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Efling Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. 

Mikilvægar ákvarðanir hafa nýlegar verið 
teknar í því skyni að styrkja fjárhagsstöðu 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og fjárhagslega 
getu hans til þess að veita aðildarríkjum sín-
um fjárhagslega fyrirgreiðslu. Hér er fyrst og 
fremst um að ræða rúmlega 47% hækkun á 
kvótum (stofnfé) Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, 
og nemur heildarhækkun kvótanna nálægt 
30 milljörðum sérstakra dráttarréttinda. 
Jafnframt var sérstakur samningur Alþjóða-
gjaldeyrissjóðsins, sem gefur honum aðgang 
að lánsfé frá ýmsum helztu iðnríkjum heims-
ins, hækkaður um ríflega 10 milljarða sér-
stakra dráttarréttinda. Samtals jafngilda 
þessar hækkanir 44 milljarða dollara aukn-
ingu á ráðstöfunarfé sjóðsins. 

Þessi mikla aukning á starfsfé Alþjóða-
gjaldeyrissjóðsins var gerð í ljósi þeirra 
miklu greiðsluerfiðleika, sem mörg ríki hafa 
átt við að stríða að undanförnu, en auknar 
lánveitingar og ráðgjöf Alþjóðagjaldeyris-
sjóðsins hafa átt veigamikinn þátt í því að af-
stýra greiðsluþroti margra ríkja og tryggja 
eðlilega starfsemi alþjóðafjármagnsmarkað-
arins. Samkvæmt venjulegum reglum 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins átti reglubundin 
endurskoðun kvótanna ekki að koma til 
framkvæmda fyrr en í árslok 1985, en nú er 
stefnt að því, að sú hækkun, sem þegar hefur 
verið samþykkt af stjórn Alþjóðagjaldeyris-
sjóðsins, verði staðfest nægilega tímanlega 
af þátttökuríkjunum, til þess að hún geti 
komið til framkvæmda fyrir lok þessa árs. 

Hin víðtæka samstaða, sem náðst hefur á 
alþjóðavettvangi um að styrkja fjárhag Al-
þjóðagjaldeyrissjóðsins, er merki um það, 
að staða hans og áhrif hafi mjög aukizt að 

undanförnu, en hann hefur gegnt ómetan-
legu hlutverki til lausnar þeim greiðslu-
vandamálum, sem fylgt hafa í kjölfar efna-
hagsörðugleika undanfarinna ára. Eftir að 
fastgengiskerfið, sem kennt var við Bretton 
Woods, leið undir lok fyrir einum áratug, 
voru ýmsir þeirrar skoðunar, að fljótandi 
gengi myndi leiða til minnkandi spennu á 
hinum alþjóðlegu gjaldeyrismörkuðum og 
koma í veg fyrir myndun langvarandi 
greiðsluhalla einstakra ríkja. Þessi breyting 
myndi því draga úr hlutverki Alþjóðagjald-
eyrissjóðsins sem nokkurs konar alþjóðlegs 
seðlabanka, sem seðlabankar einstakra landa 
gætu leitað til vegna greiðsluörðugleika. 
Þetta fór þó á annan veg, m.a. vegna hinna 
gífurlegu truflana, sem olíuverðshækkanirn-
ar tvær hafa haft á greiðslustöðu flestra ríkja 
heims. Hafa greiðsluáhrif olíuverðshækkan-
anna komið sérstaklega hart niður á þró-
unarríkjunum, en jafnframt hafa orðið mjög 
miklar sveiflur í stöðu olíuútflutningsríkj-
anna sjálfra, einkum síðustu tvö árin. 

Um tíma tókst flestum ríkjum að leysa 
sæmilega úr aðkallandi greiðsluerfiðleikum 
sínum með lántökum á alþjóðafjármagns-
markaðnum. Sú lausn gat þó ekki dugað 
nema um nokkurn tíma, enda leiddi hún 
smám saman til óbœrilegrar skuldabyrði ein-
stakra ríkja, sem þau gátu aðeins staðið 
undir á meðan vel áraði. Þegar á móti fór að 
blása, einkum á árunum 1981 og 1982, vegna 
samdráttar í efnahagsstarfsemi, lækkandi 
olíu- og hráefnisverðs og hækkandi vaxta, 
lenti vaxandi fjöldi ríkja í greiðsluörðug-
leikum, sérstaklega ríki í Suður-Ameríku og 
Austur-Evrópu. Hafa mörg þessara ríkja um 



4 FJÁRMÁLATÍÐINDI 

tíma hætt að geta staðið við vexti og afborg-
anir af lánum og orðið að gera neyðarsamn-
inga við lánardrottna sína. 

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur átt 
mjög mikinn þátt í því að vinna að lausn 
þessara vandamála og koma þannig í veg 
fyrir hvort tveggja í senn, greiðsluþrot ein-
stakra ríkja og alvarleg fjárhagsáföll þeirra 
banka og fjármálastofnana, sem lánað hafa 
þessum ríkjum. Slík þróun hefði getað leitt 
til sams konar hruns í alþjóðapeningamálum 
og átti sér stað í heimskreppunni miklu og 
var vafalaust ein meginorsök þess, hve hörð 
og langvinn hún reyndist. 

Nokkuð hefur nú tekið að rofa til í þróun 
efnahagsmála víða um lönd, einkum í 
Bandaríkjunum, þar sem hagvöxtur hefur 
aukizt verulega undanfarna mánuði. Jafn-
framt bendir flest til þess, að smám saman sé 
að greiðast úr alvarlegustu vandamálum 
þeirra ríkja, sem verið hafa á barmi greiðslu-
þrots. Áframhald þeirrar þróunar er öðru 
fremur undir því komið, að sú alþjóðlega 
samvinna á sviði efnahagsmála, sem Al-
þjóðagjaldeyrissjóðurinn er einn helzti full-
trúi fyrir, megi halda áfram að dafna á kom-
andi árum og stuðla bæði að því að tryggja 
heilbrigða starfsemi hins alþjóðlega fjár-
málakerfis og koma í veg fyrir þróun ein-
angrunar- og verndarstefnu, sem haft gæti 
alvarleg áhrif á þróun heimsviðskipta og 
efnahagslegar framfarir. 

Fyrir Íslendinga hefur starfsemi Alþjóða-

gjaldeyrissjóðsins haft mikla þýðingu. Ann-
ars vegar skipta frjáls gjaldeyrisviðskipti og 
heilbrigð starfsemi hins alþjóðlega fjár-
magnsmarkaðar miklu máli fyrir þjóð, sem 
er jafnháð utanríkisviðskiptum og Íslending-
ar eru. Jafnframt hafa hinar miklu sveiflur í 
gjaldeyristekjum Íslendinga hvað eftir annað 
haft í för með sér tímabundna greiðsluerfið-
leika, sem auðveldara hefur reynzt að leysa 
úr vegna aðstoðar frá Alþjóðagjaideyris-
sjóðnum. Hafa Íslendingar þráfaldlega notið 
fyrirgreiðslu sjóðsins á undanförnum tveim-
ur áratugum, þegar á móti hefur blásið í 
efnahagsmálum. Má t.d. nefna lántökur Ís-
lendinga hjá sjóðnum á erfiðleikaárunum 
1967—1968 og eftir olíuverðshækkunina 
1974. Í lok síðastliðins árs var enn tekið lán 
hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum, svokallað 
jöfnunarlán vegna lækkunar útflutnings-
tekna, og er það nú eina skuld Íslendinga við 
sjóðinn. 

Samkvæmt þeirri samþykkt, sem nú hefur 
verið gerð um aukningu á kvótum Alþjóða-
gjaldeyrissjóðsins, hækkar kvóti Íslands úr 
43.5 milljónum sérstakra dráttarréttinda í 
59.6 milljónir, en það jafngildir 65 milljón-
um dollara. Þarf að afla lagaheimildar fyrir 
þessari hækkun, en Seðlabankinn er fjár-
hagslegur aðili að Alþjóðagjaldeyrissjóðnum 
fyrir Íslands hönd og mun því standa straum 
af þeim greiðslum, sem inna þarf af hendi 
vegna kvótahækkunarinnar. 

J.N. 



Erik Dahmén: 

Hagvöxtur í verðbólgu. 

Eftirfarandi grein er athugasemdir við fyrirlestur, sem Jónas H. 
Haralz flutti á Norrænu hagfræðingaráðstefnunni í Helsingfors 
sumarið 1981. 

Erik Dahmén ( f . 1914) er prófessor í hag-
frœði við Handelshögskolan í Stokkhólmi. 
Hann hefur látið mikið að sér kveða í 
sænskri umræðu um hagfræðikenningar, 
efnahagsmál og hagstjórn á undanförnum 
áratugum. Nám sitt stundaði hann við há-
skólann í Lundi undir leiðsögn Johans Aker-
mans, sem þar var lengi prófessor og var að 
verulegu leyti á öndverðum meiði við Stokk-
hólmsskólann svokallaða, sem mest áhrif 
hafði á hugmyndir sænskra hagfræðinga og 
stjórnmálamanna um langt skeið. Erik Dah-
mén hefur dyggilega varðveitt þessa 
sérstöðu. Það, sem hann hefur að segja, er 
snjallt og frumlegt. Sjóndeildarhringur hans 
er víður, jafnframt því sem hann skoðar 
málin ofan í kjölinn. Doktorsritgerð sína 
varði hann árið 1950. Fjallaði hún um þróun 
sænskra iðnfyrirtækja á tímabilinu 1919 til 
1939. Er þar í anda Josephs Schumpeters 
lögð áherzla á mikilvægt hlutverk iðnrek-
enda í hagþróun, sem byggist á umbreyting-
um og nýjungum. Auk kennslu- og fræði-
starfa hefur Erik Dahmén verið ráðgjafi 
Stockholms Enskilda Bank og síðar Skandi-
naviska Enskilda Banken. Hefur hann í því 
sambandi fjallað og ritað um peningamál og 
einnig á þeim vettvangi lagt áherzlu á mikil-
vægi sögulegra og skipulagslegra atriða. 

Hann lét umhverfismál til sín taka fyrr en 
flestir aðrir hagfræðingar og benti á nauðsyn 
þess að verðleggja umhverfisþætti, svo að 
taka yrði tillit til þeirra frá þjóðhagslegu 
sjónarmiði. Mikilvægasta framlag Eriks 
Dahméns er þó fólgið í umræðu hans um 
vandamál blandaðs hagkerfis í nútímasamfé-
lagi og þá jafnframt í gagnrýni hans á ein-
hliða túlkun hagstjórnarkenninga Keynes og 
Stokkhólmsskólans. 

Sú grein, sem hér birtist eftir Erik Dah-
mén, er hugleiðingar og athugasemdir vegna 
erindis, sem Jónas H. Haralz flutti á Nor-
rænu hagfræðingaráðstefnunni í Helsingfors 
sumarið 1981. Fjallaði erindið um ,,Hagvöxt 
í verðbólgu", en viðfangsefni ráðstefnunnar 
var ,,Hægur hagvöxtur, atvinnuleysi og 
verðbólga". Erindi Jónasar hefur áður birzt 
í greinasafni, tileinkuðu Ólafi Björnssyni 
prófessor sjötugum, sem var fylgirit Fjár-
málatíðinda 1982. Grein Eriks Dahméns 
birtist hér með hans leyfi í þýðingu Ólafs 
Arnar Ingólfssonar, hagfræðings. Enda þótt 
greinin taki fyrst og fremst mið af aðstæðum 
í Svíþjóð og öðrum iðnaðarlöndum Vestur-
Evrópu, á húnfullt erindi til Íslendinga, ekki 
sízt með tilliti til þeirrar þróunar, sem orðið 
hefur hér á landi allra síðustu árin. 
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Ég vil he f j a mál mitt með stuttri 
endursögn á aðalatr iðum inngangserindis 
Jónasar H. Haralz, sem ég ætla siðan í aðal-
atriðum að tengja mál mitt við. 

Í svokölluðu blönduðu hagkerfi, þar sem 
ráða lýðræðislegir s t jórnarhætt i r og hags-
munasamtök eru öflug, á verðbólga sér ekki 
aðeins efnahagslegar forsendur, heldur einn-
ig st jórnmálalegar. Tölfræðilegar athuganir 
á verðbólgu og hagvexti gefa ekki til kynna, 
að um almenn eða bein tengsl sé að ræða . 
Því er þörf á nánari athugun og samanburði 
á þeim grundvallarþáttum, sem að verki eru, 
en þeir ráðast af mismunandi þróunarstigi 
landa svo og af efnahagslegum, menningar-
legum og stjórnmálalegum aðs tæðum í 
hverju landi. 

Sá verðbólguhraði, sem viða var r íkjandi á 
sjötta og s jöunda áratugnum, og þau öfl, 
sem að baki hans lágu, stóðu ekki í vegi hag-
vaxtar. Sumsstaðar fylgdust að mikil verð-
bólga og verulegur hagvöxtur, en annars-
staðar varð hagvöxtur minni en hann hefði 
getað orðið. Þrálát verðbólga á át tunda ára-
tugnum og á fyrstu árum þess níunda og þau 
öfl , sem að baki hennar liggja, hafa hinsveg-
ar ekki samrýmzt viðunandi hagvexti. Slík 
verðbólga, sem auðveldlega magnast, eftir 
því sem ráð er fyrir henni gert, dregur úr 
hagvexti, leiðir til s töðnunar öðru hverju og 
jafnvel til efnahagslegrar hnignunar. Beinar 
ástæður fyrir þessu eru þær , að verðbólgan 
brenglar verðmyndun á vöru- og þjónustu-
mörkuðum og gefur þar með neytendum, 
sparendum og þeim, sem festa fé, rangar 
upplýsingar. Ekki hvað sízt eru áhrifin á 
f já rmagnsmarkaði skaðvænleg. Erf iðara 
verður um vik að gera áætlanir og taka skyn-
samlegar ákvarðanir . Óbeinar afleiðingar 
þessarar þróunar eru svo þær , að fyrr eða 
seinna verður að grípa til harkalegra efna-
hagsaðgerða, þar á meðal í peningamálum, 
sem ósjaldan fela í sér beina íhlutun um út-
lánastarfsemi, verðlagseftirlit, afskipti af 
launamálum, fjárfestingar- og gjaldeyrishöft 
og margt fleira. 

Það er ó raunhæf t að telja, að með ja fn-

vægisst jórnun, sem felur í sér aðgerðir í pen-
ingamálum, íhlutun um verðlags- og kaup-
gjaldsmál og annað slíkt, sé unnt að halda 
verðgildi peninga stöðugu. Sé sú leið samt 
sem áður valin, bíða aflvakar hagvaxtar 
t jón , blandaða hagkerfið riðlast og lýðræðis-
legum st jórnarhát tum er jafnvel stefnt í hæt tu . Það er hinsvegar mikilvægt að halda 
hraða verðbólgunnar í skef jum og draga sem 
mest úr því t jóni , sem hún veldur. Það er um 
að gera að forðast þá öru verðbólgu, sem í 
s jálfu sér samrýmist ekki hagvexti, þegar til 
lengri t íma er litið, og hlýtur að leiða til 
gagnaðgerða af hálfu stjórnvalda, sem einn-
ig hafa neikvæð áhrif á þennan vöxt. 

Þegar ekki reynist unnt að halda verðgildi 
peninga að fullu stöðugu og í þess stað er 
reynt að koma í veg fyrir öra verðbólgu og 
gera skaðlegar afleiðingar hennar j a fn f r amt 
sem minnstar, er mikilvægast að örva 
hagvöxt með aðgerðum á framboðshlið. 
Stefna verður að því, að kostnaðarstig verði 
sem næst því, sem er í öðrum löndum, stund-
um með hjálp gengisbreytinga. Þet ta eitt 
dugar þó skammt. Forðast verður beina 
íhlutun stjórnvalda, einkum verðlagseftirlit 
og viðskiptahömlur, sem torveldar hag-
kvæma dreifingu framleiðsluþátta og vegur 
of t að rótum þess f ramtaks, sem blandað 
hagkerfi þrátt fyrir allt getur ekki án verið. 
Aðgerðir í peningamálum hafa einnig mikil-
vægu hlutverki að gegna. Aðlaga verður 
vexti að þeirri verðbólgu, sem ekki er unnt 
að komast hjá . Skattkerfi og reikningsskil 
fy r i r tækja verða einnig að aðlagast verð-
bólgustigi, svo að aflvakar hagvaxtar séu 
ekki drepnir í dróma. 

Þet ta stutta og að sumu leyti óful lnægj-
andi ágrip nægir auðvitað ekki til að lýsa 
innihaldsríku erindi, sem mótast af áhuga-
verðri innsýn í íslenzkar aðstæður . En ég 
vona, að ég túlki rétt bæði aðalatriðin og 
þær niðurstöður efnahagslegs og stjórnmála-
legs eðlis, sem ég fyrir mitt leyti tel mestu 
skipta. 

Ég er ánægður með það, hvernig höfund-
ur nálgast viðfangsefnið. Hann velur leið, 



HAGVÖXTUR Í VERÐBÓLGU 7 

sem miklu máli skiptir um vísindaleg vinnu-
brögð, en flestir hagfræðingar hafa gefið of 
lítinn gaum. 

Ég á þá við eft irfarandi: Þegar rannsaka á 
efnahagsleg tengsl og gera tillögur um 
ákveðnar efnahagsaðgerðir, ætti þegar í 
upphaf i að taka afstöðu til þess, hvaða að-
stæður st jórnkerfis og st jórnmála séu gefnar 
og skorðaðar . Annarsvegar getur það ekki 
náð neinni átt að telja flestar st jórnkerfisað-
stæður gefnar og obbann af þeim aðgerðum, 
sem til álita kemur að gripa til, ó f ramkvæm-
anlegar af s t jórnmálaás tæðum. Þ á væri lítið 
mark takandi á hagfræði- og st jórnmála-
kenningum. Séu þær forsendur hinsvegar 
valdar, að öllu megi breyta að vild, bæði 
s t jórnkerf i og s t jórnmálum, verða kenning-
arnar að tilgangslitlum leik. Það verður að 
vega og meta þessa þætt i , þegar gerðar eru 
athuganir, sem eiga að vera leiðarvísir stefnu 
í efnahagsmálum. 

Jónas Haralz gengur út f rá því, að í st jórn-
málalífi lýðræðisríkja gildi ákveðnar leik-
reglur, sem gera verði ráð fyrir að takmarki 
þær efnahagsaðgerðir , sem til greina koma. 
Þ æ r aðgerðir takmarkast einnig af því, að 
hagsmunasamtök fá yfirleitt að vinna að 
þeim markmiðum, sem þau hafa sett sér, 
með þeim aðferðum, sem bezt þ jóna tilgangi 
þeirra. Samtímis ræðir hann aðgerðir, sem 
beinast að örvun hagvaxtar og ekki virðist 
vera tilgangslaust að hvetja til. Skiptar skoð-
anir geta að sjálfsögðu verið um þau mörk , 
sem hann dregur milli þess, sem ekki er unnt 
að ha fa áhrif á, og þess, sem unnt er að 
breyta, milli þess, sem tilgangslaust er að 
mæla með, og þess, sem til álita kemur. Tals-
menn kenninga um mikilvægi s t jórnunar 
peningamála (monetaristar) telja án efa, að 
hann hafi allt of litla tiltrú á að unnt sé að ná 
stöðugu verðgildi gjaldmiðils, þ.e. ekki 
aðeins hindra stigvaxandi verðbólgu, með 
st jórnun peningamagns. Að þessu leyti er ég 
á sömu skoðun og hann. Það , sem monetar-
istar segja, er út af fyrir sig rétt, en það er 
ekki sérstaklega áhugavert með tilliti til 
þeirra stjórnmálalegu staðreynda, sem ekki 

verður f r amhjá litið. Það er ekki unnt að 
forða manni f rá að sletta úr k laufunum með 
því að læsa hann inni, ef skilja verður lykil-
inn eftir í vasa hans. Aðrir ha fa meiri tiltrú á 
möguleikum tekjustefnu. Ég hallast einnig í 
því efni að þeirri skoðun Jónasar Haralz, að 
slik stefna sé ósamrýmanleg blönduðu hag-
kerfi og jafnvel leikreglum lýðræðisins, sé 
henni fylgt eftir um langan tíma. En ég ótt-
ast, að erfitt verði að halda verðbólgu í skefj-
um, án þess að fylgt sé stefnu, er gangi mjög 
langt í þessa átt. Þess vegna tel ég miklar lík-
ur á því, að til harkalegrar tekjustefnu verði 
gripið fyrr eða siðar í flestum löndum og að 
þar með stefni blandaða hagkerfið æ meir í átt til áæt lunarbúskapar . Hinn kosturinn er 
áf ramhald hraðrar og ódulbúinnar verð-
bólgu hér eftir sem hingað til. Hvorugur 
kosturinn er líklegur til þess að örva hagvöxt 
að einhverju gagni. En um þetta atriði geta 
að sjálfsögðu verið skiptar skoðanir. 

Skoðanir mínar og niðurstöður um vanda-
mál blandaðs hagkerfis eru byggðar á víð-
tækari samfélagslegri umfjöl lun en h já hag-
fræðingum almennt, en slíka umfjöl lun 
nálgast Jónas Haralz. Þ æ r byggjast enn 
fremur á því, sem ég kalla umbreytingarþátt 
hagvaxtar, þ.e. þeim markaðsöflum í vax-
andi hagkerfi, sem vissulega má með réttu 
nefna „bará t tu á milli gamals og nýs" . 

Það vandamál blandaðs hagkerfis, sem 
leiðir til verðbólgu og smátt og smátt dregur 
úr hagvexti, á að mínu mati rót sína að rekja 
til innbyggðrar mótsagnar, ósamkvæmni, 
sem aldrei er unnt að komast h já án þess að 
hverfa um leið frá því, sem er eðli blandaðs 
hagkerfis. í æ ríkari mæli eru ákvarðanir um 
nýtingu framleiðsluþátta og tekjuskiptingu 
teknar á vettvangi almennra st jórnmála, þar 
sem raunar ríkir almenn samstaða um aðal-
atriði þeirra. Með tíð og tíma hafa þessar 
ákvarðanir snert sífellt stærri hluta samfé-
lagsþegna, og opinberi geirinn og tekjutil-
færslur hafa stóraukizt að umfangi . í þessu 
samhengi hafa ákvarðanir á embættislegum 
grundvelli, sem svokölluð almannavalsfræði 
hefur tekið að beina athygli að, fengið æ 
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sjálfs tæðara hlutverki að gegna. Að hinu 
leytinu vinna öflug hagsmunasamtök og þá 
fyrst og fremst verkalýðshreyfingin ásamt 
markaðsöf lunum gegn þessum st jórnmála-
legu ákvörðunum. í því skyni er beitt kaup-
hækkunum til að vega að nokkru á móti 
aukinni skattheimtu. Aðrar afleiðingar, sem 
heldur ekki samræmast stjórnmálalegum og 
embættislegum ákvörðunum, eru skattsvik 
og flótti undan sköttum. Þessi innbyggða 
togstreita á milli ákvarðana, sem teknar eru 
á tveim vigstöðvum, er mjög skiljanleg, en 
hún er verðbólguhvetjandi og til lengdar 
óviðráðanleg venjulegum hagst jórnaraðferð-
um. Það, sem dregur úr hagvexti, eru því 
ekki aðeins neikvæð áhrif þeirrar verðbólgu, 
sem er fylgifiskur samfélags vaxandi kröfu-
gerðar og sterkra hagsmunasamtaka, þar 
sem markaðsöfl in eru j a fn f r amt virk. Til 
viðbótar koma einnig neikvæð áhrif sumra 
þeirra efnahagsaðgerða, sem gripið er til í 
barát tunni við verðbólguna. 

Þessi verðbólguþróun blandaðs hagkerfis, 
sem við hö fum nú haf t fyrir augum í marga 
áratugi, hefði ekki átt að koma neinum á 
óvart, og skilningur á eðli hennar hefði átt 
að eyða allri bjartsýni um árangur í barátt-
unni gegn verðbólgu. En margir ha fa ein-
blínt um of á hrein hagfræðil íkön, sem gerð 
hafa verið til skilnings á þessu hagkerfi , sem 
þó er ekki unnt að skilja nema á grundvelli 
viðtækari skoðunar á samfélaginu í heild. 

Efnahagslegar og stjórnmálalegar niður-
stöður þeirrar umfjöl lunar , sem ég hef vikið 
að hér að f raman , sýnast mér ganga nokkru 
lengra en niðurstöður Jónasar Haralz. Það 
má alls ekki setja markið eins hátt og gert 
hefur verið víðast hvar, að því er snertir til-
raunir til að hafa áhrif á nýtingu framleiðslu-
þát ta og tekjuskiptingu. Sé þetta gert, fær 
blandað hagkerfi með tiltölulega hóflegri 
verðbólgu og verulegum hagvexti ekki stað-
izt. Beinar aðgerðir til að örva hagvöxt 
nægja ekki. Þessi niðurstaða er allsendis 
óháð gildismati, hvort sem er á st jórnmála-
legum eða öðrum grundvelli. Hún er blátt 
á f ram byggð á raunsæi. Hvort til greina 
komi að setja markið miklu lægra en verið 

hefur , er önnur spurning, sem vert væri að 
velta fyrir sér. Telji menn þetta ósennilegt, 
verður að gera ráð fyrir, að st jórnun verð-
lags og launa og öðrum stjórnvaldsaðgerð-
um verði beitt í síauknum mæli og þetta hafi 
áhrif til einnar áttar á „ b l ö n d u " hins bland-
aða kerfis. 

Ég vil þá ganga skrefi lengra og beina at-
hyglinni að umbreytingarþætt inum, sem fyrr 
var getið. í fyrsta lagi má þá fullyrða, að í 
ört vaxandi hagkerfi, þar sem þróunin leiðir 
til sífellt f jölbreyttari og vandaðri fram-
leiðslu á vörum og þjónustu, ætti ekki að 
kalla það verðbólgu, þótt f ramfærs luvís i ta la hækki um nokkra hundraðshluta á ári að 
meðaltali. Þróist framleiðsla og neyzla hratt 
í átt til meiri gæða, þar sem með gæðum er 
átt við aukið notagildi, sem neytendur verða 
aðnjótandi , þá fer kaupmáttur peninga í 
höndum neytandans ekki minnkandi. Hækki 
verðlag hinsvegar um nokkra hundraðshluta 
á ári, án þess að f ram komi fjölbreyttari og 
betri vörur og þjónusta, þá felur það í sér 
verulega rýrnun peningaverðmætis þegar að 
nokkrum árum liðnum. Þessi niðurstaða 
bendir annarsvegar til mikilvægis þess að 
halda niðri hraða verðbólgunnar, sem bæði 
beint og óbeint, þ.e. vegna mótaðgerða, tor-
veldar f ramþróun umbreytinga. Hinsvegar 
bendir þessi niðurstaða til mikilvægis já-
kvæðra áhrifa á hagvöxt frá framboðshlið, 
ekki sízt á þann hátt , sem Jónas Haralz nefn-
ir, en í því sambandi vil ég leggja mesta 
áherzlu á mikilvægi þess að forðast verðlags-
eftirlit. Spurningin er þó, hvort við í raun og 
veru sjáum fram á tímabil lítillar verðbólgu 
og hóflegra mótaðgerða. Það fæli aftur á 
móti í sér, að einkenni blandaðs hagkerfis 
væru að verða minna áberandi en áður. Er 
það trúlegt, einmitt nú, á tímabili, þegar 
hagvöxtur er litill og verður svo sjálfsagt um 
sinn? 

Til þess að skilja betur sambandið á milli 
verðbólgu og hagvaxtar og beitingu efna-
hagsaðgerða til að hafa áhrif á heildareftir-
spurn, er vert að skoða aðra hlið umbreyt-
ingarþáttarins. 

