981. Rekstrarvörur til álbræðslu námu 614 

m.kr. 1982, og var þar um 3,6% samdrátt að 

ræða frá árinu áður. Til járnblendiverksmiðju 

voru fluttar inn rekstrarvörur fyrir 97 m.kr., 

og var það 10,2% minna en árið áður. Miðað 

við skiptingu innflutnings eftir notkun voru 

fluttar inn neysluvörur fyrir 4232 m.kr. 1982 

eða 36,3% af heildarinnflutningi. Sama hlut-

fall var 34,1% 1981, rekstrarvörur fyrir 4003 

m.kr. eða 34,4% af heildarinnflutningi miðað 

við 35,6% 1981, fjárfestingarvörur fyrir 3412 

m.kr. eða 29,3% af heildarinnflutningi. Sam-

bærilegt hlutfall 1981 var 30,3%. 

Í útflutningi dróst hlutur sjávarafurða 

saman í 75% af heildarútflutningi 1982, en 

hafði verið rúm 78% 1981. Af sjávarafurðum 

nam hlutur frysts þorskafla 43,3% og saltfisks 

24,8%. Hlutur iðnaðarvara í heildarútflutn-

ingi var 22,3% 1982. Þetta hlutfall var 19,2% 

1981. Hlutur áls í útflutningi iðnaðarvara var 

45,1% 1982, en var 50,3% 1981,56% 1980 og 

62,3% 1979. 

Til að auðvelda samanburð á milli ára er 

hér birt sama tafla og hér að framan, nema 

hvað tölum fyrri ára, þ.e. 1981 og 1980, hefur 

verið breytt til meðalgengis 1982 samkvæmt 

vísitölu meðalgengis. Þannig framsett gefur 

taflan mun raunhæfari samanburð á milli ára 

en ella. 

Vöruskiptajöfnuður 
(Meðalgengi 1982) 

1980 1981 1982 
Innflutningur (f.o.b.): 
Skip og flugvélar -530 -538 -399 

v/Landsvirkjunar -77 -209 -92 

v/álbræðslu -721 -776 -624 

v/járnblendiverksm. -130 -119 -97 

Annar -8.053 -9.196 -9.152 

(Þar afolía) (-1.600) (-1.753) (-1.591) 
Samtals -9.511 -10.838 -10.364 

Útflutningur (f.o.b.): 
Samtals 9.850 10.523 8.479 

(Þar af ál) (1.196) (1.021) (852) 
Vöruskiptajöfnuður 339 -315 -1.885 
Vöruskiptajöfnuður 
án innflutnings sér-
stakra fjárfestingar-
vara og inn og útfl. 
v/álbræðslu og járn-
blendis 422 106 -1.768 

Eins og áður hefur komið fram var vöru-

skiptajöfnuðurinn óhagstæður um 1885 m.kr. 

1982 miðað við 315 m.kr. halla 1981. Mikill 

samdráttur varð í innflutningi skipa, að því er 

verðmæti snertir, og innflutningi til virkj-

anaframkvæmda. Alls voru flutt inn 15 skip 

1982 samanborið við 12 skip 1981 auk 1 

skipsskrokks. Þessi 15 skip skiptust í 6 skut-

togara, 4 fiskiskip, 3 farskip, flóabát og bíl-

ferju. Innfluttar flugvélar voru 7. Almennur 

vöruinnflutningur var um 0,5% minni 1982 en 

1981, en ef olíuinnflutningi er sleppt, jókst 

annar almennur innflutningur um 1,5%. 

Talið er, að olíuinnflutningur hafi dregist 

saman um 16% að verðmæti og 5,6% að 

magni. 

Í heild dróst innflutningur saman um 4,4% 

1982 miðað við 1981. 

Heildarútflutningur var 19,4% minni 1982 

en 1981 að verðmæti, en 1981 jókst útflutn-

ingur um 6,8% miðað við 1980. 

Með þessum kafla fylgir línurit, sem sýnir 

þróun vöruskiptajafnaðar 1982 samkvæmt 

mánaðartölum yfir inn- og útflutning og 

miðað við skráð gengi á hverjum tíma. Þess 

ber að geta, að samkvæmt venju Hagstofu Ís-

lands er innflutningur skipa og flugvéla tek-

inn á skýrslu tvisvar á ári, í júní og desember. 



UTANRÍKISVIÐSKIPTI 1982 197 

1. tafla. Útflutningur 1980-1982 eftir vöruflokkum. 
(Verð í millj. kr. og magn í tonnum.) 

(Á gengi hvers tíma.) 
1980 1981 1982 

Magn Verð Magn Verð Magn Verð 

Sjávarvörur: 
Saltfiskur. þurrkaður 2.540 25 926 14 1.439 39 

Saltfiskur, óverkaður 47.742 492 56.056 1.016 55.050 1.499 

Saltfiskflök 3.257 44 2.127 38 1.310 39 

Þunnildi, söltuð 36 0 51 1 44 1 

Skreið 12.625 335 18.985 813 4.270 317 

Ísvarin síld og loðna 12.994 12 2.577 1 3.652 2 

Ísfiskur, annar 45.209 206 35.130 199 38.344 388 

Freðfiskur 122.747 1.276 112.381 1.717 109.382 2.755 

Rækja og humar, fryst 2.646 109 2.418 145 2.305 244 

Hrogn, hraðfryst 1.741 13 3.415 32 3.206 38 

Þorskalýsi, kaldhreinsað 2.129 13 1.587 14 1.470 20 

Þorskalýsi, ókaldhreinsað 559 2 279 2 860 7 

Matarhrogn, söltuð 4.335 42 3.370 42 2.900 54 

Beituhrogn, söltuð 430 2 660 4 657 6 

Saltsíld 17.470 104 19.181 160 18.223 222 

Freðsíld 6.935 32 8.456 49 8.633 72 

Fryst loðna 2.493 10 311 2 992 9 

Loðnulýsi 80.704 140 76.807 201 33.984 99 

Karfalýsi 1.186 2 3.017 8 1.058 4 

Hvallýsi 2.193 7 2.118 10 1.667 6 

Fiskmjöl 30.495 62 26.129 82 23.686 93 

Síldarmjöl 333 1 225 1 31 0 

Loðnumjöl 131.617 294 96.278 327 27.300 106 

Karfamjöl 2.564 5 4.605 13 10.760 43 

Hvalkjöt, fryst 4.917 41 4.924 67 4.989 121 

Fiskúrgangur, frystur 1.724 1 321 0 705 1 

Ýmsar sjávarafurðir 6.553 69 11.127 158 8.363 176 

Sjávarafurðir, samtals 548.174 3.339 493.461 5.116 365.280 6.361 

Landbúnaðarvörur: 
Kindakjöt, fryst 4.397 44 3.170 50 2.089 44 

Ostur 1.990 12 1.262 11 1.061 17 

Ull 337 4 474 10 571 14 

Gærur, saltaðar 198 1 105 1 227 1 

Ýmsar landbúnaðarvörur 2.556 17 2.234 17 2.100 31 

Landbúnaðarvörur, samtals 9.478 78 7.255 89 6.048 107 

Afurðir af ferskvatnsveiði, selveiði, œðar-
varpi o.fl 32 7 10 7 4 6 

Iðnaðarvörur: 
Loðsútuð skinn og húðir 709 59 571 72 471 84 

Ullarteppi, lopi og band 874 44 998 71 973 121 

Prjónavörur 512 108 503 166 432 243 

Kísiljárn 25.309 81 32.082 123 42.174 243 

Kísilgúr 18.150 23 19.836 34 24.965 70 

Ál og álmelmi 67.318 542 63.188 634 61.532 852 

Lagmeti 1.939 49 1.738 64 2.428 157 

Aðrar iðnaðarvörur 6.414 61 7.362 94 4.961 118 

Iðnaðarvörur, samtals 121.225 967 126.268 1.258 137.936 1.888 

Aðrar vörur 68.329 69 48.472 66 40.605 117 

Alls 747.238 4.460 675.466 6.536 549.873 8.479 
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2. tafla. Útflutningur ísfisks og frysts humars og hrogna 
1980-1982. 

1980 1981 1982 

Magn í Verð í Magn í Verð í Magn í Verð í 
tonnum millj.kr. tonnum millj. kr. tonnum millj.kr. 

Ís f iskur : 
Bandaríkin 199 2 700 9 1.790 39 

Færeyjar 2.635 6 8.165 31 4.506 27 

Bretland 25.432 127 13.550 89 15.969 180 

Vestur-Þýskaland 17.108 69 12.552 67 15.114 134 

Önnur lönd 10.209 6 2.739 4 4.616 10 

Samtals 55.583 210 37.706 200 41.995 390 

Frystur humar: 
Bretland - - 35 1 22 2 

Ítalía 57 2 21 1 - -

Sviss 29 3 47 7 33 10 

Bandaríkin 560 35 587 57 611 109 

Samtals 649 42 696 67 666 121 

Fryst hrogn: 
Bretland 195 2 210 3 437 9 

Danmörk 679 4 454 3 583 3 

Svíþjóð 123 1 53 0 - -

Frakkland 80 1 237 4 334 9 

Japan 633 4 2.442 22 1.796 16 

Önnur lönd 31 1 19 0 56 1 

Samtals 1.741 13 3.415 32 3.206 38 

3. tafla. Útflutningur freðfisks og frystrar rœkju 
1980-1982. 

1980 1981 1982 

Magn í Verð í Magn í Verð í Magn í Verð í 
tonnum millj. kr. tonnum millj. kr. tonnum millj.kr. 

Heil frystur fiskur, annar en síld og loðna: 
Bandaríkin 214 2 386 5 169 4 

Sovétríkin 2.997 10 4.093 19 5.657 53 

Bretland 1.057 7 1.086 7 1.312 15 

Vestur-Þýskaland 3.593 19 1.755 12 2.805 32 

Belgía 276 3 510 4 444 6 

Önnur lönd 598 4 798 7 1.126 20 

Samtals 8.748 45 8.628 54 11.513 130 

Fryst fiskflök: 
Bandaríkin 70.801 835 61.259 1.117 57.825 1.775 

Sovétríkin 18.280 138 16.281 187 17.291 321 

Frakkland 2.117 17 3.273 41 2.701 59 

Bretland 15.919 178 19.107 274 16.923 411 

Vestur-Þýskaland 4.365 38 2.404 27 1.963 37 

Belgía 1.007 10 1.142 13 355 6 

Önnur lönd 1.510 16 288 4 811 17 

Samtals 113.999 1.232 103.754 1.663 97.869 2.626 

Fryst rœkja: 
Bretland 753 28 900 41 938 72 

Noregur 112 4 25 1 10 1 

Danmörk 361 14 358 17 308 22 

Svíþjóð 233 6 41 2 62 4 

Vestur-Þýskaland . . . . 259 10 204 10 237 18 

Önnur lönd 279 6 194 7 84 6 

Samtals 1.997 68 1.722 78 1.639 123 
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4. tafla. Útflutningur á saltfiski, söltuðum þunnildum og söltuðum matarhrognum 
1980-1982. 

1980 1981 1982 

Magn í Verð í Magn í Verð í Magn í Verð í 
tonnum millj. kr. tonnum millj. kr. tonnum millj. kr. 