Gerum í fyrsta lagi ráð fyrir, að þörfin 
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fyrir tilflutning framleiðsluþátta og önnur 
umskipti vegna breyttra verð- og kostnaðar-
forsendna eða nýrra tegunda vöru og þjón-
ustu, sem geri eldri vörur ósamkeppnishæf-
ar, sé tiltölulega litil. Gerum með öðrum 
orðum ráð fyrir, að það, sem mætt i nefna 
„umbreyt ingarþrýst ing", sé eins og gerist og 
gengur í venjulegu vaxandi hagkerfi. Í öðru 
lagi skulum við gera ráð fyrir, að sparendur 
hafi enn ekki brugðizt harkalega við minnk-
andi kaupmætt i peninga. Vextir eru þess 
vegna ekki mjög háir, lánstími hefur ekki 
stytzt og eðlileg starfsemi f já rmagnsmarkað-
ar hefur ekki raskazt. Að síðustu skulum við 
gera ráð fyrir, að ekki sé um að ræða veru-
lega andstöðu gegn tilflutningum milli lands-
hluta eða atvinnugreina, hvort sem er af fé-
lagslegum, stéttarlegum eða stjórnmálaleg-
um toga. Þet ta er raunar sennilegt, þar sem 
gert var ráð fyrir, að þörf in fyrir tilflutning 
framleiðsluþátta væri ekki það mikil, að 
álagið leiddi til verulegs tekjuskiptingar-
vandamáls eða öllu heldur vandamáls ,,vel-
ferðar"-skipt ingar . Að gefnum þessum for-
sendum er ekki ósennilegt, að hagvöxtur 
haldist þrátt fyrir einhverja verðbólgu. Áhrif 
hás fjárfestingarhlutfalls og nýrrar og betri 
tækni , sem gera má ráð fyrir að gefnum 
ofangreindum forsendum, verða þá að öllum 
líkindum mjög jákvæð, ekki sízt þar sem 
ekki verður mikið um rangar f járfestingar-
ákvarðanir . Vaxtargeta hagkerfisins skerðist 
þá ekki mikið. í lágmarki hagsveiflu geta að-
gerðir, sem örva eft irspurn, einnig haf t já-
kvæð áhrif á f ramboðshl ið. Þegar nálgast 
hámark hagsveiflunnar, þarf aðeins að forð-
ast að auka eftirspurn svo mikið, að vaxandi 
verðbólga hljótist af . 

En gerum nú ráð fyrir, að ofangreindar 
forsendur séu ekki uppfyll tar . Hugsum okk-
ur í stað þess eft irfarandi: Það verða miklar 
og neikvæðar breytingar á verð- og kostnað-
arsamböndum og stöðu margra tegunda 
vöru og þjónustu er stefnt í hæt tu á mark-
aðnum vegna tilkomu nýrra tegunda. Af-
koma f jö lda atvinnugreina og fyr i r tækja 
breytist þá stórlega til hins verra, þar á meðal 
vegna þess hversu víða tekjur dragast saman. 

Eigi verðbólgan sér fyrst og fremst rætur á 
kostnaðarhlið, verða það þau fyrir tæki og 
greinar, þar sem umbreytingarþrýstingur er 
mestur, sem eiga í mestum erfiðleikum. Hag-
vöxtur getur þá ekki örvazt á ný, nema veru-
legur tilflutningur framleiðsluþátta eigi sér 
stað, það er að segja skjót endurnýjun og 
umskipti. Haf i sparendur hinsvegar brugðizt 
neikvætt við því tapi, sem þeir hafa orðið 
fyrir vegna skerðingar á verðmæti peninga 
og lágra vaxta, jafnvel neikvæðra raunvaxta, 
og hafi þess vegna vextir hækkað og lánstími 
stytzt, verður tilflutningur framleiðsluþátta, 
þessi nauðsynlega endurnýjun og umskipti, 
erfiðari viðfangs. Ef vinnumarkaður er þar 
að auki langt frá því að vera vel hreyfanleg-
ur, verða þessir erfiðleikar enn meiri. Síðast 
en ekki sízt, ef allskonar stjórnvaldsaðgerð-
ir, verðlagseftirlit og því um líkt, sem of t er 
gripið til við ofangreindar aðstæður , draga 
úr hæfn i markaðskerfis og atvinnulífs til 
breytinga, er auðsætt , að úr hagvexti dregur, 
jafnvel þót t hraði verðbólgunnar sé ekki 
mjög mikill. Það verður þá ljóst, að verð-
bólgan sem slík gerir ekki hvaða f járfest ingu 
sem er hagkvæma, að verðbólgan sem slik 
borgar ekki skuldir og að lágir eða jafnvel 
neikvæðir raunvextir útlána duga ekki til, 
þegar tekjur bregðast. Jónas Haralz hélt því 
f ram á einum stað sem sinni skoðun eða þó 
sennilega öllu heldur skoðun annarra, að 
„varla nokkurt fyrirtæki geti brugðizt, á 
meðan verðbólgan haldi á f r a m " . Ég vil sem 
sagt leyfa mér að vera á allt annarri skoðun, 
að því er það varðar. Það , sem hann nefndi, 
gildir aðeins, að því er ég held f ram, við viss 
skilyrði, sem ekki eru alltaf til staðar, nefni-
lega að þörf in fyrir tilflutning framleiðslu-
þát ta og kröfur um breytingar og endurnýj-
un séu ekki mjög miklar. 

Ef við lítum á það, sem gerzt hefur á síð-
ustu þremur áratugum, getum við slegið því 
föstu, að f ram til síðari hluta s jöunda ára-
tugarins hafi rás viðburðanna verið þess eðlis 
í flestum löndum, að nokkur verðbólga hafi 
ekki dregið úr hagvexti. Að þeim tíma liðn-
um varð þróunin víðast hvar af allt öðrum 
toga. Þörf in fyrir tilflutning, breytingar og 
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endurnýjun jókst , en getan til að koma þessu 
í kring minnkaði að sama skapi. Verðbólgan 
varð því í æ ríkari mæli ósamrýmanleg veru-
legum hagvexti. 

Það er skoðun mín, að réttara sé að benda 
á þá rás viðburðanna, sem ég hef hér lagt 
áherzlu á, þegar reynt er að skýra vaxandi 
verðbólgu og minnkandi hagvöxt, frekar en 
að kenna um mistökum og kæruleysi í efna-
hagsstjórn, hvort sem er á sviðum peninga-
mála, f j á rmála eða gengismála. Þetta gera 
þó flestir hagfræðingar , þótt Jónas Haralz sé í því 

efni undantekning. Vissulega hafa slik 
mistök átt sér stað, en þau hafa , ,aðeins" 
gert illt verra. Það eru dýpri orsakir, sem 
liggja að baki. Þetta sést bezt, þegar 
skyggnzt er bak við heildarstærðir efnahags-
lífsins og skoðað er eðli þeirra breytinga, 
sem átt ha fa sér stað í samfélagi, sem hefur 
verið að færast í átt til þess blandaða hag-
kerfis, sem við nú þekkjum bezt. 

Til viðbótar þeim efnahagslegu og stjórn-
málalegu niðurstöðum, sem þegar hafa verið 
dregnar, þ.e. að menn hafa reist sér hurðarás 
um öxl við að reyna að hafa áhrif á nýtingu 
framleiðsluþátta og tekjuskiptingu, má 
nefna fleiri atriði. Þegar mikil þörf er á til-
flutningi, umskiptum og endurnýjun í at-
vinnulífinu og viðbrögð sparenda mótast 
öðru fremur af eftirvæntingu um verðbólgu, 
er enn meiri ás tæða en endranær til að leggja 
áherzlu á, að það er framboðshlið efnahags-
lífsins, sem ber að örva með því að losa um 
þá f jö t ra , sem halda framleiðslunni niðri. 
Að örva almenna eft irspurn við slíkar að-
stæður getur vissulega einnig auðveldað 
nauðsynlega aðlögun, þar sem eftirspurn eft-
ir f já rmagni og vinnuafli verður með því 
móti meiri á vissum sviðum en annars hefði 
orðið. En sú hæt ta er ætíð fyrir hendi, að al-
menn umframeft i rspurn komi til sögunnar, 
samfara því að raunverulegir aflvakar aukins 
hagvaxtar reynist of veikburða. Um leið vex 
einnig hæt ta á stigmögnun verðbólgu og 
minnkandi vaxtargetu. 

Versta staða, sem unnt er að hugsa sér, er 
sú, þegar þörfin á tilflutningi og endurnýjun 
er mikil samfara kostnaðarverðbólgu og 

óful lnægjandi svigrúmi til aðlögunar og 
j a fn f r amt er lifað um efni f r am í þeim skiln-
ingi, að verðmætaráðstöfun er meiri en 
framleiðsla, samtímis því sem lifað er undir 
e fnum í þeim skilningi, að framleiðsluþættir , 
sem f ram eru boðnir, nýtast illa og aukning 
þeirra er þar að auki hæg. Það vandamál, 
sem er mest aðkallandi, nefnilega að lifað er 
um efni f ram, verður þá að leysa fyrst, ekki 
sízt ef erlendar lántökur nálgast hæt tumörk . 
Aðgerðir til hvatningar hagvexti, sem gripa 
mætt i til á framboðshlið, geta yfirleitt ekki 
skilað svo skjótum árangri, að unnt sé að 
komast h já því að byrja á að draga úr eftir-
spurn. Það er einmitt þessi staða, sem fjöldi 
landa er í um þessar mundir, þar á meðal 
Bretland, Danmörk og Svíþjóð. 

Þegar draga á úr eftirspurn við slíkar að-
stæður, er við mikla og athyglisverða erfið-
leika að etja. Til sögunnar koma þá hin al-
varlegustu vandamál af efnahagslegum, fé-
lagslegum, sálrænum og stjórnmálalegum 
toga, sem öll eiga rót sina að rekja til núver-
andi efnahagsuppbyggingar iðnríkjanna og 
blandaðs hagkerfis með lýðræðislegu stjórn-
arfari . Einkum er mikil hæt ta á, að úr vaxt-
argetunni dragi. Þetta stafar m.a . af því, að 
nútímahagkerfi byggjast á viðtækri verka-
skiptingu og sérhæfingu. Þar sem tekju-
teygni eftirspurnar er mismunandi, kemur 
minnkandi eftirspurn misjafnt niður á at-
vinnugreinum. Ef aðlögun á að eiga sér stað 
tiltölulega hratt , krefst það mikils hreyfan-
leika framleiðsluþátta og hæfileika til endur-
nýjunar , en það eru einmitt þessir eiginleik-
ar, sem skortir í blönduðu hagkerfi, þar sem 
hagsmunasamtök eru öflug og stjórnmála-
flokkar og st jórnmálamenn eru veikir fyrir 
óánægju kjósenda. Skipting tekna og ,,vel-
f e rða r " verður þá efst á baugi og öðlast 
mikið stjórnmálalegt og sálfræðilegt gildi. 
Þetta getur hinsvegar auðveldlega lamað 
beitingu þeirra efnahagsaðgerða, sem heppi-
legastar væru f rá sjónarmiði aukins hagvaxt-
ar. 

Vandamál skiptingar tekna og ,,velferð-
a r " koma einnig f ram með öðrum hætti en 
hér hefur verið greint og beinlínis tengist 
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þörfinni á tilflutningi, endurskipulagningu 
og endurnýjun í hagkerfi , sem byggist á 
verkaskiptingu og sérhæfingu. Þegar tekju-
tilfærslur eru farnar að skipta verulegu máli, 
er erfitt að draga úr útgjöldum á ýmsum 
sviðum vegna skorts á stjórnmálalegu og sál-
fræðilegu jafnvægi . Það hefur reynzt auð-
velt að styrkja fámenna hópa af ýmsu tagi á 
kostnað f jö lda skattborgara, sem greitt ha fa 
reikninginn gegnum skattkerfið eða með 
rýrnun á verðmæti peninga. Ánægja þeirra, 
sem verða aðnjótandi slíkra styrkja, og sá 
stjórnmálalegi ávinningur, sem henni fylgir, 
hefur verið meiri en sá aukni kostnaður, sem 
hinir f jö lmörgu skattgreiðendur hafa orðið 
að þola. Auk þess hefur vantað mikið á, að 
menn gerðu sér nægilega ljóst sambandið á 
milli rýrnunar á verðgildi peninga og aukins 
umfangs styrkja. Þess vegna bar lengi vel 
ekki mikið á mótmælum skattgreiðenda og 
þáu voru léttvæg á vogarskál st jórnmála-
manna. Andhverfa þessa er auðvitað sú, að 
nú reynist niðurskurður styrkja sem einn lið-
ur í samdrætt i eft irspurnar sérstaklega sárs-
aukaful lur og stjórnmálalega viðkvæmur, en 
sú lækkun skatta, sem fylgir í kjölfarið, eða 
sú ska t tahækkun, sem ekki verður af, deilist 
á marga og vegur því minna fyrir hvern og 
einn. Hið sama má segja um minnkun verð-
bólgu, sem ekki er beinlínis unnt að tengja 
lækkun styrkja og hefur ekki það stjórn-
málalega gildi, sem geti ja fnazt á við skað-
ann af lækkun styrkja. 

Svíþjóð er sem stendur ágætt dæmi um 
það, hvernig tekjuskiptingarvandamálið eða 
öllu heldur spurningin um það, hverjir eigi 
að bera byrðar niðurskurðar, hefur gert alla 
hagst jórn meira eða minna óvirka. Það hef-
ur ekki gert ástandið bærilegra, að ríkis-
stjórnin er völt í sessi og s t jórnarandstaðan 
f ramar venju illviljuð. 

Hvaða niðurstöður má þá draga af því, 
sem ég hef hér rakið, að mestu leyti í fram-
haldi af erindi Jónasar Haralz? Jú, hversu 
framúrskarandi mikilvægt það er að setja 
markið lægra en verið hefur , að því er snertir 
áhrif á tilflutning framleiðsluþátta og tekju-
skiptingu, og að leggja meiri áherzlu á beina 
hvatningu við framleiðsluna, svo að ekki sé 
hæt ta á mikilli verðbólgu og umframeft i r -
spurn samfara rótgróinni eftirvæntingu um 
að verðbólgan ráði ferðinni sem fyrr. Und-
ankomuleiðir, sem leitt gætu til jafnvægis, 
eru þá einstaklega vandfundnar og erfiðar 
yfirferðar. Það er ekki áhlaupaverk að snúa 
við efnahagslegri og stjórnmálalegri þróun. 
Því miður gerðu menn sér ekki grein fyrir 
þessu í tíma og allt of viða einblindu hag-
fræðingar og st jórnmálamenn á einfaldar 
heildarlausnir í anda Keynes eða réttara sagt 
í anda viðtekinna kennslubóka í stað þess að 
beina athyglinni að breytingum í gerð samfé-
lagsins og að umbreytingarþættinum í þróun 
hagvaxtar. Jafnvægisleysi, sem menn í sjálfu 
sér vissu að gæti átt sér stað, töldu menn sig 
geta leiðrétt með beitingu hefðbundinna hag-
s t jó rnar tækja . Þegar fór að ganga illa, leið 
allt of langur tími þar til að menn gerðu sér 
grein fyrir því, að hagst jórnartækin, jafnvel 
þótt þeim væri beitt á skynsamlegan hátt , 
voru áhrifaminni en haldið hafði verið. Þar 
til kom svo, að þegar þessum tæk jum var 
beitt í sífellu til að ráða bót á ójafnvægi af 
ýmsu tagi, urðu þau næstum fastur hluti af 
blönduðu hagkerfi með lýðræðislegu stjórn-
arfari og höfðu neikvæð áhrif á langtíma-
hagvöxt, sem ekki hefðu komið til, ef þeim 
hefði aðeins verið beitt, þegar mest reið á. 
Einmitt af þessum sökum hefur umræðan 
um samband verðbólgu og hagvaxtar fengið 
sérstaklega aukið gildi að undanförnu. 



Jóhannes Nordal: 

Eru frjáls utanríkisviðskipti úr sögunni? 
Erindi, flutt á hádegisverðarfundi Félags viðskiptafræðinga og 

hagfræðinga 24. febrúar 1983. 

Ég hef verið beðinn að fjalla hér í dag um 
spurninguna, hvort frjáls utanríkisviðskipti 
séu úr sögunni. Þegar svo stórt er spurt, er 
hætt við, að fátt verði um marktæk, hvað þá 
óyggjandi svör. Sú staðreynd, að menn skuli 
nú telja slíka spurningu aðkallandi umræðu-
efni, er þó glöggt dæmi um það, hvílík breyt-
ing hefur átt sér stað í þróun efnahagsmála í 
heiminum á undanförnum árum. Þótt við lít-
um ekki lengra en 10 ár aftur í t ímann, til 
ársins 1973, rétt áður en fyrsta mikla olíu-
verðhækkunin dundi yfir, þá hefði engum 
dottið í hug að taka slíka spurningu til alvar-
legrar meðferðar. Á árinu 1973 voru menn 
bjartsýnir á, að þróunin í átt til frjálsari ut-
anríkisviðskipta ætti enn eftir að halda 
áfram um langt skeið og stuðla að auknum 
viðskiptum og efnahagsframförum. 

Allt f rá því skömmu eftir stríðslok eða í 
rúma tvo áratugi hafði frelsi í utanríkisvið-
skiptum verið að aukast og var viðast komið 
í stað tvíhliða viðskipta og hafta , sem svo 
mjög höfðu sett svip sinn á viðskiptakerfi 
heimsins frá því á kreppuárunum. Komið 
hafði verið á marghliða greiðslukerfi á 
grundvelli gjaldeyrisviðskipta, beinum höft-
um rutt úr vegi og tollar lækkaðir. Mikil-
vægur þáttur í þessari þróun var stofnun 
tollabandalaga og fríverzlunarsvæða, eink-
um í Evrópu, en ja fnf ramt var á vegum 
GATT, hins almenna samkomulags um tolla 
og viðskipti, unnið að því að koma í áföng-
um á almennum lækkunum tolla og afnámi 
viðskiptatálmana. Og einmitt á árinu 1973 

var að hefjast nýr áfangi í samningum aðild-
arríkja GATT, þar sem stefnt var að enn 
frekari lækkun tolla og frjálsari viðskiptum. 
Var samningalota þessi kennd við Tokyo, og 
stóð hún að lokum í full sex ár, en árangur 
varð mun minni en upphaflega var búizt við. 

Rétt er að leggja áherzlu á, að þrátt fyrir 
þá frjálsræðisstefnu, sem ríkjandi hafði 
verið f rá því skömmu eftir stríðslok, vantaði 
mikið á, að unnt væri að segja, að um frjáls 
utanríkisviðskipti væri að ræða í heiminum 
öllum jafnvel á árinu 1973. Mikill munur var 
á því, hve langt frjáls viðskipti höfðu þróazt, 
eftir heimshlutum, jafnvel þótt undan séu 
skilin kommúnistaríkin, þar sem ríkiseinok-
un er á öllum utanríkisviðskiptum. Einnig 
má segja, að tollabandalögin, eins og t.d. 
Efnahagsbandalag Evrópu, hafi að nokkru 
reynzt tvíeggjuð frá sjónarmiði frjálsra við-
skipta. Um leið og þau hafa skapað stóra 
frjálsa markaði innan vébanda sinna, hefur 
verið tilhneiging til verndarstefnu út á við. 
Hefur þetta m.a. lýst sér í landbúnaðarstefnu 
Efnahagsbandalagsins, en viðskipti með 
landbúnaðarafurðir eru einmitt sá þáttur 
heimsviðskiptanna, sem minnst hefur þróazt 
í frjálsræðisátt á undanförnum áratugum. 

Langmikilvægustu hlutverki hafa frjáls 
utanríkisviðskipti gegnt á sviði iðnaðarfram-
leiðslu og viðskipta með iðnaðarvarning. Á 
þeim vettvangi hafði á árunum fram til 1973 
átt sér stað mjög almennt afnám viðskipta-
haf ta ásamt tollalækkunum, sem haft hafði í 
för með sér stórkostlega aukningu heimsvið-
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skipta með iðnaðarvörur og aukna verka-
skiptingu milli landa á því sviði. Til dæmis 
um þessa þróun má nefna , að á tíu ára tíma-
bili f ram til 1973 höfðu viðskipti með iðnað-
arvörur aukizt að meðaltali um 11%, en 
heimsframleiðslan um nálægt 5% á ári. 
Þannig var vöxtur á útflutningi iðnaðarvara 
meira en tvöfaldur almennur hagvöxtur í heiminum 

á þessu tímabili og lagði því veru-
lega af mörkum til hins mikla hagvaxtar, 
sem þá átti sér stað. 

En lítum nú á það, sem gerzt hefur síðan 
1973. Hvernig sem á er litið, liggur ljóst 
fyrir, að um eða eftir 1973 eiga sér stað 
þáttaskil í efnahagsþróun. Tveggja áratuga 
samfelldu hagvaxtarskeiði, sem einkennzt 
hafði af meiri og jafnar i framleiðsluaukn-
ingu en dæmi eru til í sögunni, virðist l júka 
um þessar mundir , en í staðinn hefur tekið 
við tímabil minni og ójafnar i hagvaxtar, 
aukinnar verðbólgu og vaxandi atvinnuleys-
is. Á síðustu tíu árum hefur bæði aukning 
framleiðslu og utanríkisviðskipta orðið inn-
an við helmingur þess, sem hún var áratug-
inn næsta á undan. Óhagstæðust hefur þessi 
þróun orðið síðastliðin þr jú ár, en á því 
tímabili hefur enginn vöxtur átt sér stað í 
heimsviðskiptum og mjög litil framleiðslu-
aukning, t .d . í iðnríkjunum. 

Samhliða versnandi efnahagsþróun og 
auknu atvinnuleysi hefur orðið gagnger 
breyting á afstöðu manna til f r já lsra utanrík-
isviðskipta. Þótt a lþjóðastofnanir svo sem 
Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, OECD og 
G A T T hafi haldið á f ram barát tunni fyrir 
f r já lsum utanríkisviðskiptum og notið til 
þess stuðnings r íkisst jórna a .m.k . í orði 
kveðnu, ha fa verndaraðgerðir sett svip sinn í 
vaxandi mæli á efnahagsstefnu f jö lda ríkja. 

Í skýrslu, sem gerð hefur verið nýlega um 
þessi efni á vegum Alþjóðagjaldeyrissjóðs-
ins, en við hana hef ég m.a . stuðzt við samn-
ingu þessa erindis, kemur hins vegar í ljós, 
að mjög erfitt er að gera sér nákvæma tölu-
lega grein fyrir áhr i fum þeirra verndarað-
gerða, sem gripið hefur verið til síðustu árin. 
Að formi til ha fa þessar aðgerðir yfirleitt 
ekki verið afturhvarf f r á skuldbindingum, 

sem viðkomandi ríki höfðu áður tekið á sig, 
t .d. varðandi frjáls gjaldeyrisviðskipti eða 
tollalækkanir, heldur hefur þess í stað verið 
gripið til ýmiss konar tvíhliða samninga eða 
óbeinna verndaraðgerða, sem of t er erfitt 
bæði að fá fullkomnar upplýsingar um og 
meta tölulega. Ýmsum ráðum hefur verið 
beitt til þess að hygla innlendri framleiðslu á 
kostnað erlendrar, án þess að um beina opin-
bera styrki væri að ræða , eða takmarka inn-
flutning tiltekinna vara til að mynda með því 
að beita ákvæðum varðandi gæðamat eða 
heilbrigðisvarnir, sem ekki er ætlað að hafa 
bein áhrif á viðskipti. Komið hefur verið á 
lágmarksverðum, útflutningsríki þvinguð til 
að takmarka markaðshlutdeild sína og svo 
mætt i lengi telja. Þótt mörgum sé ljóst, að 
hér er komið út á hættulega braut, sem fyrr 
eða síðar getur leitt til alvarlegs samdráttar í 
utanríkisviðskiptum, er þrýstingur hags-
munasamtaka á tímum kreppu og atvinnu-
leysis meiri en svo, að stjórnvöld fái rönd við 
reist. 

Aukning verndaraðgerða hefur verið mjög 
mismunandi mikil eftir greinum. Mesti 
þrýstingurinn í þessum efnum hefur komið 
frá gömlum iðngreinum, sem verið hafa að 
dragast saman, einkum í eldri iðngreinaríkj-
unum, og er þar fyrst og fremst að nefna 
skipabyggingar, stálframleiðslu og fataiðn-
að. Á öllum þessum sviðum hafa hin 
svokölluðu nýiðnvæddu ríki Suðaustur-Asíu, 
Suður-Evrópu og viðar verið að sækja á 
vegna lægri framleiðslukostnaðar. Einnig 
hefur borið á tilhneigingu til þess að vernda 
nýjar iðngreinar, einkum rafeindaiðnað, þar 
sem Vestur-Evrópa hefur orðið af tur úr í 
þróuninni miðað við Bandaríkin og Japan. 
Allt eru þetta tilhneigingar til þess að draga 
úr því, að atvinnustarfsemin aðlagi sig 
breyttum aðs tæðum og eðlilegar breytingar á 
verkaskiptingu milli heimshluta nái f ram að 
ganga í samræmi við mismunandi þróun 
framleiðni. Rökin eru of t á tíðum þau sömu 
og notuð ha fa verið til að réttlæta vernd í 
landbúnaði til þessa og líklegt er, að afleið-
ingarnar verði einnig þær sömu, minni f ram-
leiðni samfara offramleiðslu á þeim svæð-
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um, þar sem framleiðslukostnaðurinn er 
hæstur . 

Glöggt dæmi um hina nýju verndarstefnu 
eru samningar, sem nýlega voru gerðir milli 
Efnahagsbandalagsins og Japan og áður 
milli Bandaríkjanna og Japan, en með þeim 
hafa Japanir fallizt á að takmarka útflutning 
á bifreiðum, videótækjum og fleiri vörum án 
þess að fá mikið annað á móti en vonina um, 
að ekki verði gripið til enn frekari viðskipta-
tálmana. Það hættulega við samninga af 
þessu tagi er, að þeir eru gerðir undir því 
yfirskini, að ekki sé verið að hverfa frá því 
f r já lsræði í viðskiptum, sem um hefur verið 
samið, t .d . á vegum GATT. Látið er í veðri 
vaka, að útflutningslandið gefi af fr jálsum 
vilja eftir markaðshlutdeild í því skyni að 
tryggja fr jáls viðskipti að öðru leyti. Niður-
staðan er hins vegar alveg hin sama og ef um 
höf t væri að ræða af hálfu innflutningsland-
anna. Mörg önnur dæmi mætt i nefna um 
margs konar viðskiptatálmanir, þar sem þó 
er látið líta út fyrir, að ekki sé verið að br jó ta 
í bága við almennar reglur fr já lsra utanríkis-
viðskipta. Ég mun þó ekki ræða hér nánar 
um einstök dæmi af þessu tagi, enda flókn-
ara mál og viðameira en svo, að því verði 
gerð viðhlítandi skil í stuttu máli. 

Í stað þess langar mig til að varpa f ram til 
íhugunar nokkrum spurningum um það, 
hvað raunverulega haf i verið að gerast og sé 
að gerast í efnahagsmálum heimsins og vald-
ið hafi þeirri breyttu þróun, sem ég hef nú 
stuttlega lýst. Er sérstaklega áhugavert að 
velta því fyrir sér, að hve miklu leyti aukið 
fr já lsræði í utanríkisverzlun á sinum tíma og 
aukin verndarstefna á undanförnum árum 
hafi verið orsök og að hve miklu leyti afleið-
ing þess árangurs, sem náðst hefur í efna-
hagsmálum að öðru leyti. 

Og litum þá fyrst á áratugina tvo f ram til 
eða f ram yfir 1970, en á þá eru menn þegar 
farnir að lita sem nokkurs konar gullöld hag-
vaxtar og efnahagsf ramfara . Á þessu tíma-
bili fór saman ör hagvöxtur hvarvetna í heiminum 

og síaukið f r já lsræði í utanríkis-
viðskiptum. Þegar til þess er litið, hve stóran 
þátt aukin utanríkisviðskipti áttu í hagþróun 

þessa tímabils, leikur enginn vafi á því, að 
eitt af skilyrðum þess árangurs, sem þá náð-
ist, var að finna í auknu fr jálsræði í gjaldeyr-
ismálum, viðskiptamálum og tollamálum. 
Hin snöggu umskipti, sem urðu í hagþróun, 
þegar kom fram á 8. áratuginn, benda hins 
vegar til þess, að aðrar hagstæðar aðstæður 
hafi átt meiri þátt í þessu blómaskeiði en 
menn gerðu sér grein fyrir á þeim tíma. 

Bent hefur verið á ýmis ytri skilyrði, sem 
hafi verið almennum hagvexti sérstaklega 
hagstæð á þessu tímabili og voru að nokkru 
leyti t ímabundin. Meðal annarra má nefna 
nóg f ramboð og lækkandi verð á orku og 
ýmsum hráefnum, í öðru lagi hagstæð skil-
yrði til endurreisnar eftir styrjöldina, einkum 
í Þýzkalandi og Japan, í þriðja lagi nýja 
tækni , sem var bæði skilyrði nýrra fram-
leiðslugreina og aukinna afkasta . í f jó rða 
lagi var efnahagsstefnan í Bandaríkjunum 
öðrum þ jóðum hagstæð, a .m.k . f ram á sjö-
unda áratuginn, þar sem þau voru reiðubúin 
til þess að sætta sig við mikið útstreymi f jár -
magns, er var grundvöllur uppbyggingar 
víða um heim. Loks átti mikill flutningur 
vinnuafls til hinna iðnvæddu svæða, t .d. 
innan Evrópu, mikinn þátt í því að auðvelda 
öra uppbyggingu án vinnuaflsskorts. Þegar 
við allt þetta bættust skilyrði fr jálsra utan-
ríkisviðskipta og lækkandi tolla, nægði það 
til að tryggja örari hagvöxt en áður eru dæmi 
til um svo langt tímabil. Á meðan hagvöxtur 
var nægilega mikill, reyndist líka auðvelt að 
koma í kring strúktúrbreytingum í efnahags-
starfsemi án verulegra vandkvæða. 

Þótt fyrsta olíuverðshækkunin 1973—74 
virðist ha fa verið nokkurs konar vatnaskil 
milli þessa blómatímabils og þeirra erfið-
leika, sem siðan hefur verið við að glíma, er 
nú augljóst, að margt fleira en hækkun 
orkuverðs hefur valdið þeirri miklu breyt-
ingu, sem orðið hefur í þróun efnahagsmála 
síðustu árin. Nefna má nokkra þætt i , sem 
hér voru vafalaust þungir á metunum. 

Í fyrsta lagi hafði hið langa velmegunar-
skeið í för með sér hægt vaxandi verðbólgu 
og auknar kröfur bæði um launahækkanir 
og félagslega þjónustu, sem smám saman 
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þrengdu að vaxtarskilyrðum atvinnuveg-
anna. Í öðru lagi höfðu áhyggjur af auð-
lindaskorti og aðgerðir vegna umhverfis-
verndar í för með sér verulegar kostnaðar-
hækkanir , sem rýrðu a fkomu ýmissa at-
vinnuvega, sem byggðir höfðu verið upp við 
önnur skilyrði. í þriðja lagi virðist vaxandi 
velmegun ha fa fylgt minni sveigjanleiki í at-
vinnumálum, þar á meðal minni hreyfanleiki 
vinnuafls bæði milli landshluta og fram-
leiðslugreina, og í f j ó rða lagi brotnaði fast-
gengiskerfi, sem byggzt hafði á sterkri efna-
hagsstöðu Bandar íkjanna, niður í upphafi 
á t tunda áratugarins, en í stað þess hófst 
tímabil f l jótandi gengis og vaxandi óvissu í 
gengis- og gjaldeyrismálum. 

Sé vandann að f inna í breytingum af því 
tagi, sem ég hef nú lýst, þýðir það í reynd, að 
þeir efnahagserfiðleikar, sem heimurinn 
hefur glímt við nú um hríð, stafi öðru fremur 
af skipulagslegum eða því sem kalla má á 
vondri íslenzku strúktúrvandamálum, en eigi 
ekki fyrst og fremst rætur að rekja til vanda-
mála í stjórn eftirspurnar. Atvinnuleysisvand-
inn eigi þannig ekki höfuðskýringu sina í því, 
að rekin hafi verið of aðhaldssöm eftir-
spurnarstefna á Vesturlöndum á undanförn-
um árum, heldur í ósveigjanleika atvinnulífs-
ins gagnvart þeim breytingum í framleiðslu-
hát tum og verkaskiptingu milli heimshluta, 
sem tækniþróunin og breyttar aðstæður ha fa 
í för með sér. Sé svo, er lausnarinnar 
eingöngu að vænta í því að gera hvort 
tveggja í senn, bæta afkomuskilyrði atvinnu-
veganna og auka sveigjanleika framleiðslu-
þát ta milli greina, svo að ný framleiðslu-
starfsemi geti vaxið í stað þeirra greina, sem 
ekki eru lengur samkeppnishæfar vegna 
breyttra aðs tæðna. 

Sé sú skoðun, sem hér hefur verið sett 
f ram, að efnahagsvandi undanfar inna ára 
stafi að verulegu leyti af strúktúrvandamál-
um, er j a f n f r a m t ljóst, að hin nýja verndar-
stefna og hvers konar fráhvarf f rá f r já lsum 
utanríkisviðskiptum munu aðeins auka 
vandann. Með verndaraðgerðum er beinlínis 
verið að koma í veg fyrir þá aðlögun, sem 

þörf er á og er frumskilyrði þess, að hægt sé 
að draga bæði úr verðbólgu og atvinnuleysi 
og auka hagvöxt. 

Eftir það stutta yfirlit, sem ég hef nú gefið 
um þróun efnahagsmála og líklegar ástæður 
þeirrar þróunar , sem átt hefur sér stað að 
undanförnu , kem ég loks að upphafsspurn-
ingu þessa erindis, þ.e.a.s. hvort frjáls utan-
ríkisviðskipti séu brátt úr sögunni og heimur-
inn á leið inn í nýtt tímabil ha f ta og verndar-
stefnu? 

Ég vil strax taka það f ram, áður en lengra 
er haldið, að ég er f jarr i því að vera svo 
svartsýnn, þótt ýmsar blikur séu á lofti. 
Óneitanlega bendir margt til þess, að þeir 
hagfræðingar hafi mikið til sins máls, sem 
halda því f ram, að efnahagsstarfsemi heims-
ins sé nú nálægt lágmarki í tveimur hag-
sveiflum, venjulegri skammtímahagsveiflu 
og langtímahagsveiflu, sem síðast hafði verið 
í lágmarki í heimskreppunni miklu. Sé þann-
ig að verulegu leyti við langtímastrúktúr-
vandamál að glíma, er hæt t við því, að það 
muni taka lengri tíma en venjulega að kom-
ast upp úr þeirri lægð, sem efnahagsstarf-
semin er nú í, og kemur sú skoðun greinilega 
f ram í flestum efnahagsspám, sem gerðar 
ha fa verið, t .d. af Alþjóðagjaldeyrissjóðn-
um, að undanförnu. 

Fyrir því eru einnig bæði söguleg reynsla 
og augljósar ástæður, að langvarandi efna-
hagserfiðleikar af þessu tagi ýta undir vernd-
arstefnu og gefa þeim þjóðfélagsöflum byr 
undir báða vængi, sem telja sig geta leyst at-
vinnu- og rekstrarvandamál sin á kostnað 
framleiðenda í öðrum r ík jum. Reynslan sýn-
ir ennfremur, að verndaraðgerðir eins kalla á 
varnaraðgerðir annarra, svo að fljótlega er 
hæt t við keðjuverkun, er leitt geti til ört 
minnkandi alþjóðaviðskipta. En þótt hættu-
merki af þessu tagi blasi nú víða við, er ég 
engu að síður þeirrar skoðunar, að líkurnar 
fyrir því, að heimurinn hverfi f rá megin-
grundvelli þess fr jálsa viðskiptakerfis, sem 
byggt hefur verið upp á undanförnum árum, 
séu miklu minni en þær hafa áður verið við 
svipaðar aðstæður . Sérstaklega tel ég f jarr i 
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lagi að bera ástandið í þessum efnum saman 
við það, sem ríkti á f j ó r ð a áratugnum. Þessa 
skoðun byggi ég m.a . á ef t i rfarandi rökum: 

Í fyrsta lagi set ég í þessu efni verulegt 
traust á þær stofnanir , sem settar voru á 
laggirnar í lok styrjaldarinnar til þess að 
vinna að alþjóðasamvinnu á sviði efnahags-
mála og tryggja fr jáls og óhindruð viðskipti. 
Þótt nokkuð hafi gefið á bátinn að 
undanförnu , eru þessar stofnanir enn við 
lýði og engin merki þess, að nein ríki séu við 
því búin að hlaupast þar vísvitandi undan 
merk jum. Við megum ekki eingöngu ein-
blina á áhrif þeirra verndaraðgerða, sem 
gripið hefur verið til, þótt alvarleg séu, en 
missa sjónar af því, að þrátt fyrir allt hefur 
tekizt að halda svo til a l fr já lsum gjaldeyris-
viðskiptum, a .m.k . meðal iðnvæddra þ jóða , 
og telja má til algerra undantekninga, að 
gripið haf i verið til to l lahækkana. Þau efna-
hagsvandamál, sem við hefur verið að et ja , 
ha fa vissulega verið mikil áraun fyrir þetta 
kerfi alþjóðlegra samskipta, en hvergi er 
sjáanlegt, að komið hafi í það sá brestur, er 
stefnt geti tilvist þess í hæt tu . Þvert á móti er 
enn lögð mikil áherzla á það, að vísu með 
mismunandi árangri, að samræma efnahags-
stefnu helztu viðskiptaþjóða heimsins og 
leggja þannig sameiginlegan grundvöll 
árangursríkari hagst jórnar . Mörg vandamál 
er þar við að glíma, t .d . samræming stefn-
unnar í gengis- og peningamálum, en raun-
gengissveiflur undanfar inna tíu ára hafa 
valdið miklum t ruf lunum í viðskiptum og of t 
orðið tilefni kröfugerðar um verndaraðgerð-

Ein af hæt tunum, sem ógnað hafa gjald-
eyris- og viðskiptakerfi heimsins að 
undanförnu , er skuldasöfnun og jafnvel yfir-
vofandi greiðsluþrot einstakra ríkja. Án 
þeirrar alþjóðlegu samvinnu, sem nú er fyrir 
hendi, er hætt við, að vandamál af þessu tagi 
hefðu getað leitt til keðjuverkandi greiðslu-
þrots f j á rmálas to fnana og jafnvel ríkja. Við-
brögðin hefðu þá vafalaust orðið hrun al-
þjóðapeningakerfisins og afturhvarf til 
haf tabúskapar og innilokunarstefnu. Þessari 
hæt tu hefur verið bægt f rá , a .m.k . um sinn, 

og þar með hefur sýnt sig betur en áður, 
hvers sú alþjóðlega samvinna, sem fyrir 
hendi er á þessu sviði, er megnug. 

Ég hef nú um langt skeið haf t aðstöðu til 
þess að fylgjast með umræðu á alþjóðavett-
vangi um stefnuna í efnahags- og viðskipta-
málum. Þótt menn greini þar á um margt, 
held ég, að þess finnist varla dæmi, að nokk-
urt ríki hafi haldið uppi vörnum fyrir vernd-
arstefnu eða talið afturhvarf frá f r já lsum 
utanríkisviðskiptum vænlega leið til þess að 
leysa efnahagsvandann. Í slíkum yfirlýsing-
um kann að vísu oft að vera fólgin nokkur 
hræsni, þar sem margir hafast annað að 
heima fyrir en þeir prédika á alþjóðavett-
vangi. Samt er mér nær að halda, að hugur 
fylgi hér oftast máli, enda eru flestar þjóðir 
nú orðnar svo háðar utanríkisviðskiptum, að 
almennt afturhvarf til haf tabúskapar í lík-
ingu við það, sem var á f jó rða áratugnum, 
hlyti að hafa í för með sér stórkostlega rýrn-
un lífskjara. Eftir hina gífurlegu aukningu 
utanríkisviðskipta og alþjóðlegrar verka-
skiptingar undanfarna áratugi er öllum þjóð-
um ljóst, hve háðar þær eru orðnar hver 
annarri efnahagslega og þá um leið tilvist 
hins tiltölulega fr já lsa og opna viðskipta-
kerfis, sem byggt hefur verið upp síðustu 
áratugina. 

Ég er þá kominn að lokum þessa máls. 
Svar mitt við spurningunni, sem hér hefur 
verið lögð f ram, er neikvætt, en þó ekki án 
allra fyrirvara. Reynslan sýnir, að náið sam-
band er á milli afstöðu manna til fr jálsra 
utanríkisviðskipta og ríkjandi efnahags-
ástands. Efnahagslegur samdráttur , hnignun 
atvinnuvega og atvinnuleysi hafa ætíð í för 
með sér þrýsting til aukinnar verndar og til-
hneigingu til þess að kenna erlendri sam-
keppni um efnahagslegan vanda, sem venju-
lega er af allt öðrum toga spunninn. Allt er 
þetta kunnugt hér á landi, þótt segja megi, 
að minna hafi verið gripið til verndarráðstaf-
ana hér en víða í kringum okkur. Er það 
vafalaust ekki sízt því að þakka, hve at-
vinnuástand hefur verið gott og mikil eftir-
spurn á innlendum markaði . Hins vegar hafa 
Íslendingar haf t ástæðu til að kvarta yfir 
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áhr i fum verndaraðgerða annarra þjóða, 
einkum Norður landaþjóðanna , sem rýrt 
ha fa samkeppnisaðstöðu íslenzkrar f ram-
leiðslu bæði innan lands og utan. J a fn f ramt 
höfum við nú orðið fyrir stóráfalli vegna 
þess, að eitt helzta viðskiptaland okkar, 
Nígería, hefur fyrirvaralítið lokað markaði 

sínum fyrir útflutningi okkar vegna greiðslu-
erfiðleika. Sýnir það dæmi bezt, hve háðir 
Íslendingar eru fr jálsum aðgangi að erlend-
um mörkuðum og hve mikið er í húfi , að sú 
alda verndarstefnu og tvíhliða samninga, 
sem nú er að rísa, verði brotin á bak af tur . 



Eiríkur Guðnason: 

Vextir og vísitölubinding. 

1. Inngangur. 

Á undanförnum árum hafa komið fram 
ýmis nýmæli í vaxtamálum Íslendinga, sem 
mótast af viðleitni stjórnvalda til að forða 
peningakerfinu frá glötun. Leiðirnar, sem 
valdar hafa verið, eru síður en svo einfaldar, 
enda viðfangsefnið margslungið og sennilega 
ekki völ á einföldum og góðum leiðum í svo 
mikilli verðbólgu sem hér hefur verið. 

Í þessari grein verður lýst nokkrum vaxta-
hugtökum og fjallað um ýmis vandamál, 
sem upp hafa komið í þessum efnum. Sögu 
verðtryggingar verða gerð skil stuttlega, en 
hins vegar verður ekki f jal lað hér um áhrif 
vaxtastefnunnar né hlutverk vaxta í efna-
hagslífinu. 

2. Þrjú vaxtahugtök. 

Nafnvextir eru sú vaxtaprósenta, sem 
nefnd er í lánssamningi eða vaxtatilkynning-
um. Þetta eru hinir formlegu vextir. En ekki 
er allt sem sýnist, og síst af öllu vextir. Sem 
dæmi má nefna, að til eru innlánsreikningar 
með nafnvöxtunum 47% á ári, en vextirnir 
skulu færðir inn á reikninginn tvisvar á ári. 
Vegna vaxtavaxta, sem þannig reiknast inn-
an ársins, vex höfuðstóllinn ekki aðeins um 
47%, heldur um 52,5%. Síðari talan er 
nefnd ávöxtun á ári eða bara ávöxtun, en 
með þessu hugtaki er átt við það, hvað ein-
hver vaxtakjör jafngilda miklum ársvöxtum, 
ef greitt væri einu sinni á ári eftir á. Ef finna 
á ávöxtun f já r , sem samið er um til skemmri 
tíma en árs, er jafnan gert ráð fyrir, að sams 
konar samningur sé endurnýjaður nægilega 
of t til að spanna heilt ár, svo að unnt sé að 

bera upphaflegu f járhæðina saman við aðra, 
sem kemur við sögu ári siðar. 

Ávöxtun er ja fnan hærri en nafnvextir, 
nema vextir séu aðeins greiddir eða færðir 
einu sinni á ári, en þá er ávöxtun sú sama og 
nafnvextir. Áhrifa vaxtavaxta gætir tiltölu-
lega meira, því hærri sem vextirnir eru, en 
séu nafnvextir lágir, t .d. innan við 5%, er 
ávöxtun nánast eins og nafnvextir. 

Ávöxtunarprósentu er yfirleitt hvergi getið 
í samningum, enda er hugtakið óljóst oft og 
tíðum, jafnvel svo, að skuldari og kröfuhafi 
geta reiknað mismunandi ávöxtun úr einum 
og sama samningnum.1) Hugtakið nýtist til 
að bera saman vexti, sem annars væru ósam-
bærilegir vegna mismunandi reiknireglna og 
mislangra tímabila milli gjalddaga eða 
færsludaga. Nafnvextir víxla og skuldabréfa 
eru t .d. ósambærilegir, m.a. vegna þess, að í 
fyrra tilfellinu er oftast um forvexti að ræða, 
en eftir á greidda í því síðara. 

Kjörum vísitölubundinna lána eða innlána 
má breyta í ávöxtun til að bera saman við 
önnur kjör . Segjum t .d. , að nafnvextir af 
vísitölubundnu láni séu 3% og vísitalan 
hækki um 60% á ári. Þá er ávöxtun 64,8% 
(ef aðeins er tekið tillit til vaxta og vísitölu, 
en ekki annars kostnaðar við lánið). í þessu 
tilfelli er ekki nóg að leggja saman nafnvexti 
og vísitöluhækkun, því að vextirnir eru ekki 
reiknaðir af upphaflegum höfuðstól, heldur 
eftir að hann hefur verið hækkaður eins og 
vísitalan segir til um. 

Við vísitölubindingu tekur ávöxtun sífelld-
um breytingum, þar sem verðbólgan er ekki 
jöfn . 1 ) Þess vegna er ekki hægt að svara 
1) Sjá dæmi aftast í greininni. 
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því t .d. , hvaða ávöxtun er á verðtryggð-
um spariinnlánum. Enginn veit fyrirfram, 
hver verðbólgan verður, þannig að fyrst 
verður að setja fram forsendur þar um, 
en þær eru j a fnan álitamál. Auðveldara er 
að eiga við liðna tíð, en þó þarf að gæta að 
forsendunum. Ógætilegt er t .d. að draga al-
mennar ályktanir af mælingum, sem spanna 
stutt tímabil, þar sem vísitöluhækkanir á 
undan og eftir eru nær undantekningarlaust 
ólíkar þeirri, sem skoðuð er. 

Með raunvöxtum er átt við kaupmáttar-
breytingu þess f já r , sem ber ákveðna ávöxt-
un. Í þessum skilningi geta raunvextir verið 
hvort sem er jákvæðir eða neikvæðir, en í daglegu 

tali er algengt, að hugtakið nái 
aðeins yfir þann hluta vaxta, sem er umfram 
verðbólgu. Svo að tekið sé dæmi um nei-
kvæða raunvexti skulum við segja, að 1 
metri af snæri kosti kr. 1.00, þannig að fyrir 
100 krónur megi fá 100 metra. Maður nokk-
ur velur þann kost að leggja 100 krónur inn á 
sparireikning, sem ber 40% ávöxtun. Að ári 
liðnu tekur hann út 140 krónur, en þá hefur 
snærisverð hækkað um 50%, þannig að 1 
metri kostar kr. 1,50. Fyrir 140 krónur fær 
hann þá aðeins 93 ⅓ metra, og hefur kaup-
máttur f járins því lækkað um 6 ⅔ % (eða 
styst um 6⅔ metra). Sé ávöxtun 40% og 
verðhækkun 50%, eru raunvextir því - 6 ⅔ % . 
Ef ávöxtun er 40% og verðhækkun aðeins 
35%, væru raunvextir + 3 , 7 % . 

3. Vextir — vísitala. 

Raunvextir breytast að sjálfsögðu, þegar 
vöxtum er breytt, og þeir breytast einnig, 
þegar verðbólga breytist, nema því aðeins að 
höfuðstóll sé bundinn vísitölu og vextir 
reiknaðir eftir uppfærslu höfuðstólsins. Þá 
eru raunvextir jafnir nafnvöxtunum. Sú 
stefna að verðtryggja lán og sparifé felur í 
sér að hafa raunvexti stöðuga. Koma þar 
tvær leiðir til greina, þ.e. annars vegar að 
binda samninga við vísitölu og hins vegar að 
breyta nafnvöxtum nægilega, til að ávöxtun 
fylgist að við verðbólgu. Hér verða nefndir 
helstu kostir og gallar hvorrar leiðar. 

Vísitölubinding hefur þann kost, að raun-

vextir eru þekktir strax við upphaf samnings-
tímabils. Að vísu kunna þeir að breytast lítið 
eitt, ef samið er um breytanlega nafnvexti, 
eins og algengt er ennþá, eða ef vextir eru 
ekki reiknaðir af ful luppfærðum höfuðstól. 
Frá sjónarhóli stjórnvalda getur það hins 
vegar verið ókostur að festa jákvæða raun-
vexti eins og gert er með vísitölubindingu, 
því að þar með tapast hagstjórnartæki, 
nema teknir séu upp neikvæðir nafnvextir. 
Vísitölubinding hefur og þann galla að vera 
flókin, svo að aðilar eiga erfitt með að sann-
prófa , að rétt sé reiknað, en af sömu ástæðu 
er einmitt hætt við, að gerð séu mistök. 
Sömuleiðis felur vísitölubinding í sér vissa 
hættu á misnotkun, ef aðilar geta notfært sér 
það, að vísitalan tekur stökkbreytingum, 
ólíkt vöxtunum, sem falla til jafnt og þétt. 
Löngum hefur þótt áhættusamt að vísitölu-
binda innlán, því að innlánsstofnunum getur 
reynst erfitt að ávaxta allt það fé, sem inn 
kemur, þegar horfur eru á vaxandi verð-
bólgu. Þessari áhættu hefur að miklu leyti 
verið létt af innlánsstofnunum, því að þær 
eiga þess kost að kaupa vísitölubundin 
skuldabréf af ríkissjóði og leggja fé inn á 
vísitölubundna reikninga í Seðlabanka. Gall-
ar vísitölubindingar eru einkum þungir á 
metunum, ef um skammtímasamninga er að 
ræða, auk þess sem helsti kosturinn — fastir 
raunvextir — getur þá glatast, ef vísitalan er 
sjaldan reiknuð. 

Að stýra raunvöxtum án vísitölubinding-
ar, þ.e.a.s. með vöxtunum einum saman, 
krefst að sjálfsögðu hárra vaxta, þegar verð-
bólga er mikil. Um kosti þeirrar leiðar nægir 
að benda á áðurnefnda galla vísitöluaðferð-
arinnar. Vaxtaleiðin er sveigjanlegri sem 
stjórntæki, útreikningar eru einfaldari og 
engin hætta er á misnotkun í kringum 
vísitöludagana. Það er hins vegar galli þess-
arar leiðar, hve mikill og ógreinilegur munur 
er á nafnvöxtum og ávöxtun, en eins og áður 
er nefnt verður munurinn því meiri, því 
hærri sem vextirnir eru. Munurinn eykst 
einnig því oftar sem vaxtavextir innan ársins 
koma við sögu. Um tíma leiddi þetta til mis-
notkunar vaxtaaukareikninga, því að hægt 
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var að ná hærri ávöxtun með því að eyði-
leggja reikning, taka út höfuðstól með 
áföllnum vöxtum og leggja inn á nýjan 
reikning. Ávinningurinn af þessu minnkaði 
mjög á árinu 1981, þegar ákveðið var að 
færa vexti inn á reikningana tvisvar á ári, og 
hvarf raunar alveg með tilkomu vísitölu-
bundinna reikninga, því að þeir gefa betri 
ávöxtun og enginn hagur er að því að eyði-
leggja þá. Á skuldabréfum með háum vöxt-
um hefur sambærilegur galli að nokkru verið 
sniðinn af með því að hafa mismunandi 
nafnvexti, eftir því hve langt vaxtatímabilið 
er. Skuldabréf með hálfsárslegum greiðslum 
vaxta og afborgana ber 47% nafnvexti, en 
séu greiðslur t .d. mánaðarlegar, eru nafn-
vextirnir 42,97%. Hvort tveggja felur í sér 
52,5% ávöxtun á ári. Það eru m.ö.o . í gildi 
f jölmargar vaxtaprósentur fyrir skuldabréf, 
og sama má segja um víxla. H já þessu verður 
vart komist, á meðan verðbólgan er mikil, 
nema reiknireglu um vexti verði breytt á 
þann veg, að hún skili tiltekinni ávöxtun á 
ári í stað þess að byggjast á nafnvöxtum. 
Það krefst hins vegar meiri s tærðfræðiþekk-
ingar en þorri manna býr yfir. 

Hávaxtalán til langs tíma höfðu einnig 
annan galla, sem sniðinn hefur verið af með 
öllu, en það var þung greiðslubyrði á fyrstu 
gjalddögum láns. Með því að láta hluta vaxt-
anna, þ.e. verðbótaþáttinn, leggjast við 
höfuðstól á gjalddögum og endurgreiðast 
eins og höfuðstóllinn, var hávaxtalánum líkt 
við vísitölubundin lán, þannig að endur-
greiðslur af láninu hækka á lánstímanum 
eins og búast má við að tekjur lánþegans 
geri. Enda þótt reikniaðferð við svona lán sé 
ekki ýkja flókin, má segja, að hér hafi 
einföldum reglum verið fórnað fyrir 
greiðslubyrði. 

Loks skal nefndur sá galli vaxtaleiðarinn-
ar, sem hér hefur verið veigamestur, en hann 
stafar af því, að til að aðferðin skili þeim 
raunvöxtum, sem óskað er, þarf oft að 
breyta nafnvöxtunum. Vegna síbreytilegrar 
verðbólgu komast vaxtamál oft á dagskrá á 
pólitískum vettvangi og reynast erfið úr-
lausnar, einkum þegar verðbólga er vaxandi. 

4. Vaxtakjör 1982. 

Yfirlitið í meðfylgjandi töflu sýnir ýmis 
vaxtakjör, sem nú eru í gildi. Reiknað er með 
60% verðbólgu. í töflunni koma fram ávöxt-
un og raunvextir við slíka verðbólgu. Aðeins 
er miðað við vexti og verðbólgu, en ekki tek-
ið tillit til lántökugjalds, affalla né annarra 
atriða. 