Fullverkaður saltfiskur: 
Brasilía 618 6 266 5 382 10 
Portúgal 532 6 26 1 10 0 

Panama 185 1 100 1 207 5 
Frakkland 322 4 210 4 653 20 

Zaire 741 6 276 2 176 3 
Önnur lönd 142 2 48 1 11 1 

Samtals 2.540 25 926 14 1.439 39 

Óverkaður saltfiskur: 
Bretland 264 3 201 2 271 6 
Grikkland 4.620 52 3.818 63 4.178 104 
Ítalía 6.791 80 2.486 49 3.440 111 
Portúgal 23.643 293 38.432 698 36.702 995 
Spánn 11.831 146 9.941 184 8.742 253 
Önnur lönd 593 8 1.178 18 1.717 30 

Samtals 47.742 492 56.056 1.014 55.050 1.499 

Söltuð fiskflök, þunnildi o.fl.: 
Ítalía 1.434 25 569 13 269 9 
Vestur-Þýskaland 1.616 15 967 12 641 12 
Spánn 196 0 298 7 250 12 
Önnur lönd 43 5 343 6 194 7 

Samtals 3.293 45 2.177 38 1.354 40 

Söltuð matarhrogn: 
Danmörk 724 10 578 12 411 10 
Svíþjóð 2.236 16 2.149 20 1.477 18 
Vestur-Þýskaland 693 9 191 3 454 12 
Grikkland 763 4 863 6 730 7 
Frakkland 155 2 16 0 141 4 

Önnur lönd 194 3 232 5 344 10 

Samtals 4.765 44 4.029 41 3.557 61 

5. tafla. Útflutningur á skreið 
1980-1982. 

1980 1981 1982 

Magn í Verð í Magn í Verð í Magn í Verð í 

Ítalía 

tonnum millj. kr. tonnum millj.kr. tonnum millj.kr. 
Ítalía 1.447 43 747 46 548 48 
Nigería 10.725 280 18.087 760 3.589 257 
Noregur 0 0 - - - -

Önnur lönd 453 12 151 7 123 11 

Samtals 12.625 335 18.985 813 4.260 316 
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6. tafla. Útflutningur á fiskmjöli 
1980-1982. 

1980 1981 1982 

Þorskmjöl og karfamjöl: 
Danmörk 

Frakkland 

Bretland 

Holland 

Pólland 

Belgía 

Vestur-Þýskaland . . . 

Finnland 

Tékkóslóvakía 

Önnur lönd 

Samtals 

Magn í Verð í Magn í Verð í Magn í Verð í 
tonnum millj.kr. tonnum millj. kr. tonnum millj. kr. 

307 1 1.149 4 525 2 
800 1 350 1 923 3 

8.521 17 7.179 21 7.768 31 
2.719 5 - - 1.358 5 
7.994 16 2.481 8 2.099 9 

254 1 198 1 1.706 7 
4.061 8 4.940 14 6.811 25 
2.744 6 2.221 7 11.172 45 
4.898 10 8.538 27 1.033 5 

762 1 3.679 12 1.051 4 

33.060 67 30.735 95 34.446 136 

7. tafla. Útflutningur á þorskalýsi 
1980-1982. 

Kaldhreinsað: 

Bandaríkin 

Brasilía 

Kólombía 

Venesúela 

Mexíkó 

Bretland 

Vestur-Þýskaland 

Önnur lönd _ 

Samtals 

Ókaldhreinsað: 
Vestur-Þýskaland 

Bretland 

Holland 

Finnland 

Sviss 

Frakkland 

Bandaríkin 

Önnur lönd _ 

Samtals 

1980 1981 1982 

Magn í Verð í Magn í Verð í Magn í Verð í 
tonnum millj.kr. tonnum millj.kr. tonnum millj.kr. 

294 2 159 1 124 2 
140 1 212 2 212 3 
186 1 162 2 203 3 
100 1 59 1 60 1 
90 1 60 1 _ 

521 3 401 3 317 4 
424 3 235 2 235 3 
374 1 299 2 319 4 

2.129 13 1.587 14 1.470 20 

57 0 
187 0 25 0 539 4 
20 0 39 0 _ 

106 1 54 0 46 1 
114 0 98 1 81 1 

- - - - 171 1 
32 0 - _ _ 
43 0 63 1 23 0 

559 1 279 2 860 7 
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Hvalkjöt,fryst: 
Japan 

Önnur lönd . . 

Hvallýsi: 
Noregur 

8. tafla. Útflutningur hvalafurða 
1980-1982. 

1980 1981 1982 

Magn í Verð í Magn í Verð í Magn í Verð í 

tonnum millj.kr. tonnum millj.kr. tonnum millj.kr. 

4.901 41 4.898 67 4.986 121 
16 0 26 0 4 0 

Samtals 4.917 41 4.924 67 4.989 121 

2.193 7 2.118 10 1.667 57 

Samtals 2.193 7 2.118 10 1.667 57 

939 3 1.201 3 

1.300 2 801 2 - -

Samtals 1.300 2 1.740 5 1.201 3 

Hvalmjöl: 
Spánn . . 

Ítalía . . 

9. tafla. Útflutningur á loðnulýsi og loðnumjöli 
1980-1982. 

1980 1981 1982 

Loðnulýsi: 
Bretland 

Holland 

Vestur-Þýskaland 

Noregur 

Önnur lönd 

Samtals 

Loðnumjöl: 
Kúba 

Finnland 

Tékkóslóvakía 

Bretland 

Júgóslavía 

Pólland 

Ungverjaland 

Frakkland 

Vestur-Þýskaland 

Önnur lönd _ 

Samtals 

Magn í Verð í Magn í Verð í Magn í Verð í 

tonnum millj. kr. tonnum millj.kr. tonnum millj.kr. 

57.555 102 63.875 168 26.508 78 

5.397 9 5.084 12 2.243 6 
14.044 22 5.296 14 3.238 9 

2.909 6 2.371 7 - -

799 1 492 1 1.995 6 
80.704 140 77.118 202 33.984 99 

18.521 38 960 3 _ _ 
27.351 65 15.283 50 8.522 34 

8.408 21 4.270 15 - -

21.866 46 22.534 75 7.914 30 

7.400 21 14.113 51 - -

26.842 60 8.401 28 - -

2.100 4 - - - -

2.500 5 7.280 25 4.349 16 
7.370 15 4.637 15 502 2 
9.592 20 18.800 65 6.013 24 

131.950 295 96.278 327 27.300 106 
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10. tafla. Niðursoðnar og niðurlagðar sjávarafurðir 
1980-1982. 

1980 1981 1982 

Magn í Verð í Magn í Verð í Magn í Verð í 
tonnum millj. kr. tonnum millj.kr. tonnum millj.kr. 

Danmörk 86 1 59 2 8 0 

Noregur 30 1 45 2 12 1 

Bretland 68 1 130 4 81 3 

Frakkland 78 3 78 3 111 8 

Sovétríkin 627 14 714 23 632 35 

Tékkóslóvakía 32 1 2 23 14 0 

Bandaríkin 353 7 194 7 353 21 

Finnland 6 0 30 1 9 1 

Vestur-Þýskaland 597 9 408 19 1.109 83 

Önnur lönd 62 2 78 3 99 5 

Samtals 1.939 49 1.738 64 2.428 157 

11. tafla. Útflutningur á frystu kindakjöti 
1980-1982. 

1980 1981 1982 

Magn í Verð í Magn í Verð í Magn í Verð í 
tonnum millj.kr. tonnum millj. kr. tonnum millj. kr. 

Færeyjar 807 9 707 11 578 16 

Noregur 2.491 27 1. ,076 19 602 12 

Svíþjóð 608 5 721 10 578 10 

Önnur lönd 207 1 324 5 331 6 

Samtals 4.397 44 3.170 50 2.089 44 

12. tafla. Útflutningur á loðsútuðum skinnum og húðum 
1980-1982. 

1980 1981 1982 

Magn í Verð í Magn í Verð í Magn í Verð í 
tonnum millj. kr. tonnum millj. kr. tonnum millj.kr. 

Finnland 200 15 115 14 86 17 

Bandaríkin 16 1 9 1 7 2 

Vestur-Þýskaland 17 1 15 2 38 3 

Bretland 5 1 3 1 4 1 

Pólland 223 17 177 20 202 32 

Danmörk 74 7 95 13 59 15 

Svíþjóð 131 13 100 16 68 25 

Önnur lönd 43 4 47 5 21 6 

Samtals 709 59 561 72 485 101 
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13. tafla. Útflutningur á ullarteppum 

1980-1982. 
1980 1981 1982 

Magn í Verð í Magn í Verð í Magn í Verð i 
tonnum millj.kr. tonnum millj.kr. tonnum millj.kr. 

Rússland 158 1 70 6 84 12 

Önnur lönd 50 4 38 4 39 7 

Samtals 208 11 108 10 123 19 

14. tafla. Útflutningur á prjónavörum 
1980-1982. 

1980 1981 1982 

Magn í Verð í Magn í Verð í Magn í Verð í 
tonnum millj. kr. tonnum millj. kr. tonnum millj.kr. 

Rússland 107 14 66 15 82 35 

Bandaríkin 73 19 106 45 197 91 

Vestur-Þýskaland 80 20 85 27 80 27 

Kanada 57 2 49 21 115 29 

Bretland 64 9 58 11 287 44 

Önnur lönd 131 44 139 47 520 119 

Samtals 512 108 503 166 1.281 345 

15. tafla. Útflutningur á kísilgúr 
1980-1982. 

1980 1981 1982 

Magn í Verð ( Magn í Verð í Magn í Verð í 
tonnum millj. kr. tonnum millj.kr. tonnum millj.kr. 

Danmörk 1.046 1 2.668 4 4.023 10 

Vestur-Þýskaland 4.758 7 5.549 10 6.793 22 

Bretland 1.551 2 1.582 4 1.515 6 

Tékkóslóvakía 635 1 - - 532 1 

Frakkland 1.701 2 503 1 491 1 

Holland 852 1 763 1 798 2 

Austurríki 717 1 57 0 244 1 

Belgía 839 1 1.544 3 1.375 3 

Ítalía 1.951 2 1.894 2 1.804 3 

Svíþjóð 297 0 406 1 479 1 

Ungverjaland 369 0 1.745 2 1.521 4 

Noregur 696 1 616 0 942 3 

Sovétríkin 1.620 1 197 0 34 0 

Önnur lönd 1.118 3 2.212 5 4.414 13 

Samtals 18.150 23 19.836 34 24.965 70 
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16. tafla. Útflutningur á áli og álmelmi 
1980-1982. 

1980 1981 1982 

Magn í Verð í Magn í Verð í Magn í Verð í 
tonnum millj.kr. tonnum millj. kr. tonnum millj.kr. 

Bretland 20.660 161 11.355 120 8.013 113 
Vestur-Þýskaland 14.325 119 12.745 123 5.226 70 
Sviss 17.292 140 14.394 144 19.559 275 
Frakkland 6.145 46 1.639 16 3.773 50 
Ítalía 5.427 46 7.952 77 8.994 124 
Holland 1.413 1 4.301 45 3.456 43 
Spánn - 4.746 49 4.994 72 
Pólland 247 2 - - _ _ 
Önnur lönd 1.809 27 6.056 60 7.517 105 

Samtals 67.318 542 63.188 634 61.532 852 

17. tafla. Útflutningur á kísiljárni 
1980-1982. 

1980 1981 1982 

Magn í Verð í Magn í Verð í Magn í Verði 
tonnum millj. kr. tonnum millj. kr. tonnum millj.kr. 

Bretland 3.506 11 8.280 29 5.581 34 
Vestur-Þýskaland 7.622 24 7.781 32 14.776 83 
Bandaríkin 3.777 12 10.995 45 4.413 20 
Japan - - - 13.830 90 
Önnur lönd 10.404 34 5.026 17 3.574 16 

Samtals 25.309 81 32.082 123 42.174 243 

frh. 
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18. tafla. Skipting innflutnings eftir notkun 
1980-1982. 