Mikill munur kemur f ram á kjörum vísi-
tölubundinna liða og annarra. Lægstir eru 
vextir afurðalána, algengra lána í fasteigna-
viðskiptum og innstæðna á ávísanareikning-
um. í miðhópi eru ýmsar hefðbundnar teg-
undir inn- og útlána eins og sparibækur, 
skuldabréf o.fl . , en raunvextir eru hæstir á 
þeim tegundum, sem bundnar eru vísitölu. 
Slíkt misræmi getur alltaf komið upp, þegar 
verðbólga ræður ávöxtun sumra skuldbind-
inga og stjórnvöld annarra, en ólíklegt er, að 
mikið misræmi verði langvarandi. Samræm-
ing getur orðið með þrennum hætti: í fyrsta 
lagi gæti ávöxtun breyst að ákvörðun stjórn-
valda eða fyrir tilstuðlan minni verðbólgu. í 
öðru lagi er líklegt, að sparifjáreigendur taki 
fé sitt úr þeim flokkum, sem lakasta ávöxtun 
hafa, annaðhvort til eigin ráðstöfunar eða til 
varðveislu á hagstæðari kjörum. Slíkur 
flutningur hefur einmitt verið mjög áberandi 
að undanförnu, þar sem mikið fé hefur verið 
fært af 3 og 12 mánaða uppsagnarreikning-
um (vaxtaaukareikningum) á verðtryggða 
reikninga, enda fæst mun betri ávöxtun með 
þeim hætti. Loks hljóta innlánsstofnanir að 
beina lánsfé sinu í þá flokka, sem bera hæstu 
raunvexti, til að geta staðið við skuldbind-
ingar sinar við sparifjáreigendur. í reikning-
um innlánsstofnana má sjá, að víxlar og 
hlaupareikningslán eru á undanhaldi, en vísi-
tölubundin lán vaxa ört. Ef stjórnvöld láta 
afskiptalaust það misræmi, sem myndast 
getur í ávöxtun, eins og taflan sýnir, þá er 
líklegt, að einstakar tegundir skuldbindinga 
úreldist, nema þeim sé haldið við með 
stjórnvaldsákvörðunum. Slíkum ákvörðun-
um er unnt að beita við skömmtuð lán (t.d. 
afurðalán), ef j a fn f ramt er séð fyrir f jár-
framlagi til að greiða niður vextina. Þeim er 
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Tafla 1. Dæmi um vaxtakjör 1982. 
Ávöxtun og raunvextir miðast hér við 60% verðbólgu á ári. 

Aðeins er tekið tillit til vaxta, en ekki lántökugjalds né annars kostnaðar. 

Eftir 1. nóvember 1982 Raunvextir 
fyrir 

Nafn- Raun- vaxtabreytingu 
Vextir við innlánsstofnanir: vextir Ávöxtun vextir 1. nóv 1982 

Verðtryggðir sparireikningar, 6 mán 1 61,3 0,8 0,8 
Verðtryggðir sparireikningar, 3 mán 0 60,0 0,0 0,0 
Sparireikningar með 12mán. uppsögn 47,0 52,5 -4,7 -10,8 
Sparireikningar með 3 mán. uppsögn 45,0 50,1 -6,2 -12,2 
Almennar sparisjóðsbækur 42,0 42,0 -11,3 -16,3 
Ávísanareikningar, lægsta innstæða 27,0 27,0 -20,6 -25,6 
Vísitölubundin lán til minnst 5 ára 3,0 64,8 3,0 3,0 
Vísitölubundin lán til minnst 2 ½ árs 2,5 64,0 2,5 2,5 
Vísitölubundin lán til minnst 9 mán.1) 2,0 63,2 2,0 2,0 
Önnur skuldabréf, 2 gjalddagar á ári 47,0 52,5 -4,7 -10,0 
Önnur skuldabréf, 1 gjalddagi á ári 47,0 47,0 -8,1 -12,5 
Víxlar, forvextir í 60 daga 38,0 48,1 -7,5 -13,2 
Víxlar, forvextir í 30 daga 38,0 47,1 -8,0 -13,6 
Hlaupareikningslán, 100%2) 39,0 47,0 -8,1 -13,3 
Hlaupareikningslán, 75 %3) 39,0 49,5 -6,6 -11,9 
Endurseljanleg afurðalán5) 29,0 32,6 -17,1 -17,1 
Vanskil í heilt ár 60,0 60,0 0,0 -7,5 

Aðrir vextir: 
Spariskírteini ríkissjóðs, II. fl. 1982 3,5 65,6 3,5 3,5 
Húsnæðislán frá Byggingarsj. ríkisins 2,25 63,6 2,25 2,25 
Algeng lán í fasteignaviðskiptum4) 20,0 21,0 -24,4 -24,4 
Skyldusparnaður ungmenna 2,0 63,2 2,0 2,0 
1) Lágmarkstími var styttur 1. nóvember 1982 úr 1 ári í 9 mánuði. 
2) Miðað við, að yfirdráttarheimild sé að fullu nýtt. 
3) Miðað við, að yfirdráttur nemi að jafnaði 75% af yfirdráttarheimild. 
4) Miðað við 2 afborganir á ári. 
5) Frá 1. janúar 1983 hækkuðu nafnvextir afurðalána í 33% og ávöxtun í 37,5%. Raunvextir eru þá -14%, þegar 

miðað er við 60% verðbólgu. 

einnig unnt að beita við þvingaðan sparnað 
(t .d. skyldusparnað), en varla við þau sparn-
aðar- eða lánaform, sem aðilar á markaðn-
um velja sér. 

Athyglisvert er, að algeng lán í fasteigna-
viðskiptum skuli aðeins bera 20% nafnvexti 
og afar lága raunvexti. Þetta er þó skiljan-
legra, þegar þess er gætt, að mikil áhersla 
hefur verið lögð á útborgun við sölu fast-
eigna, því að eftirstöðvar skipta litlu máli, ef 
útborgun er mikil. Fyrir 1979 stuðluðu 
skattareglur mjög að þessu, því að þá voru 
vaxtatekjur, aðrar en af bankainnstæðum og 
spariskírteinum, skattskyldar, og höfðu selj-
endur þá meiri hag af hárri útborgun og lág-

um vöxtum eftirstöðva en lágri útborgun og 
háum vöxtum. Skattareglur breyttust mikið 
á árinu 1979, m.a. þannig, að greiddar 
vaxtatekjur og verðbætur einstaklinga verða 
ekki skattlagðar, en geta þó skert frádrátt 
vegna vaxtagjalda. Noti framteljandi 10% 
frádráttarregluna, hafa vaxtatekjur og 
vaxtagjöld engin áhrif á tekjuskatt né útsvar. 
Þetta, ásamt þeim möguleikum, sem opnast 
hafa í vaxtamálum, stuðlar að því, að út-
borgun og nafnverð fasteigna lækki og eftir-
stöðvarnar séu varðar gegn verðrýrnun með 
vísitölubindingu. Slík viðskipti færast í vöxt, 
að vísu hægt, og hafa einstaka fasteigna-
salar sérhæft sig á þessu sviði. Vera kann, að 
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sú skylda, að vísitölubundin lán skuli skráð á 
nafn , sé nokkur dragbitur á þessa þróun. 

5. Ágrip úr sögu verðtryggingar. 

Verðtrygging fjárskuldbindinga hefur ver-
ið ofarlega á baugi um langan tíma. Hér 
verður aðeins stiklað á stóru í fyrstu, en sið-
ustu árum gerð nokkur skil. Þegar árið 1955 
voru almenn húsnæðislán verðtryggð að ein-
um f jó rða hluta. Skömmu síðar eða 1957 var 
lagður skyldusparnaður á ungt fólk, og kom 
þá fram fyrsti vísir að verðtryggingu spari-
f j á r . Löngu síðar breyttust verðtryggingar-
ákvæði skyldusparnaðar í samræmi við 
ákvæði 72. gr. í lögum nr. 51/1980, og ber 
skyldusparnaður nú a.m.k. 2% raunvexti og 
er meðal bestu sparnaðarmöguleika, sem til 
eru. Árið 1966 voru sett lög (nr. 71/1966) um 
verðtryggingu, og var meginstefna þeirra að 
heimila verðtryggingu aðeins í löngum samn-
ingum, en undantekning þó gerð um inn-
stæður í innlánsstofnunum. Fyrstu fullverð-
tryggðu skuldbindingarnar höfðu þó séð 
dagsins ljós nokkru fyrr, þegar ríkissjóður 
gaf út spariskírteini árið 1964. 

Að öðru leyti gerðist lítið í verðtryggingar-
málum á sjöunda áratugnum, en ýmsar hug-
myndir og tillögur komu þó f ram án þess að 
ná f ram að ganga. Á árunum 1966-68 lagði 
Seðlabankinn fram tillögur um verðtrygg-
ingu í innlánsstofnunum. Samkvæmt þeim 
skyldi sparifé, sem bundið væri í 2-3 ár, 
verðtryggt með vöxtum, sem væru í sam-
ræmi við verðbólgu, og ávaxtað í formi 5-8 
ára verðtryggðra lána. Tillögurnar strönd-
uðu m.a. á því, að viðskiptabankar töldu 
ólíklegt, að þeir gætu lánað út með verð-
tryggingu allt það fé, sem færast myndi á 
verðtryggða reikninga. Gerðar voru breyt-
ingar á tillögunum til að koma til móts við 
þetta sjónarmið, en þær komust ekki í fram-
kvæmd, m.a. vegna efnahagsörðugleika, 
sem í hönd fóru. E.t.v. átti reynsla Finna 
nokkurn þátt í að svæfa hugmyndirnar, því 
að um þetta leyti felldu þeir niður viðtækar 
verðtryggingarreglur um laun og fjárskuld-
bindingar án þess þó að lækka raunvexti, því 

að þeir náðu verulegum árangri í baráttu 
sinni við verðbólgu. 

Næstu árin gerðist litið í verðtryggingar-
málum enda þótt ljóst væri, að sparifé og 
eignir ýmissa sjóða rýrnuðu ört í verðbólg-
unni. Árið 1972 var lífeyrissjóðum boðið að 
kaupa verðbréf, útgefin af Byggingarsjóði 
ríkisins, og voru þau verðtryggð að fullu. 
Með þessu var í senn verið að beina hluta af 
ört vaxandi ráðstöfunarfé sjóðanna í ákveð-
inn farveg og verðtryggja eignir þeirra að 
hluta. Árið 1977 voru sjóðirnir skyldaðir 
með lögum (nr. 82/1977) til að kaupa ákveð-
in verðtryggð bréf, og árið 1978 fengu þeir 
leyfi til að verðtryggja lán til sjóðfélaga að 
hluta. Frá miðju ári 1979 hafa þeir sem aðrir 
getað veitt fullverðtryggð lán. Ljóst er, að 
ýmsir sjóðir ávöxtuðu ekki fé sitt á þann 
hátt, sem arðbærastur var hverju sinni, fyrr 
en frá byrjun árs 1981, er verðtrygging nýrra 
lána varð almenn regla. 

Um lánskjör fjárfestingarlánasjóða voru 
sett ákvæði í lög nr. 13/1975 þess efnis, að 
þau skyldu endurskoðuð árlega og að því 
stefnt að færa þau til samræmis við kjör , 
sem sjóðirnir sæta hverju sinni á lánum, sem 
þeir taka. Um tíma blasti gjaldþrot við sum-
um sjóðanna, eftir að þeir höfðu veitt lán 
með lægri ávöxtun en þeir sættu sjálfir. Nú 
eru nær öll ný lán sjóðanna bundin vísitölu 
eða gengi einhvers gjaldmiðils, og eru vextir 
á bilinu 0,5-4,75% af vísitölubundnum lán-
um og 9-12% af gengisbundnum lánum. 

Verðtryggingaraðferð, sem valin var á 
þeim sviðum, sem hér hafa verið nefnd, var 
vísitölu- eða gengisbinding. Verðtrygging í 
innlánsstofnunum komst næst á dagskrá ár-
ið 1975. Hugmyndinni um vísitölubindingu 
var þá hafnað á þeirri forsendu, að hún 
myndi stefna f járhag einstakra innlánsstofn-
ana í hættu , því að skyndileg verðhækkun 
myndi valda því, að innlán færðust yfir í vísitölubundið form og erfitt yrði að veita 
verðtryggð lán á slíkum tímum. En í þessari 
umræðu voru sem fyrr uppi þau sjónarmið, 
að verðtryggingu mætti ná með því að færa 
vexti að verðbólgustigi, og væri sú leið hent-
ugri en vísitölubinding fyrir þann markað, 
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sem innlánsstofnanir sinna, þ.e. markað 
lausaf jár- og skammtímaskuldbindinga. 

Upp úr umræðunni 1975 spratt vaxta-
aukakerfið með fæðingardegi 1. maí 1976. í 
f imm ár voru í vaxtakerfinu sérstakir flokkar 
með vaxtaaukanafninu, en 1. júní 1981 var 
nafnið fellt niður og vaxtaflokkar sameinað-
ir. Þetta kerfi hárra vaxta við hliðina á hefð-
bundnu lágvaxtakerfi hafði afar mikil áhrif á 
peninga- og lánamál og ekki síður á viðhorf 
manna til vaxtamála. Vaxtaaukareikningar 
nutu mikilla vinsælda og innlánsstofnunum 
reyndist auðvelt að ávaxta fé með lánum, 
sem báru hærr i nafnvexti en tíðkast höfðu . í 
ágúst 1977 greindi Seðlabankinn vextina í tvo hluta, 

grunnvexti og verðbótaþátt , og 
skyldi verðbótaþáttur breytast með hliðsjón 
af verðbólgu eftir ákveðinni reglu. Verð-
bótaþát tur hafði á þessu stigi enga aðra þýð-
ingu en að tengja vexti við verðbólgu í um-
ræðunni um vaxtamál. 

Frá s tofnun vaxtaaukareikninga hafa 
vaxtabreytingar verið alltíðar og hagur 
þeirra batnað verulega, sem átt ha fa sparifé 
á bundnum reikningum. Seðlabankinn fylgdi 
þó ekki að fullu þeim reglum, sem hann 
hafði sett um breytingar verðbótaþáttarins, 
enda mæt tu vaxtabreytingar of t andstöðu 
stjórnvalda, auk þess sem hávaxtastefna var 
gagnrýnd í vaxandi mæli vegna þess, hve 
greiðslur af lánum voru háar á fyrstu 
gjalddögum, öfugt við tekjuþróun lánþega. 
Haustið 1978 varð sögulegt í þessu sam-
bandi. Á Alþingi kom f ram tillaga um verð-
tryggingu sparif jár og útlána bankakerfisins, 
og í Seðlabanka var leitað svars við rétt-
mætr i gagnrýni á hávaxtalánum. Tillagan á 
Alþingi varð síðari hluti laga nr. 13/1979, 
um stjórn efnahagsmála o.f l . (Olafslaga), 
sem samþykkt voru í apríl 1979. Sá kafli 
þeirra, sem fjallar um verðtryggingu, inni-
hélt og svarið við nefndri gagnrýni, því að 
þar segir (40. gr.), að heimilt sé , ,að ákveða 
verðtryggingu í því formi, að sérstakur verð-
bótaþát tur vaxta, sem sé tengdur verðlags-
breytingum með formlegum hætti , leggist 
við höfuðstól láns eða sé hluti fo rvax ta" . 
Þar með fékk verðbótaþáttur vaxta stærra 

hlutverk en áður, því að auk þess að tengjast 
verðbólgu formlega hefur hann bein áhrif á 
endurgreiðslur lána. 

Breytt kjör afurðalána vegna útflutnings-
a fu rða komu til f r amkvæmda í byrjun árs 
1979. Miðuðust kjörin við að færa greiðslu-
byrði afurðalána til samræmis við tekjur lán-
þega. Lán út á útflutningsafurðir voru bund-
in gengi bandaríkjadollars eða annarra við-
eigandi gjaldmiðla, og nafnvextir lækkuðu 
verulega. Þannig greiddust lægri vextir á 
lánstímanum, en hærr i eftirstöðvar í lok 
hans, þegar viðkomandi a fu rð var seld. 
Enda þótt f æ r a megi sterk rök fyrir ágæti 
þessarar aðferðar fyrir lán út á útflutningsaf-
urðir, var henni aðeins beitt í þr jú ár. Þegar 
útflutningsgreinar stóðu höllum fæti á þess-
um árum, varð að ráði að styrkja þær með 
hluta af vaxtatekjum Seðlabankans, sem 
höfðu skipt um na fn við breytinguna og 
færst með gengishagnaði. Frá byrjun árs 
1982 hafa hliðstæðir „s ty rk i r " verið veittir á 
annan hátt , þ.e.a.s . með því að hæt ta gengis-
bindingu og taka upp ávöxtun langt undir 
verðbólgustigi. Verðbótaþáttur vaxta bætist 
við höfuðstól á lánstímanum og greiðist með 
honum, þegar afurðirnar seljast. Sami háttur 
hefur verið hafður á við lán út á afurðir fyrir 
innanlandsmarkað f rá ársbyrjun 1979. 

Með Ólafslögum var lagður pólitískur 
grundvöllur að víðtækri verðtryggingu í inn-
lánsstofnunum, sem komið skyldi á í áföng-
um á hálfu öðru ári. Við lok aðlögunartím-
ans frestaði ríkisstjórnin þessum t ímamörk-
um um eitt ár (1. nr 10/1981), þannig að 
verðtryggingarákvæðin skyldu koma að 
fullu til f r amkvæmda í ársbyrjun 1982. 

Ólafslög heimila tvenns konar verðtrygg-
ingu, þ.e. vísitölubindingu annars vegar (sem 
stundum er nefnd formleg verðtrygging) og 
vexti í samræmi við verðbólgu hins vegar. 
Samkvæmt lögunum er Seðlabanka falið að 
ákveða, í hvaða tilfellum skuli verðtryggja 
með vísitölu og í hvaða tilfellum með vöxt-
um. Þegar fyrstu vaxtatilkynningarnar eftir 
setningu laganna birtust, var ljóst, að löng 
lán skyldu bundin vísitölu, en að öðru leyti 
yrði verðtryggingu náð með breytilegum 
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vöxtum og geymslu verðbótaþáttar, þar sem 
við á. Frá 1. júní 1979 var öllum heimilt að 
vísitölubinda lán með lánstíma minnst 4 ár. 

Til að ná verðtryggingu sparifjár og 
stuttra lána með vöxtum einum saman var 
því lýst yfir, að verðbólgustig yrði metið árs-
fjórðungslega eftir ákveðinni reglu og vöxt-
um breytt til samræmis við það. Á aðlögun-
artímabilinu frá 1. júní 1979 til ársloka 1981 
var ætlunin að færa vexti smám saman nær 
ríkjandi verðbólgustigi, og siðar áttu vextir 3 
mánaða innlánsreikninga að fylgja verð-
bólgustigi og aðrir vextir að liggja nálægt 
því. Þannig yrði tenging vaxta við verðbólgu 
formleg eins og lögin gera ráð fyrir. Það að 
miða vaxtakerfið við 3 mánaða innlánsreikn-
inga stafaði af ákvæði í 36. gr. laganna: 
„Reglur um verðtryggingu skulu einkum við 
það miðaðar að tryggja allt sparifé, sem 
bundið er til þriggja mánaða eða lengur, 
gegn verðrýrnun af völdum verðhækkana ." 
Eðlilegt er að álykta sem svo, að þetta 
ákvæði þýði, að raunvextir 3 mánaða inn-
lána skuli vera sem næst 0 og aðrir vextir í 
námunda við það. 

Framkvæmd verðtryggingarákvæða lag-
anna hófst með þrem vaxtabreytingum árið 
1979, en síðan var brugðið af leið að ákvörð-
un ríkisstjórnar, sem mynduð var í byrjun 
árs 1980. í stjórnarsáttmála ákvað hún að 
fresta næsta áfanga og ennfremur, að stofn-
aðir skyldu vísitölubundnir innlánsreikning-
ar. Sú ákvörðun fól í sér mikilvæga stefnu-
breytingu, því að í stað vaxta kom nú vísitala 
á innlán. Eins og skýrt verður hér á eftir 
reyndist nauðsynlegt að beita vöxtum að 
nokkru leyti til að verðtryggja innlánsreikn-
inga, enda þótt í meginatriðum sé um 
vísitölubindingu að ræða. Reikningarnir, 
sem stofnaðir voru 1. júlí 1980, voru í fyrstu 
til 2 ára, sem síðan átti að stytta í 1 ár. Eftir 
stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar í ársbyrj-
un 1981 var binditíminn þó styttur í 6 mán-
uði. Ja fnf ramt þessu var lágmarkslánstími 
vísitölulána styttur í 2½ ár. í apríl 1982 voru 
svo stofnaðir nýir vísitölubundnir reikningar 
með 3 mánaða binditíma, og enn var lág-
markslánstími vísitölulána styttur, að þessu 

sinni í 1 ár. Þar með var framangreint laga-
ákvæði úr 36. gr. uppfyllt gagnvart 3 mán-
aða innlánum og kom því aldrei til þess, að 
verðtrygging 3 mánaða innlána gerðist með 
ársfjórðungslegum vaxtabreytingum með 
hliðsjón af verðbólgustigi. Vísitölubinding 
getur þó líklega aldrei náð yfir allar tegundir 
inn- og útlána, og hljóta vaxtaákvarðanir því 
ætíð að taka mið af verðbólgustiginu. Á 
þessu stigi er hins vegar ekki hægt að segja 
fyrir um, hvort samband vaxta og verð-
bólgustigs verður eins formlegt og ætla mátti 
eftir setningu laganna 1979. 

Þar sem vísitölubinding nær nú yfir æ 
stærri hluta f jármagnskjara, er ekki úr vegi 
að fara hér yfir nokkur atriði, einkum reikni-
reglur, sem gilda í þessu sambandi. Verður 
fyrst fjallað um spariskírteini, þá vísitölu-
bundin lán og loks vísitölubundin innlán. 

6. Spariskírteini ríkissjóðs. 

Spariskírteini ríkissjóðs eru að fullu verð-
tryggð miðað við gefna vísitölu, sem í fyrstu 
var vísitala byggingarkostnaðar, en þeir 
flokkar, sem gefnir hafa verið út frá 1980, 
hafa verið bundnir lánskjaravísitölu. Auk 
vísitölu bera skírteini vexti, sem á síðustu 
flokkunum hafa verið 3,5% á ári, jafnir all-
an lánstímann. Áður voru vextir einstakra 
flokka ekki hinir sömu allan lánstímann, 
heldur voru þeir lágir fyrst, en hækkuðu síð-
an. Meðalvextir á öllum lánstímanum voru 
hærri en nú eru á nýjum bréfum nema árið 
1981, er þeir voru 3,2% að jafnaði . Fyrstu 
flokkar spariskírteina voru með afar hag-
stæðum kjörum fyrir kaupendur, enda öðl-
uðust þau fljótlega vinsældir, og fengu oft 
færri en vildu, þar sem framboðið var tak-
markað. Gömul bréf, sem eru í umferð, eru 
nú mjög eftirsótt, þar sem vextirnir, sem 
falla munu á þau til loka lánstímans, eru 
mun hærri en á nýjum bréfum. Eigendur 
slíkra bréfa ættu ekki að selja þau nema með 
talsverðu yfirgengi. 

Á hvert skírteini er skráð innlausnarverð 
án vísitölubóta og í texta þess kemur fram, 
hvaða grunnvísitölu er miðað við. Verðið, 
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sem skráð er í skírteininu, er nafnverð 
höfuðstóls með áföllnum vöxtum (og vaxta-
vöxtum) til innlausnardags. Væru vextirnir 
jafnir allan tímann, mætti skrifa þetta verð 
(A) svona (ath.:* þýðir margföldun); 

(1) A = H * (1 + v /100) N , 

þar sem H er höfuðstóllinn á nafnvirði, v eru 
nafnvextir bréfsins í prósentum á ári og N er 
árafjöldi , sem liðinn er frá útgáfudegi. Ef 
innlausnarvísitala er þekkt, má finna inn-
lausnarverð með vísitölubótum (B) svona: 

(2) B = A * IV/GV, 

þar sem IV er innlausnarvísitala og GV 
grunnvísitala. Aðferðin felur í sér, að raun-
vextir eru jafnir nafnvöxtum, þar sem 
vísitölubætur koma jafnt á vextina sem höf-
uðstólinn. Þetta má einnig orða svo, að vext-
ir séu reiknaðir af uppfærðum höfuðstól. 

Jö fnu (2) er unnt að nota til að reikna end-
urgreiðslu hvaða verðtryggðs láns sem er, ef 
samið er um að endurgreiða lánið í einu lagi. 
A stendur þá fyrir lánsf járhæð og vexti á 
nafnvirði, GV er grunnvísitala, þ.e. vísital-
an, sem í gildi er, þegar lán er veitt, og IV er 
vísitalan á greiðsludegi. 

Spariskirteini eru ekki innleysanleg í 
Seðlabanka fyrr en liðin eru 3 ár f rá útgáfu. 
Á f lokkum, útgefnum fyrir 1982, var bindi-
tíminn lengri eða 5 ár. Innlausnarverð hvers 

skírteinis í Seðlabanka breytist aðeins einu 
sinni á ári, þ.e. á gjalddaga þess. Á milli 
gjalddaga ávinnur eigandi sér vexti og 
vísitölubætur, sem hann fær þó ekki, ef 
hann innleysir bréfið í Seðlabanka. Ef langt 
er liðið f rá næstliðnum gjalddaga, er því oft 
hagkvæmara að selja bréfið á fr jálsum verð-
bréfamarkaði en í Seðlabanka, því að þar er 
tekið tillit til áfallinna vaxta og vísitölubóta 
f rá síðasta gjalddaga. Auk þess er þá hægt 
að taka tillit til þess, að bréf kann að bera 
hærri vexti á þeim tíma, sem eftir er til loka 
lánstímans, jafnvel hærri en hugsanlegir 
kaupendur telja sig geta fengið annars stað-

ar. Sé þetta gert „fræðilega ré t t" , verður út-
reikningur mjög flókinn. 

7. Vísitölubundin lán. 

Vísitölubinding lána hefur verið fram-
kvæmd með ýmsum hætti á undanförnum 
áratugum. Lán fjárfestingarlánasjóða voru 
t .d. í mörg ár bundin vísitölu að hluta, og 
eru mörg slík lán enn til. Vissir flokkar hús-
næðislána voru upphaflega verðtryggðir að 
hluta, en siðan var ákveðið með lögum, að 
ávöxtun þeirra skyldi ekki fara fram úr til-
teknu hámarki. Hér verður ekki fjallað um 
þessi lán, enda tilheyra þau nú sögulegum 
aðdraganda að fullri verðtryggingu, auk þess 
sem reikningsleg meðferð þeirra var afar 
flókin. Hér skulu hins vegar nefnd nokkur 
atriði varðandi verðtryggingu nýrra lána, 
eins og hana ber að f ramkvæma samkvæmt 
gildandi reglum. 

Tafla 2. Næsta greiðsla af vísitölubundnu 
láni. 

Þekktar stærðir: 

H = upphaflegur höfuðstóll 
E o = eftirstöðvar eftir síðustu greiðslu með verðbót, 

sem þá var komin á lánið 
N = upphaflegur fjöldi afborgana í = fjöldi afborgana, sem eftir er að greiða 
v = vextir í prósentum á ári 
d = dagafjöldi milli gjalddaga 
GV = grunnvísitala 

IV = vísitala á síðastliðnum gjalddaga 
SV= vísitala á næsta gjalddaga 

Reikna þarf: 

E1 = eftirstöðvar fyrir greiðslu með verðbót til næsta 
gjalddaga. (Hægt er að nota tvær aðferðir til að 
finna E j , sbr. (3) og (4)) 

A = næsta afborgun (með verðbót) 
V = næsta vaxtagreiðsla (með verðbót) 
X = greiddir vextir og verðbætur 
E 2 = eftirstöðvar eftir greiðslu 

Jöfnur: 

(3) E1 = E 0 * SV/IV 
eða 

(4) E1 = H Ö í * SV/(N*GV) 
(5) A = E1/I 
(6) V = E1 * v * d/(100*360) 
(7) X = A + V - H /N 
(8) E 2 = E1 - A 
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Samkvæmt auglýsingu Seðlabankans 
þurfa nokkur skilyrði að vera uppfyllt, til að 
lán megi vísitölubinda: 

a. Lánaformið skal vera skuldabréf. 
b. Skuldabréfið skal skráð á nafn . 
c. Vísitalan skal vera lánskjaravísitala, 

nema fengin sé heimild til annars. 
d. Vextir af lánum fjárfestingarlánasjóða 

fara eftir sérstökum reglum, en á öðr-
um lánum eru þeir nú svona: 

Sé lánstími minnst 5 ár, mega nafn-
vextir vera mest 3% á ári. 
Sé lánstími minnst 2 ½ ár, mega 
nafnvextir vera mest 2½% á ári. 
Sé lánstími minnst 9 mánuðir, mega 
nafnvextir vera mest 2% á ári. 

e. Loks skal nefnt grundvallaratriði verð-
tryggingaraðferðarinnar, en það er, að 
höfuðstóllinn skal breytast í sama hlut-
falli og vísitalan. 