1980 1981 1982 
% % % 

Innflutningur alls, c.i.f 100,0 100,0 100,0 

Neysluvörur 32,6 34,1 36,3 

Fullunnar 25,3 27,7 29,9 

Óvaranlegar 25,3 17,6 19.7 

Varanlegar 5,7 6,3 6,6 

Fólksbifreiðar og bifhjól . . . . 2,8 3,8 3,6 

Hrávörur 7,3 6,4 6,4 

Rekstrarvörur 36.1 35,6 34,5 

Til álbræðslu 6,3 5,5 6,1 

Til landbúnaðar 2,5 3,0 2.8 

Til fiskveiða 2,5 2,2 2,2 

Til fiskiðnaðar 2,0 1,7 1,8 

Til annars 6,5 7,3 7,1 

Eldsneyti og smurningsolíur . . . . 16,3 15,9 14,5 

Bensín, annað en flugvélab. . . . 3,0 3,1 3,0 

Annað 13,3 12,8 11,5 

Fjárfestingarvörur 31,3 30,3 29,2 

Fullunnar 21,8 22,4 20,9 

Flugvélar 3,3 0,5 0,5 

Skip 2,1 3,6 2,7 

Önnur flutningstæki 1,6 1,9 1,9 

Vélar og verkfæri 10,3 11,4 11.1 

Annað 4,5 5,0 4,7 

Byggingarefni og efni til mann-

virkjagerðar 7,2 6,0 6,3 

Annað efni til framleiðslu á 

fjárfestingarvörum 2,3 1,9 2,0 

19. tafla. Innflutningur nokkurra vörutegunda 
1980-1982. 

(Verð í millj.kr. miðað við skráð gengi á hverjum tíma.) 

(Magn í tonnum, nema annars sé getið.) 

1980 1981 1982 

Magn Verð Magn Verð Magn Verð 

Kornvörur til manneldis 12.368 29 12.935 45 15.366 79 

Fóðurvörur 62.011 65 60.401 114 65.114 776 

Sykur 9.722 41 10.336 52 9.543 49 

Kaffi 2.333 57 2.293 73 2.409 90 

Salt 105.144 27 77.523 32 69.425 45 

Bensín 143.329 238 140.646 352 150.071 561 

Brennsluolía 410.653 490 389.442 737 345.252 1.001 

Timbur (þús. teningsfet) 95.342 117 91.885 140 86.297 209 

Hjóladráttarvélar (stk.) 456 11 397 17 311 26 

Fólks- og jeppabifreiðar (stk.) 7.757 135 8.758 274 9.233 420 

Vöru- og almenningsbifreiðar (stk.) . . . 956 64 1.248 101 1.272 148 

Flugvélar (stk.) 47 134 25 20 14 7 

Fiskiskip (stk.) 6 78 8 126 10 150 

Önnur skip (stk.) 2 21 5 140 4 120 



206 FJÁRMÁLATÍÐINDI 

20. tafla. Innfluttar vörur eftir vörudeildum 1979-1982. 
(Flokkað samkvæmt vöruflokkun Sameinuðu þjóðanna. Upphœðir í millj.kr. á gengi hvers árs.) 

1979 1980 1981 1982 

Kjöt og kjötvörur 0 0 0 0 

Mjólkurafurðir og egg 0 0 1 1 

Fiskur og fiskmeti 4 13 18 43 

Korn og kornvörur 53 79 131 205 

Ávextir og grænmeti 56 89 142 251 

Sykur og sykurvörur 20 53 69 75 

Kaffi, te, kakó og kryddvörur 54 93 115 157 

Skepnufóður (annað en ómalað korn) 40 43 77 137 

Ýmiss konar matvörur o.fl 16 24 43 73 

Drykkjarvörur 16 32 49 96 

Tóbak og tóbaksvörur 23 35 60 105 

Húðir, skinn og óverkuð loðskinn 0 2 2 3 

Olíufræ, olíuhnetur og olíukjarni 0 0 1 2 

Hrágúm 0 0 0 1 

Trjáviður og korkur 56 118 141 211 

Spunaefni, óunnið og úrgangur 10 22 56 71 

Náttúrulegur áburður og jarðefni, óunnið (að undanskildum kolum, 

olíu o.fl.) 16 46 63 81 

Málmgrýti og málmúrgangur 86 164 242 342 

Hrávörur úr dýra- og jurtaríkinu o.fl 8 11 15 29 

Eldsneyti, smurningsolíur og skyld efni 572 804 1.234 1.812 

Dýra-, jurtaolíur (ekki ilmolíur) og feiti 12 16 26 41 

Efni og efnasambönd 10 16 21 34 

Koltjara og hráefni frá kolum, steinolíu og náttúrulegu gasi 25 39 51 81 

Sútunar-, litunar- og málunarefni 13 22 36 63 

Lyf og lyfjavörur 35 51 86 141 

Ilmolíur, ilmefni, snyrtivörur, fægi- og hreinsunarefni 21 33 57 107 

Tilbúinn áburður 26 40 85 112 

Sprengiefni og ýmsar efnavörur 75 118 162 266 

Leður, leðurvörur, verkuð loðskinn 4 7 9 20 

27 51 80 147 

Trjá- og kolvörur (nema húsgögn) 62 99 166 308 

Pappír, pappi og vörur úr honum 80 132 206 352 

Garn, álnavara, vefnaðarmunir o.þ.h 122 178 268 403 

Vörur úr ómálmkenndum jarðefnum 46 85 120 193 

Silfur, platína, gimsteinar og gullmunir 21 34 44 70 

Ódýrir málmar 90 164 200 331 

111 182 296 430 

Vélar, aðrar en rafmagnsvélar 263 464 736 1.118 

Rafmagnsvélar og áhöld 244 364 612 974 

Flutningstæki 261 493 791 1.083 

Tilhöggvin hús, hreinlætis-, hitunar- og ljósabúnaður 17 26 42 74 

Húsgögn 39 78 161 270 

Munir til ferðalaga, handtöskur o.fl 6 10 19 28 

Fatnaður 92 158 280 496 

29 52 83 132 

Vísindaáhöld, mælitæki, ljósmyndavörur og sjóntæki, úr og klukkur.. 55 89 145 245 

Ýmsar unnar vörur o.fl 96 162 239 418 

Vörur og viðskipti, ekki flokkuð eftir vörutegund 4 8 5 15 

Samtals 2.913 4.802 7.485 11.647 
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21. tafla. Viðskipti við einstök lönd 1979-1982. 

Innflutningur (c.i.f.) Útflutningur (f.o.b.) 

Í millj.kr. 1979 1980 1981 1982 1979 1980 1981 1982 

Alls 2.913 4.802 7.485 11.647 2.785 4.460 6.536 8.479 

EFTA 662 1.022 1.792 2.582 380 677 1.154 1.617 

Austurríki 13 23 46 81 2 4 5 6 
Finnland 70 132 169 291 56 137 93 130 

Noregur 246 360 734 872 54 75 79 63 
Portúgal 75 119 135 268 98 212 702 1.000 
Sviss 38 45 85 107 99 154 165 300 
Svíþjóð 220 343 623 963 71 95 110 118 

EBE 1.352 2.111 3.326 5.345 1.075 1.669 2.047 2.771 
Belgía 100 97 201 305 15 28 83 118 
Bretland 325 455 573 1.015 534 734 933 1.119 
Danmörk 258 392 777 1.114 51 94 112 148 
Frakkland 67 119 170 304 81 111 125 244 
Grikkland 1 1 73 80 
Holland 224 438 556 855 51 45 76 11 
Írland 5 9 13 25 8 3 12 322 
Ítalía 60 117 174 290 101 213 209 14 
Luxemborg 1 5 3 14 1 3 3 600 
Vestur-Þýskaland . . . . 312 479 858 1.422 233 438 421 115 

Austur-Evrópa 369 535 699 1.202 226 393 518 714 
Austur-Þýskaland . . . 8 12 21 42 2 2 1 3 
Búlgaría 0 1 1 1 - 0 0 -

Pólland 17 23 27 40 58 108 56 41 

Rúmenía 1 1 4 2 24 2 2 3 
Rússland 326 468 600 1.065 108 239 403 640 
Tékkóslóvakía 16 27 40 44 27 39 49 22 
Ungverjaland 1 3 6 8 7 3 7 5 

Önnur Evrópulönd . . . . 16 48 113 126 156 255 358 421 
Færeyjar 0 1 33 1 14 23 56 66 
Grikkland 0 0 - 34 58 
Júgóslavía 1 1 3 5 20 22 55 7 
Spánn 14 45 76 118 88 152 244 346 
Tyrkland 1 1 1 2 - - 3 2 

Norður-Ameríka 207 518 666 1.050 794 989 1.405 2.234 
Bandaríkin 190 450 582 983 779 962 1.361 2.189 
Kanada 17 68 84 67 15 27 44 45 

Ástralía 85 164 194 191 1 1 3 5 
Brasilía 37 56 66 70 7 7 7 13 
Ísrael 3 5 8 9 0 0 1 5 
Japan 91 193 337 547 85 65 109 274 

Kína 5 8 14 21 - _ _ 8 
Mexíkó 0 0 1 0 3 1 1 0 
Nigería 7 0 0 0 25 316 858 325 
Panama 2 4 5 11 2 19 5 7 
Önnur lönd 75 138 264 493 30 68 70 85 
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22. tafla. Viðskipti við einstök lönd í hlutfallstölum 1978-1982. 

Innflutningur (c.i.f.) Útflutningur ( f . o.b.) 

1978 1979 1980 1981 1982 1978 1979 1980 1981 1982 

Alls 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

EFTA 22,1 22,7 21,2 23,9 22,2 12,9 13,6 15,3 17,6 19,0 

Austurríki 0,7 0,4 0,5 0,6 0,7 0 0,1 0,1 0,1 0,1 

Finnland 2,2 2,4 2,7 2,3 2,5 2,3 2,0 3,1 1,4 1,5 

Noregur 8,3 8,4 7,5 9,8 7,5 1,5 1,9 1,7 1,2 0,7 

Portúgal 0,4 2,6 2,5 1,8 2,3 4,1 3,5 4,8 10,7 11,8 

Sviss 1,1 1,3 0,9 1,1 0,9 3,5 3,5 3,5 2,5 3,5 

Svíþjóð 9,4 7,6 7,1 8,3 8,3 1,7 2,6 2,1 1,7 1,4 

EBE 46,9 46,5 44,0 44,5 45,8 31,9 38,6 37,5 31,3 32,7 

Belgía 2,5 3,4 2,0 2,7 2,6 0,8 0.6 0,6 1,3 1,4 

Bretland 10,7 11,2 9,5 7,7 8,7 16,9 19,2 16,5 14,3 13,2 

Danmörk 9,9 8,9 8,2 10,4 9,6 1,9 1,8 2,1 1,7 1,7 

Frakkland 2,2 2,3 2,5 2,3 2,6 0,8 2,9 2,5 L9 2,9 

Grikkland - - 0 0 - - - 1,1 1,4 

Holland 7,7 7,7 9,1 7,4 7,3 1,0 1,8 1,0 1,2 0,9 

Írland 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,1 0,2 0,1 

Ítalía 2,2 2,1 2,4 2,3 2,5 2,5 3,6 4,8 3,2 3,8 

Luxemborg 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0 0,1 0 0,2 

Vestur-Þýskaland 11,4 10,7 10,0 11,5 12,2 7,9 8,4 9,8 6,4 7,1 

Austur-Evrópa 10,1 12,7 11,1 9,4 10,3 7,5 8,0 8,8 7,9 8,4 

Austur-Þýskaland 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4 0 0 0 0 0 

Búlgaría 0 0 0 0 0 - - - 0 0 

Pólland 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 2,6 2,1 2,4 0,9 0,5 

Rúmenía 0 0 0 0,1 0 0,1 0,8 0 0 0 

Rússland 8,4 11,2 9,7 8,0 9,1 3,9 3,9 5,4 6,2 7,5 

Tékkóslóvakía 0,7 0,6 0,6 0,5 0,4 0,5 1,0 0,9 0,7 0,3 

Ungverjaland 0 0 0,1 0,1 0,1 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 

Önnur Evrópulönd 0,6 0,5 0,9 1,4 1,1 6,2 5,6 5,7 5,4 5,0 

Færeyjar 0 0 0 0,4 0 0,5 0,5 0,5 0,9 0,8 

Grikkland 0 0 0 - - 1,1 1,2 1,3 - -

Júgóslavía 0 0 0 0 0,1 1,6 0,7 0,5 0,8 0,1 

Spánn 0,6 0,5 0.9 1,0 1,0 2,6 3,2 3,4 3,7 4,1 

Tyrkland 0 0 0 0 0 0,4 - - 0 0 

Norður-Ameríka 7,5 7,1 10,8 8,9 9,0 29,7 28,5 22,2 21,5 26,3 

Bandaríkin 7,1 6,5 9,4 7,8 8,4 29,3 28,0 21,6 20,8 25,8 

Kanada 0,4 0,6 1,4 1,1 0,6 0,4 0,5 0,6 0,7 0,5 

Ástralía 3,0 2,9 3,4 2,6 1,6 0 0 0 0 0,1 

Brasilía 1,2 1,3 1,2 0,9 0,6 0,6 0,3 0,2 0,1 0,2 

Ísrael 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - 0 0 0 0,1 

Japan 3,4 3,1 4,0 4,5 4,7 1,6 3,0 1,5 1,7 3,2 

Kína 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 - - - - 0,1 

Nigería 0 0,2 0 0 0 3,4 0,9 7,1 13,1 3,8 

Panama 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,1 0,1 

Önnur lönd 4,9 2,6 3,0 3,5 4,3 4,5 1,4 1,3 1,3 1,0 



Jakob Gunnarsson: 

Erlend lán 1 9 8 2 

Erlendar lántökur á árinu 1982 voru 

3.630,4 m.kr. , en afborganir erlendra lána 

voru 1.229,7 m.kr . , reiknað á meðalgengi árs-

ins 1982. Erlendar lántökur umfram afborg-

anir voru 2.400,7 m.kr. , sem þýðir 19,2% 

aukningu erlendra lána. 