Rétt er að vekja athygli á síðasttalda skil-
yrðinu, þ.e. því, að höfuðstóllinn er bundinn 
vísitölu, en í því felst, að verðbætur leggjast 
við höfuðstólinn og greiðast eins og hann. í 
því felst einnig, að vextir reiknast af upp-
færðum höfuðstól. Þau mistök eru hugsan-
leg, að lánþegi sé látinn greiða fullar verð-
bætur höfuðstólsins á hverjum gjalddaga. 
Þá væri í rauninni verið að breyta vísitölu-
láni í hávaxtalán og þyngja greiðslubyrði 
lánþegans á fyrstu gjalddögum verulega. 
Það er í algjörri mótsögn við stefnuna, sem 
mörkuð var á árinu 1979, eins og að framan 
er rakið, og í engu samræmi við gildandi 
reglur. Mikilvægt er, að lánþegar gæti sín á 
svona mistökum og lesi vel texta skulda-
bréfsins, sem lýsir verðtryggingaraðferðinni. 
Eft irfarandi texti er til fyrirmyndar í þessu 
sambandi: 

„Höfuðstól l lánsins breytist í hlutfalli við 
breytingu lánskjaravísitölu frá grunnvísi-
tölu til fyrsta gjalddaga og síðan í hlutfalli 
við breytingar á vísitölunni milli gjald-
daga. Höfuðstóll skal reiknaður út á 
gjalddaga, áður en vextir og afborgun eru 
re iknuð." 

Í lögunum um verðtryggingu segir (44. gr. 
1. nr. 13/1979): „Rísi ágreiningur um grund-
völl og/eða útreikning verðtryggingar, getur 
hvor málsaðili um sig visað honum til þriggja 
manna nefndar, en hún fellir fullnaðarúr-
skurð í málinu. ... Hagstofustjóri skal vera 
formaður nefndarinnar, en auk hans tilnefn-
ir Hæstiréttur mann í nefndina og Seðla-
bankinn annan" . 

Unnt er að reikna eftirstöðvar af vísitölu-
bundnu láni á tvennan hátt eins og sýnt er í 
meðfylgjandi jöfnum í töflu 2. Þar er tekið 
dæmi um lán með jöfnum afborgunum, sem 
mun vera algengasta endurgreiðsluformið. 
Sýnt er, hvernig reikna á næstu greiðslu af 
láninu, en jöfnurnar má að sjálfsögðu nota 
til að áætla allar greiðslurnar, ef fyrir liggur 
áætlun um vísitöluhækkanir. 

Fyrri aðferðin, sem sýnd er, byggist á því, 
að þekktar séu eftirstöðvar eftir síðustu 
greiðslu með þeim verðbótum, sem þá voru 
komnar á lánið. Þessa stærð, sem hér er 
nefnd E 0 , er yfirleitt hægt að sjá á síðustu 
greiðslukvittun. Byrjað er að hækka 
eftirstöðvarnar um sama hlutfall og vísitalan 
hækkar milli gjalddaga og finna á þann hátt 
eftirstöðvar fyrir greiðslu, sem hér eru 
nefndar E 1 . Sú stærð er jafnan sýnd með 
innheimtunótu frá lánveitandanum. Með 
seinni aðferðinni er þessi stærð fundin á ann-
an hátt, sem getur hentað betur, t .d. ef E0 er 
ekki þekkt. Þá þarf að þekkja upphaflegan 
höfuðstól, grunnvísitölu og upphaflegan 
f jölda afborgana. Þegar E1 hefur verið 
fundin, eru aðferðirnar eins. Þegar greiðslur 
hafa verið fundnar , eru loks reiknaðar út 
nýjar eftirstöðvar, E2, en þær eiga að koma 
fram á næstu greiðslukvittun. Til að unnt sé 
að finna greidda vexti og verðbætur, þarf 
upphaflegur höfuðstóll og upphaflegur 
fjöldi afborgana að vera þekktur, en annars 
er hægt að komast h já því að nota þessar 
stærðir. 

8. Vísitölubundin innlán. 

Hjá innlánsstofnunum er nú völ á tvenns 
konar reikningum með vísitölubindingu, og 
nefnast þeir 3 mánaða og 6 mánaða verð-
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tryggðir sparireikningar. Næst á eftir skyldu-
sparnaði og spariskírteinum er þetta tví-
mælalaust eitthvert besta sparnaðarform, 
sem völ er á á f jármagnsmarkaðnum, enda 
er hér um að ræða fulla verðtryggingu. Til 
að ná út fé af slíkum reikningum þurfa eig-
endur ekki að segja innstæðu upp, eins og 
löngum hefur tíðkast við bundna reikninga, 
heldur opnast þeir s jálfkrafa með vissu milli-
bili. Þetta er hægðarauki bæði fyrir spari-
fjáreigandann og innlánsstofnunina, því að 
uppsögn krefst talsverðrar fyrirhyggju og 
uppsagnarmiða þarf að varðveita. Á reikn-
ingsyfirlitum kemur f ram, hvenær viðkom-
andi reikningur er opinn, en rétt er að fara 
nokkrum orðum um reglurnar, sem gilda í 
því sambandi, áður en vikið er að reikniregl-
um. 

Sé stofnaður 6 mánaða reikningur, er inn-
stæðan laus til útborgunar fullum sex alman-
aksmánuðum siðar, og er reikningurinn þá 
opinn í heilan mánuð. Á meðan eitthvað er 
inni á reikningnum, stendur hann opinn 
sjötta hvern mánuð, en innstæðan er bundin 
þess á milli, þ.e. f imm mánuði í senn. Aðeins 
er hægt að taka út það fé, sem staðið hefur í 
fulla sex mánuði, ásamt verðbótum. 

Svo að tekið sé dæmi skulum við segja, að 
reikningur sé stofnaður 2. desember 1982 
með 1000 króna innleggi. í janúar 1983 eru 
svo lagðar inn 500 krónur til viðbótar og loks 
100 kr. 30. júní 1983. Þar sem stofndagur er í 
desember, verður reikningurinn fyrst opinn í 
júlímánuði 1983 (nema eigandinn hafi óskað 
annars), og þá er aðeins hægt að taka út 1000 

kr. ásamt verðbót, en 500 krónurnar hafa 
ekki staðið inni í fulla sex mánuði og eru því 
ekki lausar fyrr en næst, þegar reikningurinn 
opnast, sem er í janúar 1984. Þá eru 100 
krónurnar einnig lausar. Dæmið sýnir, að 
féð er í rauninni bundið í lengri tíma en 6 
mánuði í fyrstu, því að 1000 krónurnar 
bundust í tæpa 7 mánuði og 500 krónurnar í 
tæpt ár. Ef ekkert er tekið út á árinu 1983 og 
ekki er um aðrar innborganir að ræða, er allt 
féð laust í janúar 1984 og síðan með 6 mán-
aða millibili, þ.e. í janúar og júlí hvert ár. 

Um 3 mánaða reikninga gilda hliðstæðar 
reglur, en þeir eru opnir 10 daga í senn f jór-
um sinnum á ári. Árinu er skipt í 36 tímabil, 
sem hefjast 1., 11. og 21. dag hvers mánað-
ar, og er aðeins hægt að taka út það fé, sem 
staðið hefur í full níu slík tímabil. Segjum, 
að í dæminu að framan hafi verið stofnaður 
3 mánaða reikningur 2. desember með áður-
greindum innborgunum. Sá reikningur hefði 
útborgunartímabilin 11.-20. mars, 11.-20. 
júní, 11.-20. september og 11.-20. desember 
á hverju ári (nema annars sé óskað með 
nægum fyrirvara). Hægt væri að taka út 
1000 krónurnar með verðbót þann 11. mars, 
þ.e. 98 dögum frá innborgun. Verði reikn-
ingurinn ekki hreyfður, mun innstæða hans 
verða laus í 10 daga af hverjum 90. 

Tafla 3. 6 mánaða verðtryggður reikningur. 

Reikningur stofnaður í: jan feb mars apr maí júní 
júlí ág sept okt nóv des 

er opinn í: feb mars apr maí júní júlí 
ág sept okt nóv des jan 

Tafla 4. 3 mánaða verðtryggður reikningur. 

Reikningur stofnaður 1-10 11-20 21-30 1-10 11-20 21-30 1-10 11-20 21-30 

jan jan jan feb feb feb mars mars mars 
apr apr apr maí maí maí júní júní júní 
júlí júlí júlí ág ág ág sept sept sept 
okt okt okt nóv nóv nóv des des des 

11-20 21-30 1-10 11-20 21-30 1-10 11-20 21-30 1-10 

jan jan feb feb feb mars mars mars apr 
apr apr maí maí maí júní júní júní júlí 
júlí júlí ág ág ág sept sept sept okt 
okt okt nóv nóv nóv des des des jan 
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Töflur 3 og 4 sýna, hvernig útborgunar-
tímabilin ráðast af því, hvenær verðtryggðir 
sparireikningar eru stofnaðir . Útborgunar-
tímabil eru sýnd í neðri hluta hvorrar töflu, í 
sama dálki og s tofndagur . 

Útreikningur vaxta og verðbóta af verð-
tryggðum innlánsreikningum er flóknari en 
af verðtryggðum lánum, og stafar það af 
tvennu: í fyrsta lagi eru innborganir og út-
borganir ekki á fyr i r f ram ákveðnum 
gjalddögum, heldur ráða eigendur reikning-
anna mestu hér um. í öðru lagi er vísitalan 
aðeins reiknuð einu sinni í mánuði, en við-
skipti geta átt sér stað alla daga. Samkvæmt 
gildandi reglum skulu vextir og verðbætur 
reiknaðar á ef t i rfarandi hátt: 

1) Verðbætur eru reiknaðar á tvennan 
hátt , þ.e. lægsta innstæða í a lmanaksmánuði 
tekur breytingum skv. lánskjaravísitölu, en 
inn- og útborganir eru verðbættar innan 
mánaðarins með sérstökum verðbótum. 

2) Fyrsta dag hvers mánaðar skal höfuð-
stóll, sem staðið hefur óhreyfður sl. mánuð, 
hafa tekið sömu hlutfallslegu breytingu og 
verður þá á lánskjaravísitölu, hvort sem 
breytingin er til hækkunar eða lækkunar . 

3) Innborgað fé ber sérstakar verðbætur 
f rá innborgunardegi til næstu mánaðamóta , 
en þá leggjast þær við höfuðstólinn eftir vísi-
tölufærslu. Útborgað fé ber á sama hátt sér-
stakar verðbætur f rá síðustu mánaðamótum 
að útborgunardegi, sem leggjast við höfuð-
stól um næstu mánaðamót . Sérstakar verð-
bætur innan út tektarmánaðar greiðast þó út 
með höfuðstól og áunnum vöxtum, sé reikn-
ingurinn eyðilagður. 

4) Vextir af verðtryggðum innlánsreikn-
ingum reiknast í lok mánaðar af lægstu inn-
stæðu mánaðarins og leggjast við höfuðstól 
um áramót . 

Önnur málsgreinin, þ.e. regla 2), lýsir vísi-
tölufærslunni, sem á sér stað um hver mán-
aðamót og miðast við þann hluta innstæð-
unnar , sem verið hefur óhreyfður allan und-
anfarandi mánuð, þ.e.a.s. lægstu innstæðu 
mánaðarins. Regla 4) lýsir vaxtafærslunni, 
sem á sér stað um áramót , en vextir reiknast 
einnig af lægstu innstæðu hvers mánaðar . 

Regla 3) lýsir því, sem kallaðar eru sérstakar 
verðbætur, en það eru verðbætur á inn-
stæðu, sem aðeins stendur inni hluta úr mán-
uði. Um sérstakar verðbætur gilda sömu 
reiknireglur og um vexti, þ.e.a.s. þær reikn-
ast í réttu hlutfalli við dagaf jölda , og taldir 
eru 30 dagar í hverjum mánuði. 

Enda þótt sérstakar verðbætur ráði aðeins 
broti þeirra verðbóta, sem færðar eru á verð-
tryggða reikninga, gegna þær mikilvægu 
hlutverki. Þ æ r brúa bilið f rá innborgunar-
degi til þess dags, sem vísitala er næst reikn-
uð, eða f rá næstl iðnum vísitöludegi að út-
borgun og koma þannig í stað daglegra vísi-
talna. Vegna þeirra fær innborgað fé grunn-
vísitölu, sem er lánskjaravísitala komandi 
mánaðar . Þetta er ólíkt verðtryggingu lána, 
því að grunnvísitala þeirra er j a fnan sú, sem í 
gildi er, þegar lán er veitt, og stafar munur-
inn af því, að innlán hafa ekki fyr irfram 
ákveðna gjalddaga eins og útlán. Ef gildandi 
vísitala yrði grunnvísitala innborgaðs f j á r , 
væri boðið heim hæt tu á misnotkun þess eðl-
is, að innborganir æt tu sér aðallega stað 
skömmu fyrir vísitölubreytingu og útborgan-
ir skömmu eftir breytingu. Vegna sérstakra 
verðbóta skiptir hins vegar litlu máli fyrir 
sparif járeigandann, hvenær innan mánaðar-
ins hann leggur inn eða tekur út. 

Tafla 5 sýnir allar færslur á einn verð-
tryggðan reikning á heilu ári. Til frekari út-
skýringar verða að lokum tekin nokkur 
dæmi úr töflunni. 

a) Verðbót í janúar 1982. 
Samkvæmt reglu 2) skal óhreyfður 
höfuðstóll hækka um jafnmikið og 
vísitalan eða um 2,961 / í þessu til-
felli, sem er hækkunin úr 304 í 313. 

Verðbót fyrir janúar : 

1000 * (313/304 -1) = 29,61 

Höfuðstól l í janúarlok með verðbót: 
1000 * 313/304 = 1029,61 

b) Verðbót í febrúar 1982. 
Hér verður að nota reglur 2) og 3), þar 
sem innborgun átti sér stað 15. febrú-
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Tafla 5. Dæmi um 6 mánaða verðtryggðan reikning. 
Innlagt 1000 kr. 31. des. 1981 og 500 kr. 15. febrúar 1982. 

Úttekið 1200 kr. 12. júlí 1982, og 5 janúar 1983 er reikningurinn eyðilagður. 
Sérstakar verðbætur voru 3,25% á mánuði til 21. apríl 1982, 3% til 1. okt. og 3,75% eftir það. 

Vextir eru 1% á ári. 

Lánskjara-
vísitala 

pr . l . hvers Dagur 
Úttekið mánaðar breytingar Innlagt Úttekið 

des.'81 292 31. 1000 0 
jan.'82 304 31. 0 0 
feb. . . . 313 15.(29.) 500 0 
mars . . 323 31. 0 0 
apríl . . 335 30. 0 0 
maí . . . 345 31. 0 0 
júní . . . 359 30. 0 0 
júlí . . . 373 12.(31.) 0 1200 
ágúst . . 387 31. 0 0 
sept. . . 402 30. 0 0 
okt. . . . 423 31. 0 0 
nóv. . . 444 30. 0 0 
des. . . . 471 31. 0 0 

Staða í árslok með 

jan. '83 494 5. 0 844,60 

Innl. verðbætur í lok mánaðar 

skv. Vextir 
skv. sérstökum Staða í mánað- Vaxta-

vísitölu verðbótum lok mán. arins saldo 

0 0 1000,00 0 0 
29,61 0 1029,61 0,83 0,83 
32,89 8,12 1570,62 0,86 1,69 
58,35 0 1628,97 1,31 3,00 
48,63 0 1677,60 1,36 4,36 
68,08 0 1745,68 1,40 5,76 
68,08 0 1813,76 1,45 7,21 
23,04 13,20 650,00 0,51 7,72 
25,19 0 675,19 0,54 8,26 
35,27 0 710,46 0,56 8,82 
35,27 0 745,73 0,59 9,41 
45,35 0 791,08 0,62 10,03 
38,63 0 829,71 0,66 10,69 

n: 840,40 

0 4,20 0 0 0 

ar. Þá teljast 15 dagar vera eftir af 
mánuðinum. 

Verðbót í febrúar á lægstu innstæðu: 
1029,61 * (323/313-1) = 32,89 

Verðbót á innborgað fé í febrúar 
500 * 3.25 * 15/(30 * 100) = 8,12 

c) Höfuðstóll með verðbót í lok júní. 
Ef engar inn- eða útborganir eiga sér 
stað mánuðum saman, er hægt að 
finna innstæðu með verðbót á einfald-
ari hátt en að reikna hvern mánuð fyrir 
sig. Stöðuna í lok júní, sem hér er köll-
uð H m , má finna út frá stöðunni í lok 
febrúar, sem kallast H n , og viðkom-
andi vísitölum út f rá jöfnunni 
H m = H n * P m + l / P n + 1 

bar sem Pn+1 , . er vísitalan, sem tekur 
gildi 1. mars, og P m + 1 er sú, sem tekur 
gildi 1. júlí. 
H = 1570,62 * 373/323 = 1813,75 

d) Verðbót júlímánaðar. 
Hér er reiknað líkt og fyrir febrúar og 
byggt á reglum 2) og 3) 

Verðbót lægstu innstæðu 
613,76 * (387/373-1) = 23,04 

Verðbót úttekinnar f já rhæðar 
1200 * 3 * 11/(100 * 30) = 13,20 

e) Vextir vegna janúar. 
Samkvæmt reglu 4) segir, að vextir 
reiknist í lok mánaðar af lægstu inn-
stæðu mánaðarins, þ.e. af 1000 kr. í 
dæminu 

1000 * 1/(12 * 100) = 0,83 

f) Vextir vegna júlí. 
613,76 * 1/(12 * 100) = 0,51 

g) Vextir í ágúst-desember. 
Ef reikningur er óhreyfður í marga 
mánuði, má reikna vexti þeirra mán-
aða í einu lagi með jöfnunni 
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þar sem 
Vn

m er vax ta f já rhæð fyrir mánuðina n 
til og með m 
v er vaxtafótur (0,01) 
Hn-1 er innstæða í lok næsta mánaðar 
á undan n 
P n er vísitala í n 

fyrir það sérstaklega með lántökugjaldinu. Hann af-
hendir 100 krónur og fær 123,50 kr. að hálfu ári liðnu. 
Veiti hann þá nýtt lán að f járhæð 123,50 kr. með sömu 
kjörum, fær hann 152,52 krónur eftir 6 mánuði. Á heilu 
ári hefur hann því ávaxtað féð um 52,52%. Lánþeginn, 
sem fær 99 krónur í upphafi, þegar lántökugjald hefur 
verið dregið frá lánsfjárhæðinni, tekur nýtt lán með 
sömu kjörum eftir hálft ár til að greiða hið fyrra og lán-
tökugjald hins nýja. Þarf hann þá að greiða 154,06 kr. í 
lokin, sem er 55,62% meira en 99 krónurnar í upphafi. 
Ávöxtun frá sjónarhóli lánþegans er því 55,62%. Sé 
stimpilgjald tekið með í reikninginn, verður munurinn 
enn meiri. 

Til að finna ávöxtun af láni, sem endurgreitt er í einu 
lagi, má setja inn í eftirfarandi jöfnu 

Heimildir: 
Eiríkur Guðnason: Framkvæmd vaxtastefnunnar 

Fjármálatíðindi 26, nr. 3/1979 
Jóhannes Nordal: Áfangi í þróun lánskjara 

Fjármálatíðindi 39, nr. 1/1982 
Sigurgeir Jónsson: Vextir og verðtrygging á fjár-

magnsmarkaði 
Fjármálatíðindi 24, nr. 2/1977 

1) Dæmi um mismunandi ávöxtun: 

Tekið er 100 kr. lán til 6 mánaða með 47% eftirgreidd-
um ársvöxtum og 1% lántökugjaldi. Lánveitandi lætur í 
té eyðublöð og gengur frá formsatriðum, en fær greitt 

þar sem a er ávöxtun, L er lokagreiðsla, H er upphafleg 
greiðsla og d er dagafjöldi. Seinna tilvikið í dæminu 
mætti þá reikna svona: 

Jöfnunni má snúa við til að finna, hvað greiða ber, ef 
ávöxtun er þekkt: 



Ragnar Árnason: 

Hlutfallsleg hámarksálagning, innkaupsverð 

kaupmanna og vöruverð til neytenda. 

Ritgerð þessi byggist að nokkru leyti á rannsóknum, er höf-
undur vann að á reiknifræðistofu Raunvísindastofnunar 
Háskóla Íslands 1980. Mestur hluti verksins er þó unninn 
sem þáttur í rannsóknarvinnu við Háskóla Íslands 1982. 

1. Inngangur. 
Verðlagsákvæði af ýmsu tagi eiga sér 

langa sögu á Íslandi.1) Verslunarsaga lands-
manna, allt f rá því að goðarnir riðu til skips 
á þjóðveldisöld og verðlögðu farm kaup-
mannsins og fram á þennan dag, einkennist 
að verulegu leyti af verðlags- og álagningar-
hömlum og átökum hagsmunaaðila um þau 
málefni.2) 

Á fyrstu áratugum þessarar aldar virðast 
hömlur á verðlagsákvarðanir fyr ir tækja hafa 
verið með hvað minnstu móti.3) Gætti þar 
ugglaust áhrifa þeirrar frjálsræðisstefnu í 
viðskiptamálum, sem um þær mundir réð 
ríkjum á Vesturlöndum. Á þessari stefnu 

varð talsverð breyting í kreppunni miklu á 
f jó rða áratug aldarinnar. í kjölfar hennar og 
verðþenslu heimsstyrjaldaráranna siðari 
jukust mjög afskipti hins opinbera af verð-
lagningu vöru og þjónustu. síðustu f jóra 
áratugina hefur þróunin stefnt í átt til vax-
andi opinberra verðlagsafskipta og strangari 
verðlagsákvæða, þó að með nokkuð sveiflu-
kenndum hætti hafi verið. 

Um þessar mundir er við lýði á Íslandi 
nokkuð umfangsmikið kerfi verðlagsákvæða 
og verðlagseftirlits, sem hið opinbera stend-
ur að. Nær það til flestra meginsviða efna-
hagslifsins; sjávarútvegs, landbúnaðar, iðn-
aðar, verslunar og þjónustu. Þessi verðlags-
afskipti hafa verið umdeild hér á landi. Eink-
um hafa forsvarsmenn iðnaðar, verslunar og 
þjónustu kvartað yfir því í seinni tíð, að 

verðlagsákvæðin stæðu mörgum fyrir-
tækjum í þessum greinum fyrir þrifum. 
Stjórnvöld hafa hins vegar daufheyrst við 
óskum þessara aðila, væntanlega vegna þess, 
að þau hafa talið hina samfélagslegu hagsbót 
af verðlagsákvæðunum veigameiri en 
hugsanlega hagsbót fyrir tækjanna af afnámi 
þeirra. 

Í verslunargreinum er algengt, að verð-
lagshömlurnar felist í ákvæðum um hlut-
fallslega hámarksálagningu á innkaupsverð. 
Mörgum fyrir tækjum í verslun hefur verið 
óheimilt að leggja meira en ákveðinn 
hundraðshluta á innkaupsverð viðkomandi 
vöruflokka til að mæta öðrum kostnaði við 
verslunarreksturinn og arðskröfum sínum. 

Forsvarsmenn verslunarinnar hafa sett 
fram skýra gagnrýni á þessar tilteknu álagn-
ingarhömlur. Sú gagnrýni byggist ekki fyrst 
og fremst á því, að álagningarhömlurnar 
skaði fjárhagslega afkomu verslunarfyrir-
tækja . Þungamiðja hennar er fremur sú, að 
hlutfallsleg hámarksálagning leiði til óhag-
kvæmari innkaupa landsmanna og jafnvel 
hækkaðs vöruverðs til neytenda. Það er 
m.ö.o. fullyrt, að álagningarhömlur af þessu 
tagi geti skaðað hagsmuni neytenda, þver-
öfugt við yfirlýst markmið með setningu 
þeirra. Rökstuðningurinn fyrir þessari 
athyglisverðu kenningu er í stuttu máli sá, að 
þegar um sé að ræða bindandi hlutfallslega 
hámarksálagningu, sé fyrir tækjum í verslun 
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nauðugur einn kostur að leita innkaupa á 
hærra verði en nauðsynlegt sé í því skyni að 
halda uppi framlegð sölunnar til almenns 
rekstrarkostnaðar fyrirtækisins. Séu álagn-
ingarhömlur nægilega strangar, geti þessi 
óhagkvæmni í innkaupum orðið svo mikil, 
að hún yfirgnæfi lækkun álagningarhlut-
fallsins með þeim afleiðingum, að vöruverð 
til neytenda beinlinis hækki í stað þess að 
lækka.4) 

Kenning sú, sem hér hefur verið rakin, er 
umhugsunarverð. Ef hún er nálægt sanni, er 
hæpið að reyna að lækka verðlag með því að 
takmarka leyfilegt álagningarhlutfall. Slík 
hagstjórn gæti jafnvel leitt til hækkunar 
verðlags. Frá sjónarmiði velferðarhagfræð-
innar er alvarlegasti þáttur kenningarinnar 
þó ekki einvörðungu sá, sem snýr að verðlagi 
til neytenda. Þýðing hennar felst ekki síður í 
þeirri tilgátu, að hlutfallslegar álagningar-
hömlur leiði til óhagkvæmra innkaupa fyrir-
tæk ja í verslun. í innanlandsverslun hafa 
óhagkvæm innkaup áhrif á ráðstöfun fram-
leiðsluþátta og þar með þróun hagkerfisins, 
þegar til lengdar lætur. Fyrirfram er litið 
hægt að fullyrða um velferðarhlið slíkrar 
breytingar, en talsverðar líkur eru á því, að 
hún yrði óhagstæð. 

Velferðaráhrifin frá utanríkisversluninni 
eru hins vegar bæði beinni og ótvíræðari. 
Þar er helsti boðskapur kenningarinnar sá, 
að hlutfallsleg hámarksálagning skerði við-
skiptakjör landsmanna við útlönd og þar 
með þjóðartekjur . Vegna þess hve utanríkis-
verslunin er stór þáttur í þjóðarbúskap hér á 
landi, þarf ekki stórvægileg frávik frá hag-
stæðustu innkaupum til að skerða þjóðar-
tekjur verulega. 

Af ofangreindu má ljóst vera, að fyllsta 
ástæða er til að íhuga vandlega þjóðhagsleg 
áhrif hlutfallslegrar hámarksálagningar í verslun, 

ekki sist innflutningsverslun. Sam-
hengi verðlagningar, innkaupsverðs og vöru-
verðs er hins vegar margslungið og torvelt að 
komast að áreiðanlegum niðurstöðum með 
rannsókn fyrirliggjandi gagna. Verðlagsyfir-
völd á Norðurlöndum stóðu árið 1978 fyrir 
slíkri rannsókn, sem benti til þess, að inn-

kaupsverð til Íslands væri talsvert hærra en 
til hinna Norðurlandanna. Á þeirri niður-
stöðu kunna þó að vera margar skýringar 
aðrar en sú, að íslenskir innflytjendur séu í 
minna mæli en aðrir innflytjendur á hött-
unum eftir lágu innkaupsverði.5) 

Í þessari ritgerð er gerð tilraun til að nálg-
ast viðfangsefnið úr annarri átt. í stað þess 
að reyna að tína til gögn um raunverulegt at-
ferli í verslun verður beitt fræðilegum 
aðferðum til að kanna, hver viðbrögð versl-
unarfyrirtækis við einfaldaðar aðstæður 
ættu að vera, ef leyfileg hámarksálagning 
væri skert. í þessu skyni verður sett upp ein-
falt líkan af því ákvörðunarvandamáli, sem 
dæmigerð verslunarfyrirtæki, sem búa við 
hlutfallslega hámarksálagningu, eiga við að 
etja. Siðan er gengið út frá þeirri forsendu, 
að fyrirtækin hámarki hagnað sinn, og leitað 
svara við eftirfarandi tveimur spurningum 
m.a.: 

(i) Hvert er samband hlutfallslegrar há-
marksálagningar og innkaupsverðs kaup-
manna? 