Vaxtagreiðslur erlendra lána á árinu 1982 

voru 1.541 m.kr. , og greiðslubyrði þeirra er 

21,2% af útflutningstekjum. 

Skuldastaða erlendra lána í árslok 1982 er 

19.862,6 m.kr. , en var 16.619,5 m.kr. í árslok 

1981, reiknað á árslokagengi 1982. Skulda-

staða erlendra lána í hlutfalli við verga þjóð-

arframleiðslu er 48,0% í árslok 1982, en var 

36,7% 1981. 

Hér á eftir verður gerð nánari grein fyrir 

erlendum lánum á árinu 1982 og birtar yfirlits-

töflur, sem sýna samanburð á milli ára, eins 

og tíðkast hefur árlega í Fjármálatíðindum. Í 

þessari grein er aðeins fjallað um erlend lán, 

sem tekin eru til lengri tíma en eins árs. Ein 

breyting er gerð á meðferð erlendra lána á 

árinu 1982, þar sem erlend lán í vörslu Seðla-

bankans, sem enn er óráðstafað, eru nú talin 

með erlendum lánum, en voru áður talin 

ónotuð í árslok. Hér er um að ræða erlendar 

lántökur ríkissjóðs og lánasjóða, sem eru 

ávaxtaðar á erlendum gjaldeyrisreikningi, á 

meðan gengið er frá endurlánum þeirra. 

Lántökur íslenska álfélagsins eru að venju 

ekki taldar með erlendum lánum. 

Erlendar lántökur 
Erlendar lántökur á árinu 1982 voru 

3.630,4 m.kr. , en voru 2.845,5 m.kr. 1981, 

reiknað á meðalgengi 1982. Erlendar lántök-

ur 1982 eru því 27,6% hærri en árið áður. 

Eftirfarandi yfirlit sýnir skiptingu á erlendum 

lántökum á árinu 1982 eftir helstu lántakend-

um, borið saman við lántökur ársins 1981, en 

reiknað á meðalgengi 1982 í m.kr.: 

1982 1981 

Opinberir aðilar . 2.205.9 1.342.6 
Lánastofnanir . 1.122.7 918.9 
Einkaaðilar 301.8 584,0 

Erlendar lántökur, alls . . . 3.630,4 2.845,5 

Þetta yfirlit sýnir nettólántökur, þar sem 

lántökur, sem varið er til sérstakrar endur-

greiðslu eldri lána, hafa verið dregnar frá, en 

þær voru alls 834,3 m.kr. á árinu 1982. 

Umsamin lán, en ónotuð í árslok 1982, eru 

talin vera 1.653,8 m.kr. , en voru 641,7 m.kr. 

í árslok 1981, reiknað á meðalgengi 1982. 

Innkomin lán, vaxtagreiðslur og afborganir 

eru sýnd í 1. töflu, flokkað eftir gjaldeyristeg-

undum, og í 2. töflu eru þau flokkuð á helstu 

lántakendur. 

Hér á eftir verður sagt frá erlendum lán-

tökum og notkun þeirra á árinu 1982, flokkað 

eftir lántakendum þeirra. 

Lán ríkissjóðs og ríkisstofnana 
Lántökur ríkissjóðs voru 1.323,2 m.kr. , 

reiknað á meðalgengi 1982. í 9. töflu er sýnt 

sundurliðað yfirlit yfir einstakar lántökur 

ríkissjóðs. Eftirfarandi yfirlit sýnir endurlán 

ríkissjóðs, en í árslok var óráðstafað um 112 

m.kr. , sem er inneign ríkissjóðs á gengis-

tryggðum reikningi í Seðlabankanum: 



1. tafla. Hreyfingar langra erlendra lána 1982. 

Innkomin lán Vaxtagreiðslur Afborganir 

Í millj. kr. Opinb. Lána- Einka- Opinb. Lána- Einka- Opinb. Lána- Einka-
Mynttegundir: aðilar stofn. aðilar Samtals aðilar stofn. aðilar Samtals aðilar stofn. aðilar Samtals 

Lán í íslenskum krónum - - - _ _ 0,1 0,1 0,2 _ 0,2 0,3 0,5 
Lán í Bandaríkjadollurum 969,2 673,2 58,9 1701,3 650,0 254,3 203,6 1107,9 202,4 317,0 172,7 692,1 
Lán í sterlingspundum 47,3 39,3 83,6 170,2 52,1 2,1 10.2 64,4 3,4 0,8 10,4 14,6 
Lán í dönskum krónum 9,7 0,3 57,3 67,3 1,1 1,5 12,4 15,0 5,9 2,0 33,2 41,1 
Lán í norskum krónum 10,7 109,3 6,7 126,7 2,0 18,7 12,1 32,8 4,8 74,6 29,8 109,2 
Lán í sænskum krónum 0,3 1,7 10,8 12,8 1,3 0,9 3,1 5,3 9,5 3,4 8,7 21,6 
Lán í finnskum mörkum 1,9 - 2,5 4,4 0,2 _ 0,2 0,4 _ _ 1,1 1,1 
Lán í v-þýskum mörkum 398,7 219,7 77,1 695,5 66,2 19,8 26,5 112,5 66,3 67,9 32,8 167,0 
Lán í svissneskum frönkum 183,6 78,2 3,4 265,2 25,6 7,0 2,0 34,6 9,9 _ 7,7 17,6 
Lán í frönskum frönkum 22,2 - 1,5 23,7 2,1 - 0,5 2,6 3,8 _ 4,4 8,2 
Lán í hollenskum gyllinum 0,2 0,8 1,0 11,9 _ 0,8 12,7 6,3 _ 1,3 7,6 
Lán í belgískum frönkum 0,8 0,8 1,6 5,8 - - 5,8 6,1 _ 0,2 6,3 
Lán í Luxemborgarfrönkum - -14,0 -14,0 - 1,0 1,9 2,9 _ 2,4 0,7 3,1 
Lán í ítölskum lírum 3,1 - - 3,1 _ _ 0,3 0,3 _ _ _ _ 
Lán í austurrískum schillingum - 4,6 4,6 - - 0,1 0,1 0,1 _ 1,2 1,3 
Lán í spænskum pesetum - - - 0,2 _ - 0,2 2,2 - 1,7 3,9 
Lán í japönskum yenum 559,2 - 0,8 560,0 54,0 7,4 - 61,4 _ _ _ _ 
Lán í evrópskum reikningseiningum - - - 54,1 - - 54,1 69,7 _ _ 69,7 
Lán í Kuwait-dinörum - - - 5,5 - _ 5,5 60,9 _ _ 60,9 
Lán í Saudi-ryals - - - 4,5 - _ 4,5 _ _ _ _ 
Lán í írskum pundum - - - 0,1 - - 0,1 2,8 - _ 2,8 
Lán í SDR . . - 7,0 7,0 16,4 - 0,6 17,0 _ _ 1,1 1,1 
Lán í Astralíudollurum - - - 0,2 _ _ 0,2 _ _ _ _ 
Lán í UAE Dirham - - - 0,5 - - 0,5 - _ - -

Samtals í millj.kr. á meðalgengi 1982 2205,9 1122,7 301,8 3630,4 953,8 312,8 274,4 1541,0 454,1 468,3 307,3 1229,7 

Samtals í millj.kr. á gengi í árslok 1982 2987,9 1484,1 393,4 4865,4 1269,4 414,0 362,0 2045,4 604,2 615,0 403,1 1622,3 
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Í millj. kr. 
Ríkissjóður og stofnanir 263,1 

Þ.a. Orkusjóður 38,7 

Ríkisfyrirtæki 597,2 

Þ.a. orkufyrirtæki 524,6 

Sveitarfélög 11,5 

Fyrirtæki sveitarfélaga 319,7 

Þ.a. hitaveitur 319,7 

Atvinnurekstur einkaaðila 131,7 

Sjávarútvegur 7,4 

Iðnaður 94,5 

Samgöngur 29,8 

Umsamin lán, en óno tuð í árslok 1982, eru 

876,7 m .kr . , reiknað á meðalgengi 1982, en 

voru engin í árslok 1981. 

Lán ríkisfyrirtœkja 
Lántökur ríkisfyrirtækja á árinu 1982 voru 

764,6 m.kr . , reiknað á meðalgengi 1982. 

Sundur l iðað yfirlit yfir einstakar lántökur 

ríkisfyrirtækja og ráðstöfun þeirra er sýnt í 

10. töf lu, en þær skiptast á eftirfarandi not-

endur: 

2. tafla. Hreyfingar langra erlendra lána 1982. 

Innkomin Vaxta- Afborg-
Í millj. kr. lán greiðslur anir 

Opinberir aðilar 2.205,9 953,8 454,1 

Lán ríkissjóðs og ríkisst. . 1.323,2 487,1 277,4 
Lán ríkisfyrirtækja 764,6 363,2 110,2 

Lán bæjar- og sveitarfélaga.. 118,1 103,5 66,5 

Lánastofnanir 1.122,7 312,8 468,3 

Lán Seðlabankans - 22,2 25,1 

Lán viðskiptabanka . . . . 538,3 180,4 302,6 

Lán fjárfestingarlánasjóða.. 584,4 110,2 140,6 

a) Framkvæmdasjóður . 554,1 87,6 115,6 

b) Fiskveiðasjóður . . . - 14,8 18,0 

c) Aðrir lánasjóðir . . . 30,3 7,8 7,0 

Einkaaðilar 301,8 274,4 307,3 

Lán v/fiskiskipa 94,1 30,3 71,5 

Lán v/fiskiðnaðar 1,4 0,4 1,8 

Lán v/annarra skipakaupa. . 44,9 41,3 63,4 

Lán v/flugvéla - 45,5 59,7 

Önnur einkalán 161,4 156,9 110,9 

Samtals í m.kr. ámeðalgengi 

janúar - desember 1982 . . . . 3.630,4 1.541,0 1.229,7 

Samtals í m.kr. ágengi í 

árslok 1982 4.865,4 2.045,4 1.622,3 

Í millj. kr. 

Ríkisútvarpið 2,7 

Landsvirkjun 618,7 

RARIK 8,6 

Póstur og sími 3,1 

Áburðarverksmiðjan 44,9 

Sementsverksmiðjan 10,1 

Skipaútgerð ríkisins 74,6 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg . . . . 1,9 

Umsamin lán, en ónotuð í árslok 1982, eru 

258,2 m.kr . , en voru 390,1 m.kr . í árslok 

1981, reiknað á meðalgengi 1982. 

3. tafla. Meðalvextir af erlendum lánum 
1973-19821). 

Lán opinberra Lán Lán 
aðila lánastofnana einkaaðila Samtals 

1973 7,2 (8,4) 7,6 (7,7) 7,5 (8,3) 7,3 (8,2) 
1974 7,8 (10,3) 7,5 (10,4) 9,0 (9,9) 8,0 (10,2) 
1975 7,6 (8,6) 8,7 (8,8) 8,1 (9,3) 8,0 (8,8) 
1976 8,0 (8,5) 7,5 (7,6) 8,3 (8,2) 7,9 (8,2) 
1977 8,7 (8,3) 6,9 (8,2) 8,2 (8,2) 8,2 (8,3) 

1978 8,6 (9,3) 8,5 (8,8) 8,2 (7,9) 8,5 (8,9) 
1979 9,4 (117) 9,4 (10,7) 8,5 (10,7) 9,3 (11,4) 
1980 10,4 (12,3) 11,4 (13,3) 10,4 (12,0) 10,6 (12,4) 

1981 11,8 (15,5) 14,2 (15,0) 12,1 (12,3) 12,3 (14,4) 
1982 11,5 ( 1 1 , 1 ) 12,3 (12,3) 12,2 (12,3) 11,8 (11,6) 

1) Tölur í sviga tákna meðalvexti innkominna lána. 

Lán sveitarfélaga 
Lántökur sveitarfélaga á árinu 1982 voru 

118,1 m.kr . , reiknað á meðalgengi 1982. Ein-

stakar lántökur eru sýndar í 11. töflu, og þær 

skiptast á eftirfarandi lánnotendur: 

Í millj. kr. 

Sveitarfélög 1,7 

Fyrirtæki sveitarfélaga 116,4 

Þ.a. orkufyrirtæki 104,0 

Umsamin lán, en ónotuð í árslok 1982, eru 

250,5 m.kr . , en voru engin í árslok 1981. 

Lán viðskiptabanka 
Lántökur viðskiptabanka á árinu 1982 voru 

538,3 m.kr . , sem var endurlánað eftirfarandi 

aði lum: 
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Í millj. kr. 
Ríkisfyrirtæki 54,2 

Þ.a. orkufyrirtæki 14,9 
Sveitarfélög 5,7 
Fyrirtæki sveitarfélaga 1,4 

Einkaaðilar í sjávarútvegi 343,0 
Þ.a. skuttogarakaup 42,3 
Þ.a. fiskiskipakaup, önnur 132,8 

Einkaaðilar í iðnaði 7,6 

Einkaaðilar í samgöngum 87,9 
Þ.a. flugvélakaup 5,0 

Þ.a. flutningaskipakaup 51,9 
Einkaaðilar, aðrir 38,5 

Umsamin lán, en ónotuð í árslok 1982, eru 

74,8 m.kr. , en voru 94,0 m.kr. í árslok 1981, 

reiknað á meðalgengi 1982. 

Viðskiptabankar hafa á síðustu árum fjár-

magnað hitaveituframkvæmdir og innlenda 

skipasmíði að hluta til með erlendum skamm-

tímalánum, sem síðar verður breytt í lang-

tímalán. í árslok 1982 var staða þessara 

skammtímalána 435,2 m.kr. , 379,0 m.kr. 

vegna hitaveituframkvæmda og 56,2 m.kr. 

vegna innlendrar skipasmíði, og höfðu þau 

minnkað um 101,8 m.kr. á árinu 1982, 

reiknað á meðalgengi 1982. 

4. tafla. Greiðslubyrði aferlendum lánum 
1973-82 í hlutfalli við tekjur af útfluttum 

vörum og þjónustu. 

Opin- Lána-
berir stofn- Einka-

aðilar anir aðilar Alls 

1973 . . . . 3,9 1,8 3,4 9,1 

1974 . . . . 5,0 2,4 3.8 11,2 

1975 . . . . 6,3 3,9 4,0 14,2 

1976 . . . . 6,2 3,8 3,9 13,8 

1977 . . . . 6,8 3,6 3,3 13,7 

1978 . . . . 6,5 3,6 3,1 13,1 

1979 . . . . 6,9 3,5 2,5 12,9 

1980 . . . . 7,5 3,9 2,7 14,1 

1981 . . . . 8,6 4,3 3,5 16,4 

19821) . . . 10,8 6,0 4,5 21,2 

1) Bráðabirgðatölur. 

Lán fjárfestingarlánasjóða 
Lántökur fjárfestingarlánasjóða á árinu 

1982 voru 584,4 m.kr. , þar af voru lántökur 

Framkvæmdasjóðs 554,1 m.kr. , Iðnþróunar-

sjóðs 23,3 m.kr. og Útflutningslánasjóðs 7,0 

m.kr. 

Framkvæmdasjóður samdi um þrjú lán á 

árinu 1982 við eftirfarandi erlendar lánastofn-

anir: 

The Sumitomo Bank Ltd. , U S D 12 mill j . , 

sem samið var um til eins árs, en verður fram-

lengt til 10 ára. 

Bankalán fyrir milligöngu Scandinavian 

Bank Ltd. , að upphæð U S D 12 millj. til 10 

ára. 

Bankalán fyrir milligöngu Landesbank 

Rheinland-Pfalz Girozentrale, D E M 

25 millj. til 10 ára. Auk þess var U S D 10 millj. 

inneign Framkvæmdasjóðs í Seðlabanka talin 

ónotuð í árslok 1981, og sambærileg inneign í 

árslok 1982 er U S D 9,5 millj . , en er nú talin 

með erlendum lántökum á árinu 1982. 

Lántökur Iðnþróunarsjóðs og Útflutnings-

lánasjóðs eru einnig innstæður í Seðlabanka 

frá fyrra ári. 

Umsamin lán, en ónotuð í árslok 1982, eru 

engin, en voru 155,6 m.kr. í árslok 1981, 

reiknað á meðalgengi 1982. 

Lán einkaaðila 
Lántökur einkaaðila á árinu 1982 voru alls 

559,1 m.kr. , en þar af voru 257,3 m.kr. not-

aðar til sérstakrar endurgreiðslu eldri lána, 

þannig að nettólántökur voru 301,8 m.kr. , 

sem skiptast á eftirfarandi aðila: 

Í millj. kr. 
Sjávarútvegur 95,5 

Þ.a. skuttogarakaup 67,9 
Þ.a. fiskiskipakaup 4,3 

Iðnaður 65,4 
Samgöngur 108,1 

Þ.a. flutningaskipakaup 44,9 

Aðrir einkaaðilar 32,8 

Beinar lántökur íslenska járnblendifélags-

ins voru 58,7 m.kr. , en auk þess endurlánaði 

ríkissjóður fyrirtækinu 94,5 m.kr. , þannig að 

erlend lánanotkun félagsins var alls 153,2 

m.kr. 



ERLEND LÁN 1982 213 

5. tafla. Staða langra erlendra lána í árslok 1981-82. 

Staða í árslok 1981 Staða í árslok 1982 

Opinb. Lána- Einka- Opinb. Lána- Einka-
Í millj.kr. aðilar stofn. aðilar Samtals aðilar stofn. aðilar Samtals 
Mynttegundir: 
Lán í íslenskum krónum - 3,2 0,8 4,0 - 3,0 0,5 3,5 

Lán í Bandaríkjadollurum 6480,9 2196,0 2117,5 10794,4 7497,3 2668,2 1966,6 12132,1 

Lán í sterlingspundum 466,4 - 25,2 491,6 520,7 47,5 115,6 683,8 

Lán í dönskum krónum 21,4 23,1 176,3 220,8 26,5 20,9 208,4 255.8 

Lán í norskum krónum 16,9 278,9 134,7 430,5 24,2 321,5 106,4 452,1 

Lán í sænskum krónum 18,3 13,3 30,3 61,9 7,6 11,4 32,7 51,7 

Lán í finnskum mörkum 4,1 - 3,0 7.1 6,4 - 4,7 11,1 

Lán í v-þýskum mörkum 1034,8 322,3 388,6 1745,7 1487,2 529,0 448,9 2465,1 

Lán í svissneskum frönkum 459,1 168,1 44,6 671.8 695,2 274,4 38,8 1008,4 

Lán í frönskum frönkum 20,2 - 6,7 26,9 44,3 - 2,9 47,2 

Lán í hollenskum gyllinum 170,4 - 8.6 179,0 161,9 0,4 7,8 170,1 

Lán í belgískum frönkum 89,9 - 0,3 90,2 82,0 1,0 1,0 84,0 

Lán í Luxemborgarfrönkum - 19,2 33,0 52,2 - 16,0 13,7 29,7 

Lán í ítölskum lírum - - - - 4,1 - - 4,1 

Lán í austurrískum schillingum 0,7 - 2,3 3,0 0,5 - 7,0 7,5 

Lán í spænskum pesetum 3,3 - 2,0 5,3 0,7 - - 0,7 

Lán í japönskum venum 528,6 113,3 - 641,9 1319,2 113,3 1,1 1433,6 

Lán í evrópskum reikningseiningum . . 801,0 - - 801,0 706,1 - - 706,1 

Lán í Kuwait-dinörum 80,5 - - 80,5 - - - -

Lán í Saudi-ryals 76,0 - - 76,0 76,0 - - 76,0 

Lán í írskum pundum 3,7 - - 3,7 - - - -

Lán í SDR 218,7 - - 218,7 218,7 - 8,0 226,7 

Lán í Ástralíudollurum 4,1 - - 4,1 4,1 - - 4,1 

Lán í UAE Dirham 9,2 - - 9,2 9,2 - - 9,2 

Samtals í millj.kr. á gengi í árslok 1982 . 10508,2 3137,4 2973,9 16619,5 12891,9 4006,6 2964,1 19862,6 

Samtals í millj.kr. á meðalgengi 1982 . . 7884,5 2371,3 2248,1 12503,9 9636,3 3025,8 2242,6 14904,7 

Umsamin lán, en ónotuð í árslok 1982, 

voru 193,6 m.kr. , sem eru 3 til 5 ára veltilán, 

sem íslenska járnblendifélagið samdi um við 

Bank of America og Den Norske Kredit-

bank. 

Notendur erlendra lána 
Eftirfarandi yfirlit sýnir erlendar lántökur 

á árinu 1982, flokkaðar eftir notendum 

þeirra: 

Í millj. kr. 

Ríkissjóður og -stofnanir 265,8 

Ríkisfyrirtæki 1413,3 

Þ.a. orkufyrirtæki 1166,8 
Sveitarfélög 18,9 
Fyrirtæki sveitarfélaga 437,5 

Þ.a. orkufyrirtæki 423,6 
Atvinnurekstur einkaaðila 910,5 

Fiskiskipakaup 247,4 
Endurbætur fiskiskipa 110,7 
Vélar og tæki í fiskiskip 8,0 

Vélar og tæki í fiskiðnaði 27,9 
Rekstrarlán í sjávarútvegi 51,9 
Iðnaður 167,5 

Flugvélakaup 5,0 
Flutningaskipakaup . • 126,6 
Rekstrarlán í samgöngum 62,6 
Önnur lán í samgöngum 31,6 
Aðrir einkaaðilar 71,3 

Framkvæmdasjóður, endurlánað . . 554,1 
Aðrir lánasjóðir, endurlánað 30,3 

Erlendar lántökur, alls 3630,4 

Eins og sést á þessu yfirliti eru erlendar lán-

tökur lánasjóða ekki flokkaðar á endanlega 

notendur þeirra, þar sem lánsskilmálar frum-

lána og endurlána eru ekki þeir sömu, en til 

fróðleiks er birt lánnotendayfirlit í töfluvið-

auka nr. I , þar sem reynt hefur verið að nálg-

ast endanlega notendur erlendra lána miðað 

við stöðu gengistryggðra endurlána Fram-

kvæmdasjóðs í árslok áranna 1980-82. 
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6. tafla. Staða langra erlendra lána í árslok 
1981-82. 

7. tafla. Staða langra erlendra lána í árslok 
1973-82 1). 