(ii) Hvert er samband hlutfallslegrar há-
marksálagningar og útsöluverðs til neyt-
enda? 

Eins og sýnt verður fram á hér á eftir kem-
ur í ljós, að með hjálp staðlaðrar hagrænnar 
röksemdafærslu er ekki ýkja erfitt að svara 
þessum spurningum. Meiri vafi kann hins 
vegar að leika á því, hvort slík fræðileg svör 
lýsi hinu raunverulega samhengi nægilega 
vel. 

Enda þótt greiningin geti formlega séð átt 
við hvaða verslunarfyrirtæki (eða fyrirtæki) 
sem er, er viss hægðarauki að því að miða 
umræðuna við tiltekinn flokk fyrir tækja, og 
hafa innflutningsfyrirtæki orðið fyrir valinu. 

2. Einfalt líkan af verslunarfyrirtœki, sem 
býr við hlutfallslega álagningu. 

Íhugum dæmigert fyrirtæki í innflutnings-
verslun. Gerum ráð fyrir, að eftirfarandi 
aðstæður ríki: 
(i) Fyrirtækið leitast við að hámarka 

hagnað. 
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(ii) Fyrirtækið áttar sig réttilega á því, að 
eftirspurn eftir afurðum þess ræðst 
m.a. af söluverði og minnkar nánar til-
tekið með hækkandi söluverði. Fyrir-
tækið býr m.ö.o . við eftirfarandi sam-
fellt eftirspurnarfall: 

Y = Y(p), Y'(p) = dY(p)/ d p < 0 , 

þar sem y táknar sölumagn og p táknar 
söluverð hverrar einingar. 
Óhætt er að fullyrða, að í þessari lýs-
ingu á eftirspurnarfallinu felist ekki 
umtalsverð einföldun raunveruleikans. 
T.d. ef Y'(p)SO fyrir eitthvert söluverð, 
sem er vægast sagt ólíklegt, myndi 
fyrirtækið aldrei selja á slíku verði. 
Þess má geta, að samkvæmt ofan-
sögðu eru heildartekjur fyrirtækisins 
P*Y(p). 

(iii) Kostnaður fyrirtækisins er línulegur í 
sölumagni. Nánar tiltekið 

k = c + p0-Y(p), 

þar sem k er heildarkostnaður, c er sá 
hluti heildarkostnaðar, sem ekki breyt-
ist með sölumagni, þ.e. fastur kostn-
aður, p0 er innkaupsverð hverrar ein-
ingar og Y(p) sölumagn. p0-Y(p), 
breytilegi kostnaðurinn, er því kostn-
aðarverð seldra vara.6) 

(iv) Í gildi eru ákvæði um hlutfallslega há-
marksálagningu, sem rita má sem: 

p≤ ( l + a ) • p 0 , 

þar sem a er hin leyfða hlutfallslega 
hámarksálagning. í því samhengi er 
vert að veita því athygli, að þegar jafn-
aðarmerkið gildir í ofangreindri lík-
ingu, er a = (p — p 0 ) / p 0 . 

(v) Á heimsmarkaði er unnt að útvega við-
komandi vörutegund á hvaða inn-
kaupsverði sem er, niður að vissu lág-
marki, sem jafngildir lægsta innkaups-
verði á markaðnum, p0.7) Nánar 
tiltekið getur fyrirtækið valið inn-
kaupsverðið, p0, skv. eftirfarandi 
reglu: 

p0 a P " 0 ≥ o . 

Á grundvelli þeirra forsendna, sem nú hafa 
verið raktar, má rita hagnaðarhlutfall fyrir-
tækisins sem hér segir: 

H = p-Y(p) - c - p 0 • Y(p) = (P - p0) Y(p) - c, 

þar sem (p — p0) er nettóverð fyrirtækisins, 
þ.e. framlegð hverrar seldrar einingar til að 
mæta föstum kostnaði, c. 

3. Greining. 
Til að hámarka hagnað sinn getur inn-

flutningsfyrirtækið, sem skýrgreint hefur 
verið, hagrætt tveimur af þremur breytum 
hagnaðarfallsins, innkaupsverði, p0, og af-
urðaverði, p. Þriðja breytan, c, er eðli máls-
ins samkvæmt ekki breytanleg í þessu sam-
hengi. 

Innkaupsverði og afurðaverði getur fyrir-
tækið valið þau gildi, sem það kýs, svo 
framarlega sem gildin eru innan þeirra 
marka, sem ytri aðstæður, þ.e. álagningar-
hömlurnar, a, og fáanleg innkaupsverð, p0, 
setja. Nánar tiltekið er hámörkunarvanda-
mál fyrirtækisins sem hér segir: 

Velja skal p og p 0 til að hámarka 
H = (p — pQ) • Y(p) — c 

að teknu tilliti til hliðarskilyrðanna: 

(a) p 0 5 þ 0 ≥ O , (sbr. (v) hér að framan), 
(b) pQ (1 + a ) ≥ p , (sbr. (iv) hér að framan), 
(c) Y ( p ) > 0 , (miðað við að greiningin nái aðeins til 

fyrirtækja í rekstri). 

Til að leysa þetta hámörkunarvandamál er 
hentugt að skýrgreina eftirfarandi Lagrange-
fall: 

L = (p — p0)-Y(p) — c + qi - (p 0 —þ 0 ) + q 2 

(p0(l + a) - p), 

þar sem q1 og q2 eru Lagrange-margfald-
arar. 

Nauðsynleg skilyrði fyrir lausn á hámörk-
unarvandamálinu eru þá:8) 

(1) ( p - p 0 ) . * Y'(p) + Y ( p ) - q 2 = O, 
þar sem Y'(p) = dY(p)/dp. 

(2) -Y(p) + qi + q2(l +a) = O. 
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(3) po≥p0 ,qj≥O, og qj. (pQ—P0) = O. 
(4) p 0 ( l + a ) ≥ p , q 2 ≥ 0 , og q 2 ' ( p 0 ( l + a ) - p ) = O. 

Til þess að skilja inntak þessara lausnarskil-
yrða er þægilegt að hugleiða, hvað gerist, 
þegar álagningarhlutfallið, a, lækkar. 

Ímyndum okkur fyrst, að leyfilegt álagn-
ingarhlutfall, a, sé mjög hátt . Gerum t.d. ráð 
fyrir því, að a nálgist óendanlega háa já-
kvæða tölu. Það jafngildir því, að það séu 
engar álagningarhömlur. Látum síðan a fara 
stöðugt lækkandi, uns það nær núlli. Á þess-
um ferli a, f rá engum álagningarhömlum 
niður í enga leyfilega álagningu, má greina 
þrjár mismunandi lausnir á hámörkunar-
vandamálinu. Þessar þrjár lausnir, sem 
nefna má lausn A, lausn B og lausn C, fela í 
sér svör við þeim spurningum, sem settar 
voru f ram í inngangi. íhugum nú þessar 
lausnir nánar: 

Lausn A. 
Lausn A samsvarar svo hárri leyfilegri 

álagningu, að hún er ekki bindandi fyrir 
fyrirtækið. Þetta jafngildir því, að hliðar-
skilyrði (b) sé ekki bindandi, þ.e. p0(i + a) > p. 
En ef svo er, krefst hámörkun hagnaðar þess 
skv. líkingu (4), að q2 = 0. 
Lausn hámörkunarvandamálsins, ef hún er 
til, verður þá:9) 

(5) p = {plEy iP = —p/(p—p0)}, p er fas t i , 

þar sem Ey = dlny/dlnp, þ.e. -Ey er eftir-
spurnarteygnin. 

(6) P0 = ‾P0. 

J a fna (5) segir einfaldlega, að við þessar 
aðstæður muni p verða valið þannig, að 
sölumagn verði þar á eftirspurnarfallinu, 
sem eftirspurnarteygnin, -Ey p, er stærri en 
l .1 0) Hentugt er að gefa þessu verði ákveðið 
heiti, p*. 

Ja fna (6) segir hins vegar, að í lausn A sé 
innkaupsverð kaupmanna það lægsta, sem 
unnt sé að finna á markaðnum. 

Samanlagt fela jöfnur (5) og (6) í sér þá 
niðurstöðu, að sé hámarksálagning ekki 
bindandi fyrir fyrirtæki, ræðst söluverð þess 

einvörðungu af lægsta fáanlega innkaups-
verði og er óháð leyfilegri álagningu. 

Ýmsum kann að þykja mikið við haft að 
komast að svo augljósri niðurstöðu, og má 
það til sanns vegar færa . Á hinn bóginn ætti 
það að auka nokkuð trú manna á gildi 
líkansins við margbrotnari aðstæður, að 
komist var að réttri niðurstöðu í þessu ein-
falda tilviki. 

Lausn B. 
Þegar leyfileg hámarksálagning hefur 

lækkað niður fyrir visst mark, sem auðkenna 
má með a* til samræmis við p*, verður hún 
bindandi fyrir fyrirtækið. Því er ekki lengur 
heimilt að velja sér þá álagningu, sem það 
kýs helst. Lækkun hámarksálagningar niður 
fyrir a* hefur því áhrif á val fyrirtækisins á 
söluverði og/eða innkaupsverði. 

Fyrst í stað eða þar til að hámarksálagning 
hefur lækkað niður fyrir a* og að ákveðnu 
enn lægra marki, sem kalla má a**, mun 
fyrirtækið halda áfram að kaupa inn vörur á 
lægsta fáanlega verði, ‾p0. Þegar leyfileg há-
marksálagning, a, er á bilinu a**, a* er lausn 
hámörkunarvandamálsins sú, sem við nefn-
um lausn B. 

Í lausn B eru m.ö.o. bæði hliðarskilyrðin í 
hámörkunarvandamálinu bindandi, og hag-
kvæmasta söluverði og innkaupsverði má 
lýsa með eftirfarandi líkingum: 

(7) p = ( l + a ) - p 0 . 

(8)P 0 = P 0 -

Í lausn B er það því nauðsynlegt skilyrði fyrir 
hámörkun hagnaðar að lækka útsöluverð 
linulega með leyfilegri hámarksálagningu 
skv. líkingunni: 

(9) dp/da = p 0 . 

Jafnf ramt eins og ja fna (8) sýnir er inn-
kaupsverð kaupmanna ennþá í lágmarki og 
fyllsta hagkvæmni ríkir því áfram í vöruinn-
kaupum. Fyrir verðlagsyfirvöld, sem bera 
hag þjóðarheildarinnar fyrir brjósti, er því 
lykilatriði að komast að því, hversu stórt bil-
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ið f rá a* til a** eða öllu fremur hvaða tala 
a** er. Þeirri spurningu getur fræðileg grein-
ing ekki svarað. Það ræðst af hinum raun-
verulegu eftirspurnaraðstæðum á viðkom-
andi markaði. Ef eftirspurnarteygnin er við-
kvæm fyrir breytingum á söluverði, er bilið á 
milli a* og a** lítið, og öfugt. 

Ef eftirspurnarfallið Y(p) hefur samfelld-
ar afleiður, er á hinn bóginn hægðarleikur 
að sýna fram á, t .d. með eftirfarandi rök-
semdafærslu, að a* sé örugglega stærra en 

Líking (3) felur það í sér, að nauðsynlegt 
skilyrði fyrir því, að það sé hagkvæmt að 
velja p 0 > p 0 , sé, að q1 = 0. Með hjálp ja fna 
(1) og (2) er hins vegar auðvelt að sýna fram 
á, að qi = 0 þá og því aðeins, að söluverð 
vörunnar sé valið þannig, að eftirspurnar-
teygnin sé 1, þ.e. E

y p = -1. 11) Hæsta a, 
þannig að hagkvæmt se fyrir fyrirtækið að 
velja sér stað á eftirspurnarfallinu, sem sam-
svarar Ey = -1, er a**. í lausn A, þegar a = 
a*, var hins vegar bent á, að Ey p^-1- Þar sem 
Ey er samfellt fall, ef Y(p) hefur samfelldar 
afleiður, má ljóst vera, að a*>a**. 

Lausn C. 
Þegar leyfileg hámarksálagning hefur 

lækkað niður í a**, er ekki hagkvæmt fyrir 
fyrirtækið að lækka útsöluverð frekar, jafn-
vel þótt leyfileg hámarksálagning haldi 
áfram að lækka. Útsöluverðið ákvarðast þá 
af líkingunni Ey,p = -1, sem fyrr var nefnd í 
umræðunni um lausn B og er með öllu óháð 
frekari lækkun á leyfilegri hámarksálagn-
ingu. Að gefinni þeirri forsendu, að eftir-
spurnarhlutfallið sé stöðugt, samsvarar þetta 
skilyrði föstu útsöluverði, sem nefna má 
p**. Hámarksálagning er hins vegar áfram 
bindandi, þ.e. j a fna (7) er í fullu gildi. Því er 
aðeins unnt að halda útsöluverði óbreyttu 
með því að hækka innkaupsverðið, p 0 , þeg-
ar leyfilegt álagningarhlutfall er lækkað. 

Lausn er því lýst með eftirfarandi lík-
ingum: 
(10) p** = {p lE y > p = -1, }p** er fasti. 

(11) p 0 = p**/(l + a). 

(12) dp 0 / da = -p**/ ( l+ a)2. 

Þær niðurstöður, sem nú hafa verið rakt-
ar, má draga saman í eftirfarandi töflu: 

Tafla 1. Samband hlutfallslegrar hámarksálagningar við sölu- og innkaupsverð. 

Enn handhægara yfirlit yfir samhengi há-
marksálagningar, innkaupsverðs kaup-
manna og vöruverðs til neytenda samkvæmt 
því líkani, sem hér er stuðst við, fæst með 
því að þýða töflu 1 yfir á myndrænt form 
líkt og gert er í mynd 1. 

Mynd 1 lýsir því, hvernig innkaupsverð 
kaupmanna og söluverð til neytenda breytast 
með leyfilegri hámarksálagningu. Hún sýnir 
m.a . , að svo framarlega sem álagningar-
hömlur eru ekki bindandi, þ.e. leyfileg há-
marksálagning er hærri en a*, eru bæði sölu-

Mynd 1. Samhengi hámarksálagningar, sölu-
verðs og innkaupsverðs. 

Leyfileg Söluverð Innkaupsverð 

hámarksálagning, a: P dp/da Po dp0/da 

a> a* 
a* ≥a>a** 
a**>a 

(lausn A) 
(lausn B) 
(lausn C) 

p* 
p**1 

0 
+ a) P 0 

0 

‾po 0 

Po 0 

p**/(l + a) -p**/(l + a)2 
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verð og innkaupsverð óháð hinni leyfilegu 
álagningu og síðarnefnda verðið í lágmarki. 
Þetta er lausn A. 

Fari leyfileg hámarksálagning niður í a*, 
tekur við lausn B. Söluverð til neytenda 
lækkar nú linulega með leyfilegri hámarks-
álagningu, en innkaupsverð kaupmanna 
helst óbreytt í lágmarki sínu, ‾po. 

Lækki leyfileg hámarksálagning niður 
fyrir a**, tekur lausn C við. Söluverð til 
neytenda lækkar þá ekki frekar, en inn-
kaupsverð kaupmanna hækkar þess í stað til 
að mæta lækkandi álagningu. Söluverð til 
neytenda fer því aldrei niður fyrir p**, sem 
samsvarar eftirspurnarteygni jafnri einum, 

—Ey,p_1 

Ef leyfileg hámarksálagning er engin, a 
= 0, er p** = pQ eins og mynd 1 sýnir og 
framlegð rekstrar til fasts kostnaðar því 
engin. Hagnaður fyrirtækisins minnkar jafnt 
og þétt eftir að leyfileg hámarksálagning fer 
niður fyrir a* og því er líklegt, að fyrirtækið 
hætti rekstri löngu áður en a = 0. 

4. Um þjóðhagsleg áhrif hlutfallslegrar há-
marksálagningar. 

Í ofangreindum niðurstöðum felast ábend-
ingar um þjóðhagslegan kostnað og/eða 
ábata af setningu hlutfallslegra álagningar-
hamla. Ja fnf ramt er þar að finna vísbend-
ingar um, hversu langt sé skynsamlegt að 
ganga í slíkum álagningarhömlum. Verður 
nú vikið nokkrum orðum að þessum atrið-
um. 

Lausn A. Ef leyfileg hámarksálagning er 
meiri en sú, sem fyrirtækið kýs sjálft, þ.e. 
a > a * , hefur tilvist hennar engin áhrif á at-
ferli þess. Þjóðhagsleg áhrif slíkra hámarks-
reglna eru því engin, a .m.k. innan ramma 
þess líkans, sem hér er miðað við. 

Lausn B. Hér er leyfileg hámarksálagning á 
bilinu (a**,a*). Hún er undir þeim mörkum, 
sem fyrirtækið myndi velja, ef það réði 
sjálft, en þó ekki svo lág, að fyrirtækið kjósi 
að velja dýrari innkaup en nauðsynlegt er. 

Þjóðarbúið sem heild verður því ekki fyrir 

t jóni vegna óhagkvæmra innkaupa. Hins 
vegar verður um tekjutilfærslu að ræða, frá 
verslunargreinum (innflutningsverslun) til 
neytenda, vegna þess að söluverð lækkar, en 
innkaupsverð breytist ekki. Rétt er þó að 
veita því athygli, að vegna staðkvæmdar-
áhrifa í neyslu í átt að vörutegundum, sem 
lækka í verði, er hagnaðartap viðkomandi 
verslunargreina minna en rauntekjuaukning 
neytenda. 

Lausn C. Ef leyfileg hámarksálagning fer 
niður fyrir visst mark, a**, verður hag-
kvæmt fyrir fyrirtækið að leita hærra inn-
kaupsverðs. Söluverð breytist á hinn bóginn 
ekki. 

Lækkun hámarksálagningar niður fyrir 
hið tiltekna mark, a**, hefur því engin bein 
áhrif á hagsmuni neytenda. Hagnaður við-
komandi fyrir tækja heldur hins vegar áfram 
að skerðast, nú með tekjutilfærslu til þeirra 
aðila, sem þau kaupa inn frá. Ef þeir aðilar 
eru erlendir, þ.e. um er að ræða innflutn-
ingsverslun, verður þjóðarbúið í heild fyrir 
t jóni. Svonefnd viðskiptakjör versna og 
þjóðartekjur minnka.13) Það er hins vegar 
einvörðungu innflutningsverslunin, sem 
verður að axla þessar byrðar, a .m.k. fyrst í stað. 

Vart þarf að geta þess sérstaklega, að 
greiningin segir auðvitað ekkert um stærðar-
gráðu ofangreindrar tekjutilfærslu og breyt-
inga á þjóðartekjum. Til þess að slá skyn-
samlegu mati á þær stærðir er nauðsynlegt 
að afla víðtækra tölulegra upplýsinga, m.a. 
um viðkomandi eftirspurnarföll og lægsta 
fáanlega innkaupsverð, ‾po. Þær upplýsingar 
má hins vegar einnig nota við hagstjórn. 
Verðlagsyfirvöld geta t .d. hagnýtt sér þær til 
að reikna út a* og a** í því skyni að auð-
velda val á þeim álagningarhömlum, sem 
best ná tilteknum markmiðum. 

5. Margbrotnari aðstœður. 
Líkan það, sem greiningin hér að framan 

byggist á, er auðvitað veruleg einföldun á 
raunveruleikanum. í reynd eru aðstæður 
yfirleitt margbrotnari og oft talsvert frá-
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brugðnar því, sem lýst hefur verið. Það er 
því eðlilegt, að sú spurning vakni, að hve 
miklu leyti niðurstöðurnar hér að f raman 
eigi rætur sinar að rekja til þessarar einföld-
unar og að hve miklu leyti þær yrðu einnig 
niðurstöður úr greiningu margþættari lík-
ana. 

Til að varpa nokkru ljósi á þetta vandamál 
verða nú hugleidd dæmi um margþættari 
líkön: 

5.1. Almennur rekstrarkostnaður vex með 
sölumagni. 

Eins og minnst var á í kafla 2 er ekki 
ósennilegt, að hluti almenns rekstrarkostn-
aðar vaxi með sölumagni. Hér gæti t .d. verið 
um að ræða vinnulaun, pökkunar- og flutn-
ingskostnað o.fl . Kostnaðarþætti af þessu 
tagi má fella inn í kostnaðarfallið með því að 
rita það á eftirfarandi hátt: 

k = c + d-Y(p) + p0-Y(p), 

þar sem d-Y(p) er umræddur sérstakur sölu-
kostnaður. 

Það er á hinn bóginn hægðarleikur að sjá, 
að þessi breyting á líkaninu breytir engu um 
eðli þeirra niðurstaðna, sem fengist hafa og 
lýst var m.a . í mynd 1. Til að sjá það þarf 
einungis að átta sig á því, að hagnaðarfallið 
má nú rita sem: 

H = (‾p—p0) • Y(p)—c, 

þar sem ‾p = p—d. 

Þetta hagnaðarfall er nákvæmlega eins að 
formi til og fyrra hagnaðarfallið í kafla 2. 
Hámörkunarvandamál fyrirtækisins eftir 
breytinguna er því formlega hið sama og 
áður. Lausnirnar hljóta því einnig að vera 
formlega eins. 

Ástæðulaust er því að endurtaka reikning-
ana í kafla 3 hér. Niðurstöðurnar verða þær 
sömu og áður að undanteknu því, að bæði 
p* og p** eru nú hærri. Nánar tiltekið: 

p* = {p|EyíP = - p / ( p - d - p 0 . ) } , 
p** = {p|Ey p = —1/(1—d/p)}. 

5.2. Kostnaðarsamt að ná lœgra innkaups-
verði. 

Ekki er ósennilegt, að því kynni að fylgja 
nokkur aukakostnaður að ná lágum inn-
kaupsverðum. Sá kostnaður kann t .a .m. að 
stafa af leit að lægstu markaðsverðum, gerð 
tilboða, sérstöku birgðahaldi til að nýta 
magnafslætti o.s .frv. Til þessara sérstöku 
kostnaðarþátta má taka tillit í líkaninu með 
eftirfarandi hætti: 

Látum z tákna notkun hagrænna aðfanga 
til að ná lægra innkaupsverði. Gerum jafn-
framt ráð fyrir því, að einingarverð þessara 
aðfanga sé w. Gerum að lokum ráð fyrir því, 
að samband innkaupsverðs, p 0 , og z megi 
lýsa með eftirfarandi falli: 

P 0 = P0 (z) * P 'O (Z )>0 ' P0< > = P0-

Kostnaðarfall fyrirtækisins verður þá 

k = c + p0(z) * Y(p) + w • z. 

Þessi breyting á líkaninu, sem nú hefur 
verið lýst, hefur umtalsverð áhrif á greiningu 
vandamálsins og eðli lausnarinnar. Greining 
verður mun erfiðari viðfangs og krefst 
tæknilegra aðferða, sem ástæðulaust er að 
þreyta lesandann á að rekja hér. Samhengi 
hámarksálagningar, söluverðs og innkaups-
verðs breytist nú einnig nokkuð, miðað við 
það sem áður var. Þó er þetta samhengi í 
megindráttum sem fyrr. Stærsta breytingin 
er sú, að hin skörpu skil um hámarksálagn-
inguna, a**, hverfa. 

Til að gera langa sögu stutta má lýsa sam-
hengi hámarksálagningar, söluverðs og inn-
kaupsverðs við þessar nýju aðstæður með 
mynd 2. 
Mynd 2. Samband hlutfallslegrar hámarks-

álagningar við sölu- og innkaupsverð. 

HÁMARKSÁLAGNING, a 
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5.3. Rangar upplýsingar um innkaupsverð. 
Hugsanlegt er, að innflytjendur hafi tæki-

færi til að skjóta sér undan áhrifum hlut-
fallslegra álagningarhamla með því að gefa 
upp rangt innkaupsverð.14) Ef svo er, og inn-
flytjendur geta gripið slík tækifæri sér að 
kostnaðarlausu, verða afleiðingar álagn-
ingarhamla talsvert aðrar en rakið hefur ver-
ið. í stuttu máli hafa álagningarhömlur við 
þessar aðstæður engin áhrif á neitt nema 
hagskýrslur. Söluverð og raunverulegt inn-
kaupsverð breytist ekki. Þess vegna verður 
heldur engin tekjutilfærsla. Samkvæmt upp-
lýsingum hagskýrslna fara viðskiptakjör hins 
vegar versnandi og hagnaður innflytjenda 
minnkandi með lækkaðri hámarksálagn-
ingu. 

5.4. Fyrirtæki hámarka ekki hagnað. 
Vera má, að forsendan um, að verslunar-

fyrirtæki velji innkaups- og söluverð í sam-
ræmi við hámörkun hagnaðar, standist ekki. 
Ef svo er, geta raunveruleg viðbrögð versl-
unarfyr i r tækja við álagningarhömlum reynst 
talsvert önnur en að ofan er lýst. 

Sem dæmi um þetta má taka fyrirtæki, 
sem hefur um nokkurt skeið haldið álagn-
ingu undir því marki, sem myndi hámarka 
ágóða þess, t .a.m. í skjóli einokunaraðstöðu. 
Gerum nú ráð fyrir því, að ákvæði um hlut-
fallslega hámarksálagningu séu nú innleidd, 
en séu hærri en sú álagning, sem fyrirtækið 
hefur f ram til þessa notað. Slíkur atburður 
gæti af ýmsum augljósum ástæðum orðið til 
þess, að fyrirtækið kysi nú að hækka álagn-
ingu og þar með hagnað sinn. 

Þannig er hugsanlegt, að verslunarfyrir-
tæki, sem í upphafi eru f jarr i því að há-
marka hagnað, velji í kjölfar breytinga á 
leyfilegri hámarksálagningu annað söluverð 
en greiningin hér að framan gefur til kynna. 
Áhrif hlutfallslegra álagningarhamla á 
þjóðarhag við þær aðstæður eru greinilega 
afar óviss. 

6. Yfirlit. 
Niðurstöður fræðilegrar greiningar á sam-

hengi hlutfallslegrar hámarksálagningar við 

innkaupsverð kaupmanna og söluverð til 
neytenda hafa nú verið raktar. Greiningin 
miðast auðvitað við talsvert einfaldari kring-
umstæður en búast má við að til staðar séu í 
raunveruleikanum. Athuganir í kafla 5 
benda þó til þess, að megindrættir niður-
staðnanna séu tiltölulega stöðugir og ekki 
ýkja viðkvæmir fyrir breyttum aðstæðum. 

Helstu niðurstöður greiningarinnar má 
setja f ram í tilgátuformi sem hér segir: 

(1)Líklegt er, að hlutfallslegar 
álagningarhömlur að vissu marki lækki 
söluverð til neytenda og bæti þannig hag 
þeirra. 

(2)Jafnframt er ólíklegt, að hlutfallslegar 
álagningarhömlur, hversu strangar sem 
þær eru, leiði til hærra söluverðs til neyt-
enda og skerði þannig hagsmuni þeirra. 

(3)Sennilegt er, að vaxandi hlutfallslegar 
álagningarhömlur, þ.e. lækkandi leyfileg 
hámarksálagning, skili sífellt minni lækk-
un söluverðs til neytenda og að lokum, 
þegar vissu marki er náð, hverfandi eða 
engri lækkun. 

(4) Hlutfallslegar álagningarhömlur, sem eru 
bindandi, eru mjög líklegar til að skerða 
hag viðkomandi fyrir tækja og þeim mun 
meira sem hömlurnar eru strangari. 

(5) Fari leyfileg hlutfallsleg hámarksálagning 
niður fyrir visst mark, mun það að líkind-
um leiða til versnandi viðskiptakjara og 
þar með lægri þjóðartekna. 

Þessar 5 tilgátur, sem hér hafa verið settar 
fram, eru allar afsannanlegar. Með því er átt 
við, að afla megi gagna í því skyni, að prófa 
megi sannleiksgildi þeirra með tölfræðileg-
um aðferðum. Slíkt framtak gæti varpað 
ljósi á réttmæti þeirra forsendna, sem grein-
ingin í þessari ritgerð byggist á. 
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brigðis setningarinnar, sem kennt er við 
Arrow, Hurwicz og Uzawa (1961). 

9) Skv. líkingu (l)9), sem er nú (p—p^). Y'(p) + Y 
(p) = 0, þar eð q2 = 0. 
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p>p—p0, þar eð po>0. 

11) Einungis þarf að leysa jöfnur (1) og (2) saman 
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Guðmundur Guðmundsson: 

Tölfræðikönnun á verðbólgu á Íslandi árin 

1962 til 1981 

Spár um verðbólgu koma talsvert við sögu 
í fréttum og umræðu um efnahagsmál á ís-
landi, einkum í sambandi við stóra kjara-
samninga og gengislækkanir. Ýmsar stofn-
anir í öðrum löndum gefa út spár um verð-
bólgu og fleiri þætti efnahagsmála. Þar er 
stuðst við reiknilíkön af sambandi verð-
bólgu, launa og innflutningsverðs og e.t.v. 
fleiri stærða. Margt hefur verið ritað um 
þessi líkön. Koma þar bæði við sögu hag-
fræðikenningar og tölfræðikönnun á mæl-
ingum stærðanna, sem líkönin lýsa. Ekki er 
mér kunnugt um nein rit um líkön, sem not-
uð hafa verið í spám, sem hér hafa komist í fréttir, 

en líkan Þjóðhagsstofnunar hefur 
verið kynnt á fundi í Félagi viðskiptafræð-
inga og hagfræðinga. í þessari grein verður 
fjallað um helstu þætti verðbólgulíkana af 
þeirri gerð, sem mest hefur verið notuð á ís-
landi, og áhrif hvers þáttar á útkomurnar við 
gefin skilyrði. Síðan verður lýst mati á stærð 
þeirra með tölfræðikönnun á mælingum frá 
árunum 1962 til 1981. Er það endurskoðun 
og stytting á grein [3], sem höfundur skrifaði 
í náinni samvinnu við Má Guðmundsson. 
Þar er m.a. fjallað nánar um gagnasöfnun 
og tölfræðiaðferðir. 

Einföld líkön með gefnum kjarasamningum. 

Algengast er að rekja verðhækkanir fyrst 
til hækkana launa og innflutningsverðs. 
Ekki er ástæða til, að launahækkun vegna 
framleiðniaukningar komi f ram í verði, og 

ætti því að draga framleiðniaukningu frá 
launahækkun í verðjöfnu. Einfaldast er að 
gera ráð fyrir, að verðlag sé háð innflutn-
ingsverði í ísl. kr. fremur en innflutnings-
verði í erlendri mynt og verði erlends gjald-
eyris hvoru í sínu lagi. Einnig er eðlilegt, að 
summa vægja launa og innflutningsverðs í 
verðjöfnu sé 1. Framleiðni hefur sama stuð-
ul og laun með öfugu formerki. 

Launahækkanir skiptast í verðbætur og 
samningsbundnar hækkanir. Auðvelt er að 
reikna verðbætur í verðbólgulíkani, ef 
hækkun kaupgjaldsvísitölu er gefið hlutfall 
af hækkun vísitölu framfærslukostnaðar. 
Samningsbundnar hækkanir umfram verð-
bætur verður að gefa sér sérstaklega. Skerð-
ing á verðbótum er hliðstæð samningsbund-
inni launalækkun. 

Nærtæk regla um gengisbreytingar til að 
nota í verðbólgulíkönum er, að þær jafni 
mun á innlendu verði og innflutningsverði. 
(Sjá t .d. [8] og [9].) Ljóst er þó, að á Íslandi 
er náið samband milli gengis, fiskverðs og af-
komu sjávarútvegs. Verð erlends gjaldeyris 
verður því skýrt með mismun innlends verðs 
og innflutningsverðs í erlendri mynt og mis-
mun launa og útflutnings á mann. Summa 
stuðla þessara liða er 1. 

Í ofangreindri lýsingu eru verð, laun og 
gengi háðar breytur, sem stjórnast af óháðu 
breytunum framleiðni, samningsbundnum 
launabreytingum, innflutningsverði í erlendri mynt og útflutningi. Áhrif gefinnar 
launabreytingar eða gengislækkunar fara 
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eftir vægi liða í hverri jö fnu og t ímatöfum. 
Verður að meta hvort tveggja með hagfræði-
legum rökum og tölfræðikönnun á fyrri 
gögnum. Vissa eiginleika líkansins má þó 
kanna á auðveldari hátt með því að huga að 
jafnstöðuferlum. Sérhver óháð breyta fylgir 
þá jö fnum vexti (en ekki allar hinum sama). 
Þar sem hækkun hverrar óháðrar breytu er 
stöðug, skipta tímatafir ekki máli og verða 
jöfnur líkansins þá miklu einfaldari. Við 
byrjum því á að huga að jafnstöðulausnum: 

∆P = a(∆W — ∆F) + b∆PM, (1) 

∆W = S∆P + DW, (2) 

∆GE = y(∆P — ∆PI) + <5(∆W—∆AE) (3) 

Nöfn breyta eiga við náttúrulega lóg-
aritma og ∆ táknar breytingu. 

P =vísitala framfærslukostnaðar, 
W = laun , 
í =framleiðni , 

PM = innflutningsverð í kr., 
S =hlutfa l l verðbótavísitölu og fram-

færslukostnaðar (S/IP = verð-
bætur), 

DW = launabreytingar aðrar en verð-
bætur , 

PI = innflutningsverð í erlendri mynt, 
GE =verð erlends gjaldeyris, 

E = útflutningur á mann, mældur í er-
lendri mynt. 

a + b = 1, 
X + ð = 1, 

∆PM = ∆ P I + ∆GE. 

Ofangreind lýsing á samböndum verðs, 
launa og gengis við óháðu breyturnar virðist 
nær tæk og er að því er ég best veit í samræmi 
við líkön, sem hér eru notuð við verðbólgu-
spár. Enda þótt jafnstöðulausnin geri ráð 
fyrir föstum vexti óháðu breytanna, má tals-
vert ráða af henni um eðli líkansins og sam-
band háðra og óháðra stærða við breytilegar 
aðstæður. Ef gengi og launum er eytt úr 
jö fnum (1) - (3), fæst 

∆P = [(a + jö<5)DW — a∆Y + P(1 — y)∆PI — 
p ð ∆ V / [ 1 — aS — b(y + <5S)]. (4) 

Eitt helsta einkenni þessarar jö fnu er, 
hvað nefnarinn er lág tala. Tökum sem dæmi 
gildin a = 0,6, y = 0,2 og S = 0,9. Þá er 
nefnarinn 0,092. Hækkun á umsömdum 
launahækkunum um 1 % á ári eykur þá verð-
bólgu um 10,5%, og hækkun framleiðni um 
1% lækkar verðbólgu um 6,75%. Kerfið, 
sem þessar jöfnur lýsa, er því greinilega mjög 
óstöðugt. 

Við jafnvægisástand er eðlilegt að gera ráð 
fyrir, að útflutningur á mann vaxi eins og 
innflutningsverð að viðbættri framleiðni-
aukningu. Þetta leiðir til þess, að innflutn-
ingsverð í erlendri mynt hefur engin áhrif á 
jafnstöðulausnir launa og verðbólgu. Sama 
niðurstaða fæst, ef gert er ráð fyrir, að geng-
isskráning miðist eingöngu við mismun inn-
lends verðlags og innflutningsverðs. Útflutn-
ingur kemur þá hvergi við sögu í verðbólgu-
líkaninu, og innflutningsverð hverfur úr 
verðjöfnunni, þegar sett er inn fyrir breyt-
ingu gengis. Jafnan verður þá 

∆P = (DW — ∆F)/(l — S). 

Þar sem jafnstöðulausnin er óháð inn-
flutningsverði og útflutningi við ofangreind 
skilyrði, fer hún eingöngu eftir framleiðni, 
samningsbundnum launabreytingum og 
skerðingu verðbóta. Vægi verðjöfnunnar 
skipta ekki máli. Þægilegast er að gera sér 
grein fyrir áhrifum þeirra þátta, sem ráða 
verðbólgu í jafnvægislausn, með því að velja 
grunnforsendur og breyta siðan einu atriði í 
einu og bera útkomurnar saman. Við veljum 
enga framleiðnibreytingu og 4% samnings-
bundnar launahækkanir á ári til viðmiðunar, 
einnig að hækkun verðbóta sé 90% af hækk-
un framfærslukostnaðar. Þá er jafnstöðu-
lausn bæði launa og verðlags 48,0% hækkun 
á ári. Ef gert er ráð fyrir 2% framleiðniaukn-
ingu, lækkar verðbólga í 21,8% og launa-
hækkanir í 23,9% á ári. Við enga framleiðni-
breytingu og 6% samningsbundnar hækkan-
ir verða verðbólga og launahækkanir 79% á 
ári. Ef gert er ráð fyrir, að hlutfall verðbóta-
og framfærsluvísitölu sé 0,95 í stað 0,90 vex 
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verðbólgan úr 48% á ári í 119%, en lækkar í 
30%, ef hlutfallið er 0,85. 

Launajafnan er í samræmi við þá kjara-
samninga, sem hér hafa lengstum verið í gildi 
undanfarin ár, og því sjálfsagt að taka hana 
með í svona reikninga, þótt einnig sé ástæða 
til að líta á launabreytingar á annan hátt eins 
og síðar verður vikið að. Nærtækt virðist 
einnig að rekja verðbreytingar til hækkunar 
launa og innflutningsverðs. Sú ályktun, að 
jafnstöðulausn sé óháð erlendri verðbólgu, 
er tæpast í samræmi við reynslu okkar eða 
annarra ríkra þjóða síðustu áratugi. Þetta 
verður einnig kannað nánar siðar. 

Dæmi um skammtímabreytingar. 
Verðbólgulíkön hafa einkum verið notuð 

til að meta áhrif kjarasamninga, gengisbreyt-
inga og aðgerða stjórnvalda til að draga úr 
verðbólgu. Þá þarf einnig að reikna með 
ákveðnu hlutfalli vægja í verð- og 
gengisjöfnu og gefnum t ímatöfum, sem 
hvorugt skipti máli í jafnstöðulausninni. 

Við munum nú reikna ferla verðbólgu og 
launa eftir 10% launahækkun við ýmsar út-
gáfur á verð- og gengisjöfnum, en gerum 
fyrst ráð fyrir, að laun fylgi samningum með 
hækkun samkvæmt verðbótavísitölu á 
þriggja mánaða fresti, en engum frekari 
launahækkunum. Gert verður ráð fyrir, að 
eldri gildi breytanna fylgi jafnstöðulausn 
með 48% árlega hækkun verðs og launa. Út-
flutningur og innflutningsverð hækka um 
6% á ári og hækka þá eldri gildi gengis um 
40%. 

Reikningarnir ná yfir 25 mánuði. Fyrsta 
mánuðinn verður 10% kauphækkun, og 
síðan koma verðbætur 2., 5., 8. mánuð 
o.s.frv. Við höfum sama hátt á og við jafn-
stöðulausnirnar að reikna ákveðið dæmi og 
kanna svo áhrif hvers þáttar líkansins með 
því að breyta einum þeirra í einu og bera 
saman við upphaflega dæmið. Þar verður 
gert ráð fyrir, að mánaðarhækkun verðlags 
sé vegið meðaltal af mánaðarhækkunum 
launa og innflutningsverðs síðustu þr já mán-

uði. Heildarvægi launa er 0,6 og innflutn-
ingsverðs 0,4. Framleiðniaukning er engin. 
Launajafnan er í samræmi við kjarasamn-
inga, með verðbætur 3. hvern mánuð, og 
reiknað með hlutfallinu 0,90 milli verðbóta-
vísitölu og framfærsluvísitölu. Gengi breyt-
ist samkvæmt hækkunum framfærsluvísi-
tölu umfram innflutningsverð og launa um-
fram útflutning á mann síðustu þr já mánuði, 
og vega liðirnir jafnmikið. Verð og gengis-
jöfnurnar verða því 

P _ P _ = 0 , 6 ( W T _ ! - W ( _ 4 ) / 3 + 0 , 4 ( P M T 

_ J - P M T _ 4 ) / 3 

GET - G E T _ ! = 0 , 5 ( P T — J - P T _ 4 - P I P _ J + 

P I T _ 4 ) / 3 + 0 , 5 ( W T _ J - W T _ 4 - E T _ J - E T _ 4 ) / 3 . 

Meðaltímamunur P t — P t - 1 og stærðanna 
hægra megin við jafnaðarmerkið er 2 mán-
uðir. Niðurstöður úr þessu líkani eru sýndar 
mánuð fyrir mánuð í töflu. Fyrir fyrsta mán-
uðinn gildir jafnstöðulausn með 48% árlegri 
hækkun verðs og launa, 40% hækkun er-
lends gjaldmiðils og 4% samningsbundnar 
kauphækkanir á ári. Fyrsta mánuðinn, sem 
sýndur er í töflunni, hækka laun um 10%, en 
eftir það koma engar launahækkanir nema 
verðbætur á þriggja mánaða fresti. Innflutn-
ingsverð og útflutningur á mann hækka um 
6% á ári. 

Taflan sýnir, að við ofangreindar forsend-
ur vex verðbólgan hratt fyrst eftir launa-
hækkunina. Mest er verðhækkun milli 2. og 
3. mánaðar, 5,9%, sem svaraði til um 99% 
verðbólgu á ári. Siðan dregur smátt og smátt 
úr verðbólgu, vegna þess að verðbótavísitala 
hækkar minna en framfærsluvísitala og ekki 
er reiknað með frekari samningsbundnum 
kauphækkunum. Eftir 1 ár hefur verðlag 
hækkað um 72% samanborið við 48% á ári 
fyrir kauphækkunina. Kaupgjald fer fram úr 
verðlagi með 10% launahækkuninni í upp-
hafi tímabilsins, en dregst síðan smátt og 
smátt aftur úr vegna skerðingar verðbóta-
vísitölu. 

Lítum nú fyrst á, hvaða breyting verður á 
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Verðhœkkun 
erlends 

Verðhœkkun Launahækkun gjaldmiðils 
mán. man. ar man. ár mán. ár 

% % % % % % 
1 3,3 48,0 10,0 57,6 2,8 39,6 
2 4,6 49,9 9,2 66,6 3,9 41,1 
3 5,9 53,7 0,0 61,2 5,1 44,2 
4 5,6 57,0 0,0 56,1 5,0 47,2 
5 3,8 57,8 15,2 74,0 3,7 48,4 
6 4,9 60,3 0,0 68,4 4,5 50,8 
7 4,8 62,6 0,0 62,9 4,3 52,9 
8 4,8 64,9 12,7 77,8 4,2 54,9 
9 4,4 66,5 0,0 72,1 3,9 56,6 

10 4,3 68,1 0,0 66,5 3,9 58,2 
11 4,2 69,6 12,5 81,4 3,8 59,7 
12 4,2 71,0 0,0 75,6 3,7 61,0 
13 4,1 72,3 0,0 59,6 3,6 62,2 
14 4,1 71,4 11,7 63,2 3,6 61,7 
15 3,9 68,1 0,0 63,2 3,4 59,2 
16 3,9 65,4 0,0 63,2 3,4 56,8 
17 3,8 65,4 11,0 57,3 3,3 56,3 
18 3,7 63,4 0,0 57,3 3,2 54,5 
19 3,7 61,6 0,0 57,3 3,2 52,8 
20 3,6 59,9 10,4 54,0 3,1 51,3 
21 3,5 58,5 0,0 54,0 3,0 49,9 
22 3,4 57,2 0,0 54,0 3,0 48,6 
23 3,4 56,0 9,8 50,2 2,9 47,4 
24 3,3 54,7 0,0 50,2 2,8 46,2 
25 3,3 53,4 0,0 50,2 2,8 45,0 

verðbólguferlinum, ef gengi er eingöngu 
miðað við mismun innlends og erlends verðs 
eða launa og útflutnings í stað þess að vega 
þetta j a fn t eins og í g runndæminu. Ef ein-
göngu er miðað við verðin, hækkar vísitalan 
um 68% fyrsta árið, en um 76%, sé miðað 
við laun og útflutning. í þessu dæmi hverfur 
munurinn að mestu á öðru ári eftir launa-
hækkunina . 

Ef vægi launabreytinga eru lækkuð í 0,4 
og vægi innflutningsverðs hækkuð í 0,6 
eykst verðbólga fyrst eftir kauphækkun 
minna og svarar mest til um 84% á ári. 
Hækkun in eftir 1 ár verður 68%, en síðara 
árið svipað og grunndæmið. 

Framleiðniaukning 2,5% á ári, dreifð 
ja fn t á allt tímabilið, hefur afar litil áhrif 
fyrstu mánuðina, en verðhækkunin að ári 
liðnu hefur lækkað úr 72% í 68% og síðara 
árið úr 53% í 45%. 

H æ k k u n innflutningsverðs í erlendum 
gjaldeyri um 2,5% á ári u m f r a m það, sem 
gert var ráð fyrir í ja fns töðulausn, eykur 
verðbólgu um 3% hvort ár. Sama hækkun 

útflutnings lækkar hins vegar verðbólgu um 
1% fyrra árið og 3% síðara árið. 

T ímatöfum eða tregðu líkansins má breyta 
á ýmsan hát t . Við p ró fum fyrst að miða 
breytingar verðs og gengis við meðalbreyt-
ingu síðustu 6 mánaða í stað þriggja. Meðal-
t ímamunur er þá 3 ½ mánuður . Launa ja fnan 
er óbreytt . Verðbólga nær ekki hámarki fyrr 
en eftir 5 mánuði og svarar þá til 78% hækk-
unar á ári í stað 99% eftir 2 mánuði, þegar 
líkanið reiknaði með meðalhækkun þriggja 
mánaða í öllum jö fnum. Verðbólga fyrsta 
árið eftir kauphækkun er nú 64% í stað 72% 
í grunndæminu, en síðara árið munar litlu. 

Önnur aðferð til að breyta t ímatöfum er 
að lækka vægi bæði launa og gengis, en taka 
fyrri gildi verðsins sjálfs einnig með til skýr-
ingar. Við p ró fum að gefa þeim vægið ⅓ og 
miða af tur við þriggja mánaða tímatöf í öll-
um j ö f n u m . Verðbólga nær þá hámarki eftir 
2 mánuði og svarar til 82% á ári, og fyrsta 
árið hækkar verð um 66%. 

Þegar verð- og gengisjafna miða við 
meðalhækkun tveggja mánaða, verða ein-
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stök mánaðargildi óregluleg, eftir því hvort 
verðbótahækkun launa er með í þessum 
tveimur mánuðum eða ekki, en 5 sinnum 
verður mánaðarhækkun meiri en svarar til 
100% verðbólgu á ári, og hækkun fyrsta árið 
er um 80%. 

Hér hafa verið rakin dæmi um óvissu, sem 
gæti stafað af skekkju í einstökum þáttum 
verðbólgulíkans hverjum fyrir sig. Endanleg 
raunveruleg ónákvæmni stafar frá þeim öll-
um. Má búast við, að hún verði talsvert meiri 
en ónákvæmni í mati hvers þáttar um sig. 

Tölfrœðikönnun. 

Meginhlutverk hagfræði í gerð verðbólgu-
líkana er við val á breytum í jöfnurnar . Hún 
veitir hins vegar litla vitneskju um vægi 
breytanna og enn síður um tímatafir. Þar 
verður fyrst og fremst að byggja á þeirri 
reynslu, sem felst í eldri mælingum, og beita 
tölfræðiaðferðum til að nýta hana. Hér 
verður fjallað nokkuð um niðurstöður af 
slíkri könnun, en nánari lýsingu á aðferð-
unum og ýmsum töl f ræðiprófum, sem gerð 
eru til að kanna öryggi útkomannna, er að 
finna í [3] og verður því að mestu leyti sleppt 
hér. Reikningar voru gerðir með Autoreg-
forritasafninu [4]. 

Ekki er unnt að líkja nákvæmlega eftir 
verðbindingu launa nema nota mánaðar-
gildi. Þau henta hins vegar illa til tölfræði-
rannsókna. Skammtímaóregla, sem litlu 
máli skiptir, spillir möguleikum á að meta 
þau sambönd, sem kunna að vera fyrir 
hendi. Draga má úr henni með því að nota 
meðaltal yfir lengri tímabil, en þá verður 
tímasetning breytinga ónákvæmari. í hag-
rannsóknum með tölfræðiaðferðum eru árs-
fjórðungsgildi mest notuð, þar sem þau eru 
til, og fylgjum við því í verðjöfnunni. 

Ársfjórðungsgildi f læðistærða eru summa 
hvers tímabils eins og venja er að nota við 
slíkar stærðir. Ársfjórðungsgildi stærða, 
sem mældar eru einu sinni á ári, eru búin til 
eins og lýst er í [2]. Þau fela allvel í sér upp-
lýsingar ársgildanna um hægfara breytingar, 
en örar breytingar hverfa eða koma fram 
sem deyfðar truflanir. Þar , sem mánaðar-

gildi eru fyrir hendi, eru stöðugildi meðaltal 
hvers ársfjórðungs. Gildin við upphaf fyrsta 
og lok síðasta mánaðar ársfjórðungsins vega 
hvort 1/6, og gildin við upphaf annars og 
þriðja mánaðar vega 1/3 hvort. 

Lýsing á gögnum. 

Raðirnar, sem koma við sögu í reikningum 
okkar, eru táknaðar með bókstöfum, og eiga 
þeir við lógaritmagildi, nema annað sé tekið 
f ram. Nánari lýsing á röðunum er í [3]. 

Vísitala framfærslukostnaðar án niður-
greiðslna, P. Við töldum rétt að sleppa nið-
urgreiðslum við könnun á samböndum verð-
bólgu við aðrar hagstærðir. Niðurgreiðslur 
eru ákveðnar af stjórnvöldum, sem hafa ekki 
alltaf haf t sömu stefnu í þeim málum. 
Skammtímasjónarmið, sem erfitt er að 
tengja reglubundnum mælingum, ráða oft 
f ramkvæmd þeirra. Breytingar á niður-
greiðslum gætu ýmist orðið til að flýta eða 
seinka verðbreytingum, sem ella hefðu fylgt 
reglubundnum samböndum. 

Greitt tímakaup verkamanna og iðnaðar-
manna, W. Það er engan veginn sjálfsagt, 
hvaða launastærð er best að nota í verðjöfn-
um, og gæti verið æskilegt að hafa fleiri en 
eina, sbr. [8]. Kauptaxtar eru aðgengileg 
stærð, en hafa þann galla að vanmeta raun-
verulega greitt t ímakaup, þar sem þeir sleppa 
launaskriði og fleiri þáttum, sem hafa áhrif á 
það. Við kusum því að nota greitt t ímakaup í 
dagvinnu samkvæmt gögnum Kjararann-
sóknarnefndar. Við treystum okkur ekki til 
að fara með almennari röð en greitt tíma-
kaup verkafólks og iðnaðarmanna aftur til 
ársins 1962 vegna skorts á gögnum. Áhrif 
launabreytinga annarra stétta, sem ekki 
fylgja þessum mælingum, koma því fram 
sem truflun á mældum samböndum. 

Framleiðni, F. Engar ársfjórðungsmæl-
ingar eru til á framleiðni, en við prófuðum 
að notast við hlutfall raungildis þjóðarfram-
leiðslu og f jölda tryggðra vinnuvikna og 
nota aðferðir, sem lýst er í [2], til að búa til 
ársfjórðungsgildi úr mælingum á ársgildum. 

Innflutningsverð í dollurum, PI. Þjóð-
hagsstofnun mældi ársfjórðungsgildi inn-
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flutningsverðs f rá f jó rða ársfjórðungi 1973 
fram á mitt ár 1980. Við þurf tum lengri röð 
og tókum það ráð að nota vísitölu útflutn-
ingsverðs iðnaðarríkja úr International Fin-
ancial Statistics um allan innflutning nema 
olíu. Þar var notuð sérstök vísitala, sem við 
bjuggum til fyrir tímabilið fram til 1973, en 
olíuvísitala Þjóðhagsstofnunar upp frá því. 
Vísitölurnar voru síðan vegnar saman með 
hlutdeild olíuinnflutnings í heildarinnflutn-
ingi árið á undan. Til að forðast ósamræmi 
notuðum við þessa innflutningsverðvísitölu 
allan tímann. 
Gengi, GE. Verð dollara í kr. 
Innflutningsverð í kr., PM. Margfeldi PI og 
GE. 
Útflutningur, E. Útflutningur á mann, 
mældur í dollurum. 
Þjóðarframleiðsla á mann á verði hvers 
tíma, Y. Ársgildi, breytt í ársfjórðungsgildi 
skv. [2]. 
Viðskiptajöfnuður, V. Hlutfall útflutnings 
og gjaldeyrissölu, mælt á sama gengi. 

Verðjafna. 

Við metum nú vægi og tímatafir með mæl-
ingum frá 1962 til 1981. Fyrst verður reynt 
að skýra verðbreytingar með breytingum 
launa að frátalinni framleiðniaukningu, og 
breytingu innflutningsverðs í íslenskum 
krónum. 

Þar sem engin traust vitneskja liggur fyrir 
um tímatafir, könnum við fyrst almennt 
líkan með möguleika á að nota gildi með allt 

að árs töf til að skýra verðbreytingar. Fyrstu 
gildi háðu breytunnar eiga því við 2. árs-
f jórðung 1963. 

Skrifum verðjöfnuna 

4 4 

þar sem a j og βj eru stuðlar, metnir með hjálp 
mælinganna, og Z t er frávikið, þ.e.a.s. sá 
hluti verðbreytingar tímann t, sem ja fnan 
skýrir ekki. Niðurstaða af mati stuðlanna 
varð: 
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a0 = 0,22 (5,2) 
a , = 0,17 (3,7) 
a 2 = 0,11 (2,5) 
a3 = 0,11 (2,5) 
a 4 = 0,06 (1,3) 

s = 0,0163; R 2 = 0,80 
T-gildi eru sýnd í sviga. 

Summa stuðlanna við ∆W—∆F er 0,67, og 
summa stuðla ∆PM er 0,32. Samkvæmt hag-
fræðinni ætti summa allra stuðlanna að vera 
1, en kerfisbundin skekkja í mælingu ein-
hverrar breytu í jöfnunni yfir tímabilið, sem 
mælingarnar ná til, myndi leiða til þess, að 
summan yrði ekki 1. Útkoman bendir til, að 
ekki sé um stóra skekkju í mælingu á lang-
tímabreytingum að ræða, en útilokar þó 
ekki, að skekkjur í mælingu tveggja eða 
fleiri stærða jafnist út. 

Stærðin R2 sýnir hlutfall varians ∆P, sem 
jafnan skýrir, og er það ekki ósvipað gildum, 
sem fengist hafa í hliðstæðum könnunum á 
∆P erlendis, en staðalfrávikið 1,6% er 
stærra. Það er þó eðlilegt, þar sem breyting-
ar á verðbólgu eru hér miklu meiri. Hægt er 
að lækka það svolítið með því að sleppa 
ómarktækum liðum í jöfnunni , en það 
breytir ekki megindráttum útkomunnar. 
Jafnan stenst próf á, að stuðlarnir sé stöðug-
ir og frávikin laus við sérfylgni. 