Skuld Skuld 
í árslok í árslok 

Í millj.kr. 1981 1982 

Opinberir aðilar 10.508.2 12.891,9 

Lán ríkissjóðs og ríkisstofnana . 5.286.0 6.704,8 

Lán ríkisfyrirtækja 4.227,8 5.123,8 

Lán bæjar- og sveitarfélaga . . . 994,4 1.063,3 

Lánastofnanir 3.137,4 4.006.6 

Lán Seðlabankans 199,2 166,0 

Lán viðskiptabanka 1.766,1 2.076,9 

Lán fjárfestingarlánasjóða . . . . 1.172,1 1.763,7 

a) Framkvæmdasjóður . . . . 952,1 1.536,5 

b) Fiskveiðasjóður . . . . . . . 178,9 155,1 

c) Aðrir lánasjóðir 41,1 1 2 , 1 
Einkaaðilar 2.973,9 2.964,1 

Lán v/fiskiskipa 309,3 334,6 

Lán v/fiskiðnaðar 4,7 4,3 

Lán v/annarra skipakaupa . . . . 454,4 365,6 

Lán v/flugvéla 465,3 386,1 

Önnur einkalán 1.740,2 1.873,5 

Samtals í millj .kr. á gengi í árslok 

1982 16.619.5 19.862,6 

Samt. í millj. kr. á meðalgengi í 

janúar- desember 1982 12.503,9 14.904,7 

Afborganir erlendra lána 
Afborganir af erlendum lánum á árinu 1982 

voru 1.229,7 m.kr. , en voru 1.033,1 m.kr. 

1981, reiknað á meðalgengi 1982. Aukning 

afborgana á milli ára er því 19%. Sundurliðun 

afborgana á lántakendur og eftir gjaldeyris-

tegundum er sýnd í 1. og 2. töflu, en eftirfar-

andi yfirlit sýnir samanburð afborgana á 

árunum 1982 og 1981, reiknað á meðalgengi 

1982, í m.kr.: 

1982 1981 
Opinberir aðilar 454,1 401,1 

Lánastofnanir 468,3 361,3 
Einkaaðilar 307,3 270,7 

Frávik afborgana á árinu 1982 frá áætlun, 

sem birt var í 3. hefti Fjármálatíðinda 1982, 

er ekki mikið, þar sem hlutfall afborgana af 

eftirstöðvum erlendra lána í ársbyrjun er 

9 ,8%, en áætlun hljóðaði upp á 10,1%. Þetta 

hlutfall hefur verið á bilinu 9,5-9,8% á síð-

ustu f imm árum. 

Opin- Lána-
berir stofn- Einka-

aðilar anir aðilar Alls 

1973 . . . 2.496,7 813,2 783,0 4.092,9 

1974 . . . 3.127,7 1.116,7 1.182,4 5.426,8 

1975 . . . 4.124,1 1.655.2 1.204,5 6.983.8 
1976 . . . 4.847,2 1.919,0 1.245.0 8.011,2 
1977 . . . 6.300,0 1.839,9 1.479.0 9.618,9 

1978 . . . 7.029,6 2.031,7 1.611,8 10.673,1 

1979 . . . 8.100,2 2.111,9 1.902,9 12.115.0 

1980 . . . 9.292,6 2.392,5 2.543,0 14.228,1 

1981 . . . 10.508,2 3.137,4 2.973,9 16.619,5 

1982 . . . 12.891,9 4.006,6 2.964,1 19.862,6 

1) Umreiknað til árslokagengis 1982. 

Vaxtagreiðslur erlendra lána 
Vaxtagreiðslur af erlendum lánum á árinu 

1982 voru 1.541,0 m.kr. , en voru 1.389,3 

m.kr. 1981, reiknað á meðalgengi 1982. 

Aukning vaxtagreiðslna á milli áranna er 

10,9%, sem stafar eingöngu af aukinni lána-

byrði, því að meðalvextir lækkuðu á síðasta 

ári eins og sést í 3. töflu. 

Meðalvextir eru reiknað hlutfall vaxta-

greiðslna af meðalfjárhæð lána í ársbyrjun og 

árslok, að viðbættum 1/4 hluta nettóhreyfing-

ar þeirra á árinu. Meðalvextir innkominna 

lána eru sýndir (í sviga) í 3. töflu, en þeir eru 

vegið hlutfall vaxtafótar hvers láns á móti inn-

komnum lánum alls. Um helmingur erlendra 

lána hefur breytilega vexti og er matsatriði, 

hvernig á að ákveða vaxtafót þeirra í meðal-

vöxtum innkominna lána. Nú hefur verið 

valin sú leið að miða við mánaðarlegt með-

altal þeirra á árinu, og hafa fyrri ár verið leið-

rétt samkvæmt því. Áður var miðað við 

áætlað greiðslutímabil, það er tólf mánaða 

meðaltal frá miðju fyrra ári, því að breytilegir 

vextir eru ákvarðaðir í upphafi hvers vaxta-

tímabils, sem getur verið frá einum mánuði til 

tólf mánaða, en algengast er sex mánaða 

vaxtatímabil. 

L I B O R (London interbank offered rate) 

er algengasta viðmiðun breytilegra vaxta á 

lánum, sem tekin eru á EURO-markaði . 

LIBOR-dollaravextir vega þyngst í stöðu 
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8. tafla. Fjöldi erlendra lána og meðalfjárhœð þeirra 1973-82 1). 

Opinberir aðilar Lánastofnanir Einkaaðilar Samtals 

Meðal- Meðal- Meðal- Meðal-
Fjöldi láns- Fjöldi láns- Fjöldi láns- Fjöldi láns-

lána fjárhœð lána fjárhœð lána fjárhœð lána fjárhœð 

1973 109 22,9 86 9,5 194 4,0 389 10,5 
1974 124 25,2 117 9,5 227 5,2 468 11.6 
1975 135 30,6 161 10,3 224 5,4 520 13,4 

1976 147 33,0 178 10,8 200 6,2 525 15,3 
1977 153 41,2 202 9,1 178 8,3 533 18,1 

1978 164 42,9 214 9,5 180 9,0 558 19.1 

1979 150 54,0 236 9,0 171 11,1 557 21,8 
1980 153 60,7 299 8,0 166 15,3 618 23,0 

1981 155 67,8 415 7,6 230 12,9 800 20,8 
1982 167 77,2 477 8,4 301 9,9 945 21,0 

1) Gert upp á sama gengi og 7. tafla. Miðað við fjölda lána og eftirstöðvar í lok hvers árs. 

erlendra lána, og voru þeir að meðaltali 

13,3% á árinu 1982, en 15,9% frá júlíbyrjun 

1981 til júní loka 1982. í töfluviðauka nr. I I er 

sýnd þróun LIBOR-dollaravaxta á síðustu 

fimm árum og þar sést, hversu breytilegir þeir 

eru, hvort sem er innan árs eða milli ára. 

Vaxtamunur eftir vaxtatímabilum er ekki 

síður breytilegur, þannig að einfalt meðaltal 

LIBOR-vaxta segir kannski lítið í saman-

burði meðalvaxta á milli ára og veldur erfið-

leikum í áætlun vaxtagreiðslna af erlendum 

lánum. 

Í 3. hefti Fjármálatíðinda 1982 var reynt að 

meta raungildi meðalvaxta með því að taka 

tillit til erlendra verðbólguáhrifa á nafnvexti 

erlendra lána. Hér á eftir er birt sambærilegt 

yfirlit, sem sýnir raungildi meðalvaxta helstu 

gjaldmiðla á árinu 1982 og samanburð síðustu 

fimm ára fyrir erlend lán alls. 

Þetta yfirlit sýnir, að raunvextir erlendra 

lána hafa verið mjög háir á árinu 1982, borið 

saman við fyrri ár. Ástæðuna má rekja til 

þess, að nafnvextir í Bandaríkjunum hafa 

ekki lækkað til jafns við ört minnkandi verð-

bólgu vegna aðhaldsstefnu í peningamálum, 

en vaxandi halli á ríkisreikningi, sem er 

fjármagnaður með lántökum innanlands, 

eykur eftirspurn á lánamarkaðinum og heldur 

uppi þessum vaxtakröfum. 

Annar mælikvarði á raungildi vaxtagreiðslna 

Hækkun Raungildi 
Lán í: Meðalvextir vísitölu1) meðalvaxta 

Bandaríkja-

dollurum 13.2 (13,5) 6,2 (4,5) 6,6 (8,6) 

Sterlings-

pundum 14,8 (11,3) 8,6 (6,2) 5,7 (4,8) 

Dönskum 

krónum 8,7 (9,3) 10,1 (9,9) -1,3 (-0,5) 

Norskum 

krónum 9,2 (10,4) 11,4 (11,6) -2,0 (-1,1) 

V-þýskum 

mörkum 8,0 (9,4) 5,3 (4,7) 2,6 (4,5) 

Svissneskum 

frönkum 6,2 (7,5) 5,7 (5,8) 0,5 (1,6) 

Hollenskum 

gyllinum 9,7 (12,1) 5,9 (4,6) 3,6 (7,2) 

Japönskum 

yenum 10,4 (8,7) 2,6 (2,4) 7,6 (6,2) 

Erlend lán, alls: 

1982 . . 11,8 (11,6) 7,5 (6,3) 4,0 (5,0) 

1981 . . 12,3 (14,4) 9,9 (9,6) 2,2 (4,4) 

1980 . . 10,6 (12,4) 11,9 (11,5) -1,2 (0,8) 

1979 . . 9,3 (11,4) 9,1 (10,6) 0,2 (0,7) 

1978 . . 8,5 (8,9) 7,2 (7,1) 1,2 (1,7) 

1) Heimild: International Financial Statistics. 

Miðað við hækkun vísitölu (consumer prices) milli ára, en (í 

sviga) er hækkun vísitölu milli IV. ársfjórðunga áranna. 

erlendra lána er samanburður við innlent 

fjármagn, þar sem tekið er tillit til raungengis 

íslensku krónunnar. Hér verður látið nægja 

að bera saman hækkun gengisvísitölu og láns-

kjaravísitölu á síðustu árum: 



9. tafla. Lántökur ríkissjóðs og ríkisstofnana. 
Lántakendur lánnotendur Lánveitendur Lánsfjárhœð alls Innkomið á árinu Í m.kr. Vextir Endurgreiðsla 

Ríkissjóður, endurlánað skv. Bankalán-Citicorp Intern. USD 75.000.000 USD 35.000.000 438,3 3/8 til 1/2% yfir 26.02.87-26.02.92,11 

lánsfjáráætlun 1982: ofl. erlendir bankar L IBOR greiðslur 

Veltilán fyrstu 5 árin 

Helstu endurlán í 

Bandaríkjadollurum: 

RAR IK USD 20,6 millj. Skuldabrcfaútgáfa - milliganga USD 50.000.000 USD 20.000.000 250.5 12,75% p.a. 15.12.87-15.12.92,6 

Orkubú Vestfj. Citibank N.A. greiðslur 

ofl. USD 7,2 millj. 

Póstur og sími USD 2.2 millj. 

Önnur ríkisfyrirtæki 

USD 3,6 millj. 

Sveitarfélög USD 0,9millj. 

Hitaveitur USD 1,5 millj 

Ísl. járnblendifélagið 

USD 4,4 millj. 

Ríkissjóður. endurlánað skv. Skuldabréfaútgáfa-milli- DEM 75.000.000 DEM 75.000.000 384.7 9.25% p.a. Greiðist í einu lagi 

lánsfjáráætlun 1982: ganga Westdeutsche Landes- 01.06.92 

RAR IK DEM 30,5 inillj. bank 

Orkubú 

Vestfj. DEM 4.0 millj. 

Hitaveita Akur-

eyrar DEM 10,0 millj. 

Þormóður 

rammi h.f. DEM 1,4 millj. 

Ísl. járnblendi-

félagið DEM 7,7 millj. 

Skallagrímur 

h.f. DEM 5.8 millj. 