Falli j a fna á prófum á sérfylgni í frávikum 
eða stöðugum stuðlum, er það sterk vísbend-
ing um, að ekki sé mark takandi á mati para-
metranna, hver sem t-gildin eru, og þarf þá 
að reyna að breyta formi jöfnunnar eða leita 
að nýjum breytum til að skýra háðu stærð-
ina. Þessi próf koma oft upp um galla í jöfn-
um, og er því sjálfsagt að nota þau, og var 
það gert við metnar jöfnur í þessari grein. En 
hér er verið að kanna stuttar tímaraðir og oft 
margir metnir stuðlar í hverri jöfnu . Prófin 
eru því veik, þ.e.a.s. miklir möguleikar eru 
á, að þau sýni ekkert athugavert, þótt j a fna 
sé léleg. 

Allar jöfnur og líkön eru einföldun á raun-
verulegum samböndum. Þessum einföldun-
um má einnig lýsa sem takmörkunum á sam-
böndum. Tölfræði veitir möguleika til að 
prófa slíkar takmarkanir, og er það ekki 

β0 = 0,15 (3,9) 
β, = 0,10 (2,3) 
β2 = 0,04 (0,9) 
β3 =-0,01 (0,3) 
β4 = 0,04 (1,2) 
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síður mikilvægur þáttur í gerð haglíkana en 
að prófa , hvort frávik fylgist að og stuðlar 
j a fnanna séu stöðugir. Við skulum nú at-
huga nokkrar takmarkanir í ofangreindri 
verð jöfnu . 

Aðeins tvær óháðar breytur koma við 
sögu í jö fnunni , en samtímagildi og allt a f tur 
að gildum, tö fðum um eitt ár af hvorri. 
Þa rna er því m.a . beitt þeim takmörkunum, 
að verð erlends gjaldmiðils og innflutnings-
verð hafi sömu stuðla og að laun og fram-
leiðni hafi sömu stuðla sin með hvoru for-
merki. 

Takmörkunin , að framleiðnibreytan haf i 
sama formerki og laun með neikvæðu for-
merki, stenst ekki tö l f ræðipróf . Stuðlar 
hennar eru ekki marktækir , þegar þeir eru 
metnir s jálfstætt , og mark tækur bati verður 
á samræmi j ö f n u og mælinga. Bendir þetta 
til, að skammtímasamband launa, verðs og 
framleiðni sé óreglulegt eða mælikvarði okk-
ar á framleiðni óful lnægjandi . 

Of t er fróðlegt að p rófa að bæta fasta, 
linulegri leitni, fyrri gildum háðu breyt-
unnar og fastri árstíðasveiflu við svona jö fn-
ur. Hér reyndist ekkert af þessu bæta jö fn-
una nema fyrra gildi verðsins, og gafst best 
að nota gildi þess fyrir ári síðan. Þar sem 
framleiðni er nú sleppt, verður summa stuðla 
lægri en 1. 

Að lokum var p ró fuð takmörkunin , að 
sami stuðull væri við gengi erlends gjaldmið-
ils og innflutningsverð í erlendri mynt . Má 
ha fna þeirri kenningu með um 90% öryggi 
samkvæmt þeim gögnum, sem hér var unnið 
úr . Við skulum nú huga nokkru nánar að 
bestu verð jöfnu , sem f ram kom í þessum 
reikningum, og skrifum hana 

Tölfræðipróf benda hvorki til sérfylgni í 
f rávikum né að stuðlarnir séu að breytast. 

Meðalt ímamun launa og verðs má reikna 
með D j P\ / E jS j , ef ekki er tekið tillit til 
áhrifa ∆ P t - 4 , og fæst þá rúmir 3 mánuðir. 
Á sama hátt fæst rúmlega mánaðar tímatöf á 
áhr i fum gengisbreytinga og 3,5 mánaða 
tímatöf á áhr i fum erlendra verðbreytinga. 
Liðurinn ∆Pt-4 veldur því, að meðaltíma-
töf líkansins verður mun hærri , yfir 5 mán-
uðir fyrir laun og erlent verð og 2 mánuðir 
fyrir gengi. Líklegasta ás tæðan til þess, að 
verðbreyting fyrir ári siðan reynist mark tæk, 
er, að nokkrar árst íðabundnar hreyfingar 
séu á verðbólgu, en að þær hafi ekki verið 
stöðugar allt tímabilið. Stuðlar annarra liða 
breytast ekki á þann veg, að tímatafir verði 
svona langar, ef j a f n a er metin án ∆ P t - 4 . 
Fyrri tölurnar gefa því sennilega betri mynd 
af raunverulegum t ímamun verðbólgu og 
annarra s tærða en fæst með því að reikna 
formlega eftir jö fnunni og taka fullt tillit til 
∆ P t - 4 . Ýtarleg könnun á möguleikum á að 
meta t ímatafir í breskri verðjöfnu bentu til, 
að það yrði ekki gert með mikilli nákvæmni 
[7]. 

Heildarvægi launa í verðjöfnunni er 0,44, 
en 0,44/(1—a) = 0,55 í jafnstöðulausn. 
Samsvarandi stuðlar gengis eru 0,30 og 0,37 
og innflutningsverðs 0,42 og 0,53. Það kom 
f ram, þegar f jal lað var um jafnstöðulausnir , 
að áhrif erlendra verðhækkana eru grunsam-
lega lítil, þegar verðjafnan miðast eingöngu 
við innflutningsverð í krónum, auk launa og 
framleiðni. Metnu stuðlarnir gera hlut er-
lendra verðhækkana meiri, en eru lengur að 
koma f r am heldur en áhrif gengisbreytinga. 
t ímamunurinn getur m.a . s tafað af því, að 

við notum erlent útflutningsverð sem mæli-
kvarða á erlent verð, en nokkur tími líður frá 
því að vara fer úr hö fn erlendis þar til að 
verð hennar er mælt í smásöluverslun á ís-
landi. Þeir gallar, sem ótvírætt eru á mæli-
kvarða okkar á innflutningsverð í erlendri 
mynt, stuðla þó fremur að því, að stuðlar 
þessarar breytu verði of lágir. 

Sú ákvörðun að taka breytur, eina eða 
fleiri, ekki með í j ö fnu , er takmörkun, og 
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hana má prófa með því að bera saman jöfnu , 
metna með og án slíkra breyta. Möguleikar á 
sambandi verðbólgu við útflutning og pen-
ingastærðir voru kannaðar á þennan hátt í 
[3]. Enda þótt nokkur vísbending kæmi fram 
um, að slík sambönd gætu verið fyrir hendi, 
reyndist ekkert af því svo sterkt eða ótvírætt, 
að ástæða sé til að hafna því að nota ein-
göngu þær stærðir í verðbólgulíkan, sem hér 
er f jal lað um. 

Síðari hluta tímabilsins er verðbólga miklu 
hærri en fyrri hluta þess. Er því ástæða til að 
athuga sérstaklega hvort þá verði breyting á 
sambandi verðbólgu við aðrar stærðir, t .d. 
þannig að tímamunur styttist. Við prófuðum 
að endurmeta verðjöfnuna með 40 ársfjórð-
ungsgildum frá 1972 til 1981. Stuðlar jöfn-
unnar eru of margir fyrir þennan f jölda mæl-
inga, og t-gildi þeirra lækka. Þegar búið er 
að sleppa ómarktækum liðum, er staðal-
frávik jöfnunnar 0,0157 og tímatafir nokk-
urn veginn hinar sömu og þegar metið var 
með gögnum alls tímabilsins. En þetta tíma-
bil finnst önnur jafna , sem fellur j a fn vel að 
mælingunum. 

∆Pt = 0,13∆W t + 0 , 1 6 ∆ W t _ j + 0,28∆/jGEt 

(2,1) (2,6) (4,5) 

+ 0,12∆GE t j + 0,12∆PI t 

(1,9) (1,7) 

+ 0,24∆ PI t 2 + 0,025 + föst árssveifla. (7) 
(3,4) (2,8) 

s = 0,0157;R2 = 0,71. 

Þarna er t ímamunur launa og verðlags 
innan við tveir mánuðir. Vægi launa er hér 
miklu lægra en í jö fnum með ∆ P t - 4 . 
Meðalgildi árssveiflunnar er núll og fastinn 
0,025 lýsir því stöðugum verðhækkunum án 
samhengis við aðrar raðir, sem svara til rúm-
lega 10% á ári. 

Þessi j a fna á sér minni stoð í hagfræði en 
hinar og er ég tortrygginn á þá lýsingu verð-
myndunar, sem beinast liggur við að lesa úr 
henni. Ef t ímamunur launa- og verðhækk-
ana væri í raun og veru að styttast, æt tu 
stuðlar nýrri gilda launa að hækka, en lækka 

á hinum eldri. Þetta gerist þó ekki, heldur 
eru það aðeins vægi ∆Wt-2 og ∆Wt-3, 
sem lækka svo mikið, að jafnan verður best 
með því að sleppa þeim. Heildarvægi launa 
verður því óeðlilega lágt miðað við innflutn-
ingsverð. Liðirnir ∆Wt-2, ∆Wt-3 og 
∆Pt-4 eru allir mælikvarði á kostnaðar-
hækkanir , sem koma seint fram í verði, en 
ja fnf ramt lýsir ∆Pt-4 veikri árstíðasveiflu. 
Þennan hluta tímabilsins hentar þó betur að 
nota fasta árssveiflu. En án ∆Pt-4 verða 
liðirnir ∆Wt-2 og ∆Wt-3 ófullnægjandi 
til að lýsa töfðum kostnaðarhækkunum. 
Þeir hafa talsvert samband við gengi næsta 
ársfjórðungs eins og fram kemur hér á eftir 
og koma fasti og hækkun á vægi gengis í 
stað töfðu kostnaðarliðanna. 

Launajafna. 

Verðbólguspár eru oftast gefnar út miðað 
við gefnar forsendur um launaþróun sam-
kvæmt verðtryggingu og gefnum samnings-
eða lögbundnum breytingum. Slík j a fna 
felur ekki í sér neina skýringu á stærð um-
saminna launahækkana né vísitöluskerð-
inga. Illa gengur að meta jöfnu, þar sem árs-
fjórðungsgildi launa eru skýrð með öðrum 
stærðum, t .d. verðlagi og framleiðslu. 
Ástæðan til þess er fyrst og fremst, hve mik-
ill munur er á breytingu launa, eftir því hvort 
meiriháttar kjarasamningar eru gerðir í árs-
f jórðungnum eða ekki. Þessi óregla er minni 
í hálfsársgildum, og höfum við því notað 
þau í launajöfnu. 

Verð og framleiðsla virðast eðlilegar 
stærðir til að skýra launabreytingar. í er-
lendum jöfnum kemur atvinnuleysi mikið 
við sögu í launajöfnum, en á Íslandi er meiri 
ástæða til að huga að utanríkisviðskiptum. 
Besta launajafna, sem við höfum fundið fyrir 
þetta tímabil, er 

∆Wt = 0,66∆P t — 0,23∆ W t j — 0 , 3 9 ∆ W t _ 2 

(3,4) (1,8) (3,7) 

+ 0,59 YWj j + 0,049 V( + föst árssveifla + 0,129. 
(4,9) (2,4) (7,7) 

s = 0,0322; R 2 = 0,82. (8) 
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Stærðin YW er þjóðarframleiðsla á mann, 
deilt með greiddu tímakaupi, og V er hlutfall 
útflutnings og gjaldeyrissölu bankanna, 
meðaltal þriggja árshelminga. Meðalgildið 
var dregið bæði frá YW og V. T-gildi eru 
sýnd í sviga undir hverjum metnum stuðli 
jö fnunnar . Þar sem ∆Pt er háð breyta og 
unnt er að skýra talsvert af breytingum 
hennar með ∆W t , er ekki notuð venjuleg 
aðferð minnstu kvaðrata [3]. 

Ef þessi j a fna er borin saman við jöfnu 
(2), má líta svo á, að liðurinn 0,66 ∆Pt svari 
til verðtryggingarinnar, en 0,59YW + 
0,049V + 0,129 sé mælikvarði á samnings-
bundnar launabreytingar aðrar en verðbæt-
ur. En við túlkun á stærð stuðlanna þarf að 
taka tillit til töfðu gilda verðsins sjálfs á 
hægri hlið jöfnunnar með neikvæð for-
merki. Ástæðan til, að þau koma með í jöfn-
una, er líklega sú, að eftir stóra kjarasamn-
inga má búast við, að minna verði um kaup-
hækkanir en þegar þær hafa verið litlar árið 
á undan. Formlega mætti sleppa þessum lið-
um og taka í staðinn með tafða liði stærð-
anna ∆P t , YW t - 1 og V t og breyta gildi fast-
ans. Töfðu liðirnir yrðu að mestu með nei-
kvæð formerki. 

Þegar búið er að taka tillit til töfðu gilda 
launanna í jöfnunni , er heildarvægi verð-
breytinga 0,41, en hefur að jafnaði verið um 
0,90 í samningum um verðbindingu launa. 
Það eru því einkum samningsbundnar kaup-
hækkanir og lögboðnar breytingar á verð-
bótaákvæðum, sem móta hálfsársbreytingar 
launa. Liðurinn V t er mælikvarði á við-
skiptajöfnuð. Enda þótt hann virðist allvel 
marktækur í þeirri jö fnu , sem hér er sýnd, er 
t-gildið 2,4 ekki traust vísbending um, að 
hann sé mikilvægur til að skýra launabreyt-
ingar á Íslandi. L iður með þetta t-gildi gæti 
vel reynst ómarktækur í öðru formi jöfn-
unnar, sem skýrði launabreytingar ámóta 

vel. Öðru máli gegnir um liðina YW t - 1 og 
fasta. T-gildi þeirra eru svo há, að ja fna , sem 
hefði ekki þá né aðra liði, sem fælu að mestu 
í sér sömu upplýsingar, myndi væntanlega 
falla á tölfræðiprófi með samanburði við 
þessa jö fnu . 

Liðurinn YW er eðlilegur þáttur launa-
jöfnu . Þetta er svokallaður jafnvægisliður, 
og samkvæmt honum má búast við, að raun-
laun hækki, ef þau hafa dregist aftur úr 
þjóðarframleiðslu, og öfugt, ef þau hafa 
hækkað meira en þjóðarframleiðsla. Þar 
sem stuðull þessa liðar er hár, gengur aðlög-
un launa að þjóðarframleiðslu hratt. Fasti 
verðjöfnunnar lýsir launahækkunum, sem 
standa ekki í reglubundnu samhengi við þær 
stærðir, sem fyrir eru í jöfnunni . Hann er 
afar hár, svarar til um 17% hækkunar á ári. 
Nærtækasta skýring á hlutverki fastans er, 
að hann lýsi tilhneigingu launa til að fara 
hækkandi án tillits til annarra stærða jöfn-
unnar. Önnur skýring gæti verið, að hann 
lýsi meðalhækkun, sem stafaði af óreglulegu 
sambandi launa við verðhækkanir, eða 
stærðir, sem vantaði í jöfnuna. Ég álít, að 
þetta sé hvorttveggja fyrir hendi, en fyrri 
skýringin sé veigameiri. Mikill munur var á 
verðbólgu fyrri og síðari hluta tímabilsins, 
sem jafnan lýsir. Verðliðurinn, sem fyrir er í 
jöfnunni , og aðrir, sem prófað var að nota 
og reyndust ekki skýra neitt að gagni, væru 
því öllu betri mælikvarði en fasti á meðal-
áhrif stærða, sem vantar í jöfnuna eða hafa 
áhrif á verð með óreglulegum tímamun. 
Samanburður við erlendar kannanir og 
launajöfnur , sem nota eingöngu fyrri gildi 
launa eða bæði laun og verð, sýnir líka, að 
ja fnan skýrir svo mikið af launabreytingum, 
að lítil ástæða er til að gera ráð fyrir, að þar 
vanti breytu, sem gæti skýrt mikið í viðbót. 

Gengisjafna. 

Þriðja háða breytan í verðbólgulíkaninu, 
sem fjallað var um hér að f raman, er gengi. 
Ljóst er, að ja fna líkansins dugir alls ekki til 
að lýsa gengisbreytingum, meðan sú tilhögun 
ríkti, að gengi hélst stöðugt árum saman og 
breyttist siðan í stórum stökkum. Á þeim 
tíma mátti með talsverðum rétti telja gengi 
óháða breytu, sem stjórnvöld ákvörðuðu. 

Öðru máli gegnir um síðari hluta tímabils-
ins, þegar gengi sígur eða breytist með tíðum 
stökkum. Þá þarf að huga að áhrifum verðs 
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og launa á gengi ekki síður en áhrifum gengis 
á þessar stærðir. Höfum við því reynt að 
meta stuðla í gengisjöfnum með gögnum frá 
síðari hluta ársins 1972 til ársloka 1981. 

Ársf jórðungsjöfnur með gengi sem háða 
breytu verða lélegar. Stafar það sennilega 
einkum af því, að stjórnvöld hafa talsverða 
möguleika á að t e f ja eða flýta gengisbreyt-
ingum í nokkra mánuði, og er þetta skylt 
vandkvæðunum á að finna góða ársfjórð-
ungsjöfnu launa. Var því einnig gripið til 
þess ráðs hér að nota hálfsársgildi. í gengis-
jö fnu , sem notuð var í verðbólgulíkönunum, 
var beitt þeirri takmörkun, að gengi breyttist 
þannig, að innflutningsverð í kr. fylgdi inn-
lendu verðlagi eða útflutningsverðmæti í kr. 
fylgdi launakostnaði. Ef litið er á heildar-
breytingu þessara stærða 1962 til 1981, 
standast takmarkanirnar vel. Það gera þær 
hins vegar ekki, ef litið er á tímabilið frá 
1973 til 1981. Þ á hækkar verð erlends gjald-
eyris talsvert meira en nemur muninum á 
launakostnaði og útflutningstekjum sam-
kvæmt þeim mælingum, sem hér eru not-
aðar. Einnig hækkar innflutningsverð í kr. 
meira en innlent verð. 

Sú jafna , sem við höfum fundið og best 
lýsir gengisbreytingum, er 

∆GB t = 0 , 7 9 ∆ W t _ j + 0 , 7 3 ∆ W t _ 2 — 0,21∆E t -1 

(4,5) (3,5) (2,4) 

—0,126. (9) 
(2,5) 

s = 0,043; R 2 = 0,77. 

Enda þótt j a fnan sé í þokkalegu samræmi 
við gögnin þetta tímabil, er ljóst, að hún hef-
ur lítið almennt gildi. Ef verðbólga innan-
lands og utan lækkaði niður í nokkra hundr-
aðshluta á ári, myndi ja fnan reikna með, að 
verð erlends gjaldeyris lækkaði um 10-20% á 
ári, sem er f ja rs tæða . í jö fnu án fasta verður 
summa stuðla launabreytinga nálægt einum, 
en stuðlar útflutnings talsvert lægri, og slík 
j a fna getur ekki heldur staðist til lengdar. 
Athyglisverð niðurstaða af tilraunum með 
gengisjöfnu er, að breytingar launa og 
útflutnings duga betur til að skýra gengis-

breytingar þetta tímabil en breytingar inn-
lends verðs og innflutningsverðs. Þetta er í 
samræmi við þá skoðun, að ákvarðanir um 
gengisbreytingar hafi fyrst og fremst miðast 
við afkomu sjávarútvegs. 

Samanburður á verðbólgulíkönum og 
niðurstöðum tölfræðikönnunar. 

Við skulum nú bera saman niðurstöður 
tölfræðikönnunarinnar og sambandanna, 
sem reiknað hefur verið með í verðbólgulík-
önum. 

Enginn reginmunur er á metnu verðjöfn-
unni og jöfnum, sem notaðar eru í verð-
bólgulíkönum. Nokkur vísbending er þó um, 
að vega ætti innflutningsverð í erlendri mynt 
hærra en gengisbreytingar. 

Ekki tókst að fá marktæka mynd af 
skammtímasambandi verðlags og fram-
leiðniaukningar. Gæti það stafað af því, að 
mælikvarði okkar á framleiðnibreytingar var 
ófullkominn. En þetta hefur líka gengið illa í 
löndum með viðtækari mælingar. Er því allt 
eins líklegt, að enda þótt áhrif framleiðni á 
verðlag séu ótvíræð, þegar til langs tíma er 
litið, sé tímamunur stærðanna óreglulegur. 
Sennilega skiptir það litlu máli fyrir stærð 
frávika í ársfjórðungslíkani af verðbólgu, að 
þar vantar sérstakan lið til að lýsa fram-
leiðnibreytingum. Tilraunir með verðbólgu-
líkanið sýndu hins vegar, að í spám til eins 
árs eða lengri tíma getur óvissa um stærð 
framleiðnibreytinga og hvenær þær koma 
f ram í verði valdið stórri skekkju. 

Í dæmunum um áhrif mismunandi for-
sendna á útkomur úr verðbólgulíkani kom í 
ljós mikill munur á útkomum úr líkönum 
með 2 og 3 ½ mánaðar t ímamun. Mikil 
óvissa um raunverulegan tímamun verðs og 
launa kom fram í tölfræðikönnuninni. 
Þarna er því stór óvissuþáttur í verðbólgu-
spám. 

Launa ja fna líkansins og metna launajafn-
an eru ekki sambærilegar á sama hátt og 
verðjöfnurnar . Ja fna líkansins gildir ein-
göngu um verðbætur og gefnar samnings-
eða lagabundnar launabreytingar, og þá er 
hún rétt að undanskilinni lítilsháttar óvissu 



50 FJÁRMÁLATÍÐINDI 

um stærð skerðingar verðbótavísitölu. 
Samræmi milli niðurstöðu tölfræðikönn-

unar og almennra hagfræðilegra ályktana 
var miklu lakara í gengisjöfnum en verðjöfn-
um. Það er því ekki völ á neinni jöfnu til að 
lýsa gengi í verðbólgulíkani, sem bæði megi 
leiða að eðlileg hagfræðileg rök og samrým-
ist reynslu liðins tíma um raunverulegar 
gengisbreytingar. Tölfræðikönnunin bendir 
þó til, að fremur beri að miða gengisbreyt-
ingar í líkani við breytingar launa en verðlags 
og að tímamunur sé talsvert langur. 

Ályktanir. 

Við hugum nú að því, hvaða ályktanir 
megi draga af metnu jöfnunum um orsakir 
verðbólgu á Íslandi, hvers vegna hún var 
meiri síðari hluta tímabilsins, sem hér er 
f jal lað um og hugsanlegar leiðir til að draga 
úr henni. Helstu kenningum um íslenska 
verðbólgu er lýst í [6]. 

Verðbólgukenningar greina oft milli 
kostnaðar- og eftirspurnaráhrifa. í metnu 
verðjöfnunni (6) eru innflutningsverð og 
gengi ótvíræðir kostnaðarþættir. Laun eru 
hluti af framleiðslu- og dreifingarkostnaði, 
en þau eru einnig mælikvarði á kaupgetu og 
þar með eftirspurn [10]. Þannig er t .d. sterkt 
samband milli launa og innflutnings sam-
kvæmt óbirtum rannsóknum við 
hagfræðideild Seðlabankans. Ef 
eftirspurnaráhrif væru ríkjandi við 
verðmyndun, mætti því búast við, að vægi 
launa í verðjöfnu yrði hærra en svarar til 
hlutfalls þeirra í kostnaði. Þar sem vægi 
launa í jöfnu (6) er aðeins 0,55, þegar tekið 
hefur verið tillit til ∆ P t - 4 , bendir það ekki 
til beinna eftirspurnaráhrifa. íslenskri verð-
bólgu er oft lýst eitthvað á þessa leið: Út-
flutningstekjur Íslendinga eru óstöðugar. 
Laun og verð í öðrum atvinnuvegum hækka 
fljótt í kjölfar uppgripa í sjávarútvegi, og 
dreifist hagnaður hans þannig um hagkerfið. 
Þegar miður gengur í sjávarútvegi, er hagur 
hans bættur með gengislækkunum, svo að 
verðlag heldur áfram að hækka. 

Metnu jöfnurnar geta vel samrýmst þess-
ari lýsingu. Laun og gengi duga vel ásamt 

innflutningsverði til að skýra verð, og laun 
laga sig hratt að breyttum þjóðartekjum. En 
laun og gengi eru einnig háðar breytur. Það 
er því æskilegt að losna við þær úr verðjöfn-
unni til að komast nær orsökum verðbólg-
unnar. Til einföldunar sleppum við tímamun 
og notum 

∆GE = ∆W — ∆E + DG 

Í stað metinnar gengisjöfnu. Þarna er tekið 
tillit til þess, að metnar jöfnur bentu til, að 
gengi hefði fremur fylgt mismun launakostn-
aðar og útflutningstekna en innlends og er-
lends verðs. Bætt er við liðnum DG til að 
tákna gengisbreytingar, sem ekki fylgja þess-
um liðum. Breytunni V er sleppt, þar sem lít-
ið munar um hana. Þegar búið er að eyða 
gengis- og launabreytingum úr verðjöfnunni, 
fæst 

∆P = 0,226 YW — 0.59∆E + 0,85∆PI + 0,59 DG 
+ 0,059. (10). 

Jafnan á við ársfjórðungsgildi. Ef litið er á 
allt tímabilið frá 1962 til 1981, er meðaltal 
bæði YW og DG núll, svo að þær stærðir 
skýra ekki verðbólgu þessa tímabils í heild. 
Erlendar verðhækkanir voru miklu minni en 
innlend verðbólga, og stuðull þeirra er lægri 
en 1. Þær skýra því aðeins lítinn hluta verð-
bólgunnar samkvæmt þeim jöfnum, sem hér 
er stuðst við. Samkvæmt þessari jöfnu er 
skýringar verðbólgu tímabilsins 1964 til 1981 
fyrst og fremst að leita í fastanum 0,059. 
Hann er ámóta hár og meðalgildi ∆P og 
svarar til um 27% verðbólgu á ári. Þessi fasti 
er upprunninn í launajöfnunni, og hefur 
okkur ekki hugkvæmst önnur skýring en að 
hann lýsi fyrst og fremst tilhneigingu launa 
til að hækka óháð hagstærðum. 

Mikill munur er á verðbólgu fyrri og siðari 
hluta tímabilsins. Fyrir 1973 var verðbólga 
að meðaltali um 12% á ári, en 42% frá 1973 
til 1981. Erlend verðbólga var miklu meiri 
síðara tímabilið, og gæti liðurinn 0,85∆PI 
skýrt um 9% mun á verðbólgu. En útflutn-
ingur hækkaði ámóta mikið, og heildaráhrif 
liðanna —0,59∆E + 0,85∆PI skýra hverf-
andi lítið af muninum á verðbólgu þessi 



TÖLFRÆÐIKÖNNUN Á VERÐBÓLGU 51 

t ímabil. Hlutfall þjóðarframleiðslu á mann 
og greidds t ímakaups er talsvert hær ra síðari 
árin, og skýrir það um 13% mun á verð-
bólgu. Þjóðarframleiðsla er í eðli sínu háð 
breyta, en á þessu stigi h ö f u m við enga jö fnu 
til að skýra hana. Við ne fnum tvennt, sem 
gæti stuðlað að því, að hlutfall þ jóðar f ram-
leiðslu og greidds t ímakaups haf i hækkað: 

Heimilisstörf eru ekki mæld í þjóðhags-
reikningum. Þá t t taka kvenna í öðrum störf-
um vex og eykur það mælda þ jóðar f ram-
leiðslu, ef húsmæður taka upp launuð störf, 
en hluti þeirra, sem unnu þau störf áður, 
snýr sér að fós t rus törfum og innflutningi og 
viðhaldi uppþvottavéla. Mæliskekkja á 
breytingu þjóðarframleiðslu myndast ein-
göngu, þegar heimilisstörf eru leyst með 
aðkeyptri vinnu. Ef útivinnu er bætt við 
heimilisstörf eða eiginmaður tekur að sér 
hluta þeirra, mæla þjóðhagsreikningar 
eðlilega. Þar