Ríkissjóður, endurlánað til: Skuldabréfaútgáfa í Japan JPY 5.000.000.000 JPY 5.000.000.000 249,7 8,6% p.a. 18.06.94-18.06.97.4 

Hitaveitu Akur- greiðslur 

eyrar JPY 2000 millj. 

Hitaveitu Suður-

nesja JPY 1500 millj. 

Hitaveitu Akraness og 

Borgarfjarðar JPY 1500 millj Lántökuralls 1.323,2 

10. tafla. Lántökur ríkisfyrirtœkja. 
Landsvirkjun v/Hrauneyja- Magrini, Ítalíu- 1979 USD 3.726.566 USD 232.910 2,9 8% p.a. 06.01.81-06.07.88, 16 
fossvirkjunar greiðslur 

Skand. Enskilda banken- 1979 USD 13.000.000 USD 3.628.638 45,5 8% p.a. 31.07.82-31.01.90,16 

greiðslur 
Magrini, Ítalíu- 1981 USD 1.326.837 USD 82.932 1,0 8% p.a. 06.01.81-06.07.88,16 

greiðslur 
Skand. Enskilda banken- 1981 USD 7.000.000 USD 2.627.773 32,9 8% p.a. 31.10.83-30.04.91,16 

greiðslur 
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Scandinavian Bank Ltd., 

London-1981 

Gränges Metallverken, Svíþjóð 

USD 60.000.000 

NOK 2.639.691 

C E R A V E R , Frakklandi FRF 448.953 

Landsvirkjun v/virkjunar-

framkvæmda og endurgreiðslu 

Skuldabréfaútgáfa í Sviss CHF 30.000.000 

veltiláns Hambros Bk. Bankalán í Japan JPY 5.000.000.000 

USD. 11.000.000 

Nordiska Investeringsbankcn JPY 1.200.000.000 

R A R I K v/kaupa á spennum Expressa Fabriel, Portúgal USD 540.659 

R A R I K v/kaupa á þéttivirki Nokia, Finnlandi FIM 721.931 

Póstur og sími v/vörukaupa Marconi. Ítalíu ITL 342.225.600 

Póstur og sími f.h. Ríkis-

útvarpsins v/kaupa á sendum 

Thomson CSF, Frakklandi FRF657.192 

Thomson CSF, Frakklandi FRF 787.528 

Áburðarverksmiðjan v/salt-

péturssýruverksmiðju 

Citibank N.A. , London-1981 USD 1.900.000 

Citibank N.A. , London USD 1.650.000 

Crcdit Lyonnais, Frakklandi FRF 17.276.675 

Sementsverksmiðjan v/kola-

brennsluofns 

F. L. Smidth & Co., Danmörku DKK 3.279.500 

Sementsverksmiðjan v/ryk-

síubúnaðar 

F.L. Smidth & Co., Danmörku DKK 3.267.047 

Skipaútgerð ríkisins v/kaupa 

ástrandferðaskipi, m/s Askja 

Scandinavian Bank Ltd., USD 1.500.000 

Eksportfinans A/S, Noregi NOK 2.975.000 

Skipaútgerð ríkisins v/smíði 

strandferðaskips í Bretlandi 

Scandinavian Bank Ltd.. 

London 

USD 373.077 

LloydsBank Ltd., London GBP 2.664.000 

Ríkisprensmiðjan Gutenberg 

v/kaupa á ljóssetningarbúnaði 

Linotype Paul Ltd., Bretlandi GBP 45.297 

Linotype Paul Ltd., Bretlandi GBP41.942 

Innkaupastofnun ríkisins f.h. 

Sementsverksmiðjunnar 

v/vörubifreiðar 

Saab-Scania AB,Svíþ jóð SEK 127.578 



USD 14.000.000 175,3 3/8 til 5/8% yfir 03.08.85-03.02.91,12 

NOK2.639.691 5,1 

L IBOR 

9,5% p.a. 

greiðslur 

01.11.82-01.05.87, 10 

FRF 448.953 0,8 9% p.a. 

greiðslur 

01.09.82-01.03.87,10 

CHF 30.000.000 183,4 8% p.a. 

greiðslur 

03.03.85-03.03.92,8 

JPY 5.000.000.000 249,7 8,7% p.a. 

greiðslur 

25.06.87-25.06.92,11 

JPY 1.200.000.000 59,9 9,2% p.a. 

greiðslur 

15.10.85-15.10.92,15 

USD 540.659 6,8 8,75% p.a. 

greiðslur 

Apríl '83-okt. '89,14 

FIM 721.931 1,8 9,25% p.a. 

greiðslur 

27.03.83-27.09.87,10 

ITL 342.225.600 3,1 9,35% p.a. 

greiðslur 

30.04.83-30.10.85,6 

FRF657.192 1,2 9% p.a. 

greiðslur 

28.07.82-28.01.85,6 

FRF 787.528 1,5 9% p.a. 

greiðslur 

30.05.83-30.11.85,6 

USD 1.650.000 20,7 5/8% yfir L IBOR 

greiðslur 

Greiðist með nýju láni 

31.12.83 

USD 450.000 5,6 1/2% yfir L IBOR Greiðist með nýju láni 

31.12.83 

FRF 9.909.389 18,6 9% p.a. 31.10.83-30.04.88,10 

DKK 3.279.500 4,9 11,5% p.a. 

greiðslur 

01.10.83-01.04.88,10 

DKK 3.267.047 4,9 11,5% p.a. 

greiðslur 

01.11.83-01.05.88,10 

USD 1.500.000 18,8 1/2 til 5/8% yfir 

greiðslur 

30.09.82-30.03.89,14 

NOK 2.975.000 5,7 

L IBOR 

8,5% p.a. 

greiðslur 

07.05.82-07.05.85,8 

USD 373.077 4,7 1/2% yfir L IBOR 

greiðslur 

29.05.83-29.05.86,7 

GBP 2.097.400 45,4 7,5% p.a. 

greiðslur 

20.11.83-20.11.91,17 

GBP45.297 1,0 8,5% p.a. 

greiðslur 

08.08.82-08.08.85.7 

GBP41.942 0,9 8,5% p.a. 
greiðslur 

30.03.83-30.03.86,7 

SEK 127.578 0,3 15,5% p.a. 

greiðslur 

29.03.82-29.09.83,7 

greiðslur 

Lántökuralls 902,4 

Frá dregst sérstök 

endurgreiðsla láns 137,8 

Lántökur nettó 764,6 



11. tafla. Lántökur sveitarfélaga. 

Lántakendur - lánnotendur Lánveitendur Lánsfjárhœð alls Innkomið á árinu Í m.kr. Vextir Endurgreiðsla 

Reykjavíkurborg f.h. Gulf Intern. Bank AG , Bahrain USD 4.300.000 USD 4.300.000 53,9 1/2% yfir L IBOR 24.08.83-24.08.87,9 
Rafmagnsveitu Reykjavíkur Bahrain 

1/2% yfir L IBOR 

greiðslur 
v/gr. skammtímalána o.fl. 

greiðslur 

Reykjavíkurborg f.h. Hafnar- Deutsch-Skandinavisehe DEM 2.300.000 DEM 2.300.000 11,8 9,5% p.a. 07.07.86-07.07.89,4 
sjóðs Reykjavíkur Bank AG 

9,5% p.a. 

greiðslur 
v/stækkunar viðlegukanta V-Þýskalandi 

greiðslur 

Hitaveita Suðurnesja Bankalán - Bank of America, USD 30.000.000 USD 10.000.000 125,2 3/8-1/2% yfir 10.11.86-10.11.92,13 
v/greiðslu skammtíma lána og o.fl. erlendir bankar L IBOR greiðslur 
framkvæmda 

greiðslur 

Bæjarsjóður Akureyrar f.h. Citibank N.A., London USD 15.000.000 USD 15.000.000 187,9 3/4% yfir L IBOR 31.12.87-31.12.89,3 
Hitaveitu Akureyrar v/gr. 

3/4% yfir L IBOR 

greiðslur 
bráðabirgðalána: 

USD 10.500.000, frá 1979-81 

USD 5.500.000, frá 1979 

USD 5.000.000,frá 1981 

USD 21.000.000, sem einnig 

voru greidd með endurlánum 

ríkissjóðs. 

Bæjarsjóður Akureyrar Daimler-Benz AG , DEM 121.483 DEM 121.483 0,6 14% p.a. 01.01.83-01.07.85,6 
v/kaupa á strætisvögnum V-Þýskalandi greiðslur 
Ólafsfjarðarkaupstaður Kássbohrer, V-Þýskalandi DEM 82.995 DEM 82.995 0,4 15% p.a. 15.12.82-15.12.84,3 

v/snjótroðara greiðslur 

Ísafjarðarkaupstaður Kássbohrer, V-Þýskalandi DEM 190.000 DEM 190.000 1,0 14% p.a. 15.01.83-15.01.86,4 

v/snjótroðara greiðslur 

Siglufjarðarkaupstaður Multi-Star Skilift, DEM 18.560 DEM 18.560 0,1 12% p.a. 20.01.83-20.07.84,4 

v/skíðalyftu V-Þýskalandi greiðslur 

Egilsstaðahreppur Stadeli Lift A G , Sviss CHF 22.339 CHF22.339 0,1 10% p.a. 01.02.83-01.02.85,3 

v/skíðalyftu greiðslur 

Bíldudalshreppur v/skíðalyftu Stadeli Lift AG , Sviss CHF 16.750 CHF 16.750 0,1 10% p.a. 27.10.84—27.10.85,2 

Lántökur alls 381,1 greiðslur 

Frá dragast sérstakar 

endurgreiðslur lána 263,0 

Lántökur nettó 118,1 
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ERLEND LÁN 1982 219 

Hœkkun frá fyrra ári i % 

Gengis- Lánskjara-
vísitala vísitala 

1982 . . . 64,3 49,8 

1981 . . . 40,5 51,8 

1980 . . . 36,9 57,5 

1979 . . . 33,1 43,6 

1978 . . . 41,5 44.4 

Gengisvísitala er miðuð við gjaldeyrisvog, 

þar sem Bandaríkjadollar vegur yfir 60%. Á 

árinu 1982 lækkaði gengi íslensku krónunnar 

umfram almennar verðlagshækkanir, sem 

þýðir, að samfara hærri raunvöxtum erlendra 

lána hefur lágt raungengi íslensku krónunnar 

hækkað raungildi þeirra. En dæmið hefur 

ekki alltaf verið svona svart, því að árleg 

meðalhækkun gengisvísitölunnar á síðustu 

fimm árum var 42,9%, þegar lánskjaravísi-

tala hækkaði um 49,4% á ári. Dæmið er enn 

hagstæðara, ef litið er yfir tíu ára tímabil, því 

að þá hækkaði lánskjaravísitala um 11,2% 

umfram gengisvísitölu að meðaltali á ári. A f 

þessu má sjá, að sveiflur í raungildi vaxta-

greiðslna eru miklar á milli ára, og þær eru 

ekki minni, ef litið er til einstakra gjaldeyris-

tegunda. 

Greiðslubyrði erlendra lána 
Í 4. töflu er sýnd greiðslubyrði erlendra 

lána á árunum 1973-82. Greiðslubyrðin er 

reiknað hlutfall heildargreiðslna afborgana 

og vaxta af erlendum lánum á móti útflutn-

ingstekjum af vörum og þjónustu. 

Heildargreiðslur afborgana og vaxta á 

árinu 1982 voru 2.770,7 m.kr. , sem er 14,4% 

aukning frá árinu áður. Útflutningstekjur 

voru 13.063,0 m.kr. á árinu 1982, og hafa þær 

dregist saman um 8,7% frá fyrra ári. 

Greiðslubyrði erlendra lána jókst því mikið 

á árinu 1982, er hún varð 21,2%, en hafði 

verið 16,4% á árinu 1981. Áður hafði 

greiðslubyrðin komist hæst í 16,7% á árinu 

1969, en á sjöunda áratugnum var hún á bil-

inu 11-14% eins og sjá má í 4. töflu. 

Skuldastaða erlendra lána 
Staða erlendra lána í árslok 1982 er 

19.862,6 m.kr. , en var 16.619,5 m.kr. í árslok 

1981, reiknað á árslokagengi 1982. í 5. og 6. 

töflu er sýnd nánari sundurliðun á stöðu 

erlendra lána, flokkað á helstu lántakendur 

og eftir gjaldeyristegundum. Erlendar skuldir 

opinberra aðila hækkuðu á árinu um 22,7%. 

Skuldir lánastofnana hækkuðu um 27,7%, 

sem stafar af auknum endurlánum viðskipta-

banka til einkaaðila, því að skuldastaða 

þeirra er nær óbreytt frá fyrra ári. Lán í 

Bandaríkjadollurum vega þyngst í stöðu 

erlendra lána, 61,1% af heildinni. 

Umsamin lán, en ónotuð í árslok 1982, eru 

talin vera 2.190,8 m.kr. , en voru 850,1 m.kr. 

í árslok 1981, reiknað á árslokagengi 1982. 

Þessar tölur eru ekki alveg sambærilegar, því 

að inneign ríkissjóðs og lánasjóða í Seðla-

banka er nú talin með í stöðu erlendra lána, 

en var áður talið ónotað í árslok. Heildar-

skuldbindingar vegna umsaminna erlendra 

lána eru sambærilegar á milli ára, en þær eru 

22.053,4 m.kr. í árslok 1982, en voru 17.469,6 

m.kr. í árslok 1981. 

Í 7. töflu eru sýndar stöðutölur erlendra 

lána í árslok 1973-82, og eru þær umreikn-

aðar til sambærilegs gengis miðað við ársloka-

gengi 1982. Árleg meðalaukning erlendra 

lána á þessum tíu árum er 19,2%, en kaup-

máttur þessarar aukningar er þó minni, þar 

sem árleg verðbólga í helztu iðnríkjum heims 

hefur verið að meðaltali um 9,2%. 

Í 8. töflu eru tölur um fjölda lána og meðal-

fjárhæð þeirra í árslok á hverjum tíma, 

reiknað á árslokagengi 1982. Fjöldi lána 

hefur nær þrefaldast á þessu tímabili og með-

alfjárhæð þeirra vaxið jafnt og þétt, sem að 

nokkru leyti endurspeglar kaupmáttarrýrnun 

erlends gjaldeyris, og einnig hefur verið hag-

kvæmara að taka stærri lán, sem ríkissjóður 

og lánastofnanir hafa haft milligöngu um, en 

síðan endurlánað til annarra aðila. 

Hér á eftir verður sýnd staða erlendra lána 

í árslok 1981 og 1982, flokkuð eftir lánnot-

endum á árslokagengi 1982 í m.kr.: 



12. tafla. Áœtlaðar endurgreiðslur erlendra lána 1983-1987, flokkað eftir lántakendum. 

13. tafla. Áætlaðar endurgreiðslur erlendra lána 1983-1987, flokkað eftir lánnotendum. 

Eftirst. 1983 1984 1985 1986 1987 Meðalendur-

Í millj.kr. 
Lánnotendur: 

31.12.82 Afb. Vextir Samt. Afb. Vextir Sumt. Afb. Vextir Samt. Afb. Vextir Samt. Afb. Vextir Samt. 
greiðslu 

tími 

Opinberir aðilar . 14117 801 1373 2174 741 1297 2038 1509 1210 2719 1305 1083 2388 1841 946 2787 6,8 (7,7) 
Ríkissjóður 2746 59 289 348 59 284 343 588 253 841 99 218 317 336 205 541 6,5 (8,1) 
Ríkisfyrirtæki 8935 550 848 1398 393 798 1191 781 765 1546 1026 687 1713 1209 583 1792 6,9 (6,9) 

Þ.a. orkufyrirtæki 8350 445 790 1235 313 751 1064 704 725 1429 956 654 1610 1132 557 1689 7,0 (7 3) 
Sveitarfélög 53 6 6 12 5 6 11 5 5 10 3 4 7 4 4 8 10,6 (5 6) 
Fyrirtæki sveitarfélaga . . . . 2383 186 230 416 284 209 493 135 187 322 177 174 351 292 154 446 6 8 (9 IV 

Atvinnurekstur einkaaðila . . 5278 798 510 1308 820 428 1248 785 343 1128 656 269 925 764 196 960 4,4 (4 9) 
Lánastofnanir 2478 309 223 532 276 196 472 276 171 447 295 146 441 315 118 433 5,2 (5,4) 
Samtals 21873 1908 2106 4014 1837 1921 3758 2570 1724 4294 2256 1498 3754 2920 1260 4180 6,0 (6,6) 

Í millj.kr. 

Eftirst. 1983 1984 1985 1986 1987 
Meðalendur-

Í millj.kr. 31.12.82 Afb. Vextir Samt. Afb. Vextir Samt. Afb. Vextir Samt. Afb. Vextir Samt. Afb. Vextir Samt. tími 

Lántakendur: 

Opinberir aðilar . . . 14586 796 1413 2209 739 1339 2078 1507 1252 2759 1338 1127 2465 1912 987 2899 6,9 (7,8) 
Ríkissjóður 7867 463 776 1239 409 735 1144 1031 677 1708 564 602 1166 878 545 1423 7,7 (9,4) 
Ríkisfyrirtæki 5466 236 507 743 243 487 730 394 467 861 652 425 1077 798 356 1154 6,0 (6,3) 
Bæjar- og sveitarfélög . . 1253 97 130 227 87 117 204 82 108 190 122 100 222 236 86 322 5,5 (6,0) 

Lánastofnanir 4106 726 384 1110 651 315 966 581 254 835 509 198 707 438 150 588 4,2 (4,6) 
Einkaaðilar 3181 386 309 695 447 267 714 482 218 700 409 173 582 570 123 693 4,5 (4,9) 
Samtals 21873 1908 2106 4014 1837 1921 3758 2570 1724 4294 2256 1498 3754 2920 1260 4180 6,0 (6,6) 
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Skuld í árslok 
1981 1982 

Opinberir aðilar 10.059,6 12.423,2 

Ríkissjóður og -stofnanir . 1.294,7 1.584,2 

Ríkisfyrirtæki 7.008,7 8.592,9 

Þ.a. orkufyrirtæki . . . . 6.736.3 8.053.3 

Sveitarfélög 33,4 53,4 

Fyrirtæki sveitarfélaga . . . 1.722,8 2.192,7 

Þ.a. orkufyrirtæki . . . . 1.244,1 1.741,2 

Atvinnurekstur einkaaðila 4.515,7 4.962,1 

Sjávarútvegur 1.501,6 1.716.0 

Iðnaður 1.148,7 1.298,6 

Samgöngur 1.773,5 1.794,5 

Aðrir einkaaðilar . . . . . . 91,9 153,0 

Lánastofnanir, endurlánað 2.044,2 2.477.3 

Seðlabanki 199,2 166,0 
Framkvæmdasjóður 1.608,3 2.068,3 

Fiskveiðasjóður 195,6 170.9 

Aðrir lánasjóðir 41,1 72,1 

Erlend lán, alls 16.619,5 19.862,6 

Þetta yfirlit sýnir, að nær helmingi erlendra 

lána er varið til orkumála, þar sem Lands-

virkjun er stærsti lánnotandinn með 5.384,0 

m.kr. í árslok 1982, en 4.682,6 m.kr. í árslok 

1981. Í þessu yfirliti eru endurlán lánastofn-

ana ekki flokkuð á endanlega notendur 

þeirra, en þeim er ráðstafað bæði til opin-

berra aðila og einkaaðila. Í töfluviðauka nr. I 

er reynt að nálgast notkun erlendra lána, 

flokkað eftir atvinnugreinum, með því að 

miða við gengistryggð endurlán lánasjóða í 

árslok 1980-82. 

Töfluviðauki nr. 1. 
Hlutfallsleg skipting erlendra lána 1980-1982, 
flokkuð eftir endanlegum notendum þeirra. 
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Atvinnugreinar: 
1980 1981 1982 1980 1981 1982 

Atvinnugreinar: 
1980 1981 1980 1981 

Opinber þjónusta . . 8,4 1 1 , 1 10,3 9,2 10.4 10.6 

Ríkissjóður og 

-stofnanir 7,8 10,0 9,0 8,4 9,5 9.6 

Sveitarfélög . . . . 0,6 1,1 1,3 0,8 0,9 1,0 

Orkumál 39,4 36,9 43,9 48.0 47,9 49,5 

Sjávarútvegur . . . . 21,8 23,9 19,6 18,7 17,7 16,3 

Iðnaður 12,1 6,8 8,4 8,4 8,1 8,5 

Samgöngur 16,7 17,8 11,3 13,5 13,8 12,3 

Aðrar 1,6 3,5 3,4 2,2 2,1 2,1 
Lánasjóðir, óráðstafað - - 3,1 - - 0,7 

Erlend lán, alls . . . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Endurgreiðsluáœtlun erlendra lána 
Í 12. töflu eru sýndar áætlaðar endur-

greiðslur afborgana og vaxta af erlendum 

lánum á næstu fimm árum. Þessi áætlun er 

f lokkuð eftir lántakendum erlendra lána, en 

í 13. töflu er sýnd endurgreiðsluáætlun 

erlendra lána eftir notendum þeirra. 

Forsendur þessara áætlana eru endur-

greiðslur umsaminna lána í árslok 1982, 

reiknað á árslokagengi 1982. Breytilegir vext-

ir eru áætlaðir miðað við þróun síðustu mán-

aða, og þeir eru sýndir í eftirfarandi yfirliti, 

ásamt vægi þeirra í eftirstöðvum erlendra 

lára í árslok 1982: 

Áœtlaðir Staða pr. 31.12.82 
vextir í m. kr. vœgi í % 

LIBOR-USD 
LIBOR - DEM 
Aðrir 

10,0 
6,0 

10,454 
172 
266 

47,8 
0,8 
1,2 

10,892 49,8 

Frávik í áætlun breytilegra vaxta um eitt 

prósentustig þýðir 100 m.kr. á árinu 1983, 

sem er 4,9% af áætluðum vaxtagreiðslum á 

því ári. Einnig er nokkur óvissa um vaxta-

greiðslur erlendra lána, sem hafa breytileg 

vaxtatímabil, en í þessari áætlun er reiknað 

með sex mánaða vaxtatímabili, það er tveim 

gjalddögum á ári. 

Þessi áætlun sýnir, að afborganir hækka á 

næstu árum, en þær voru 1.622,4 m.kr. 1982, 

reiknað á árslokagengi. Á árinu 1985 er loka-

gjalddagi veltilána að upphæð 564 m.kr. og 

200 m.kr. á árinu 1987, sem reikna má með að 

verði endurfjármagnaðar með nýjum lánum 

til lengri tíma. 

Rúmlega helmingur umsaminna lána í árs-

lok 1982 endurgreiðist á næstu fimm árum, 

73% að sjö árum l iðnum, og þetta hlutfall er 

komið í 95% í árslok 1992. í 12. og 13. töflu er 

sýndur meðalendurgreiðslutími erlendra 

lána, og reiknast hann vera 6,0 ár miðað við 

forsendur endurgreiðsluáætlunarinnar. Tölur 

(í sviga) sýna meðalendurgreiðslutíma inn-

kominna lána á árinu 1982, og er hann 6,6 ár. 

Meðalendurgreiðslutími lána er vegið hlutfall 

afborgana á hverju ári á móti skuldastöðu í 

árslok 1982. 

Lánsfjáráætlun fyrir árið 1983 gerir ráð 

fyrir aukningu erlendra lána, þrátt fyrir að 

dregið sé úr erlendum lántökum miðað við 

síðastliðin ár. Áframhaldandi halli á við-

skiptajöfnuði við útlönd samkvæmt þjóð-

hagsspá 1983 gefur ekki svigrúm til þess að 

minnka lánabyrðina. Spá um aukningu 

útflutningstekna á árinu 1983 gerir því ekki 

meira en að halda greiðslubyrðinni óbreyttri 

frá fyrra ári. 
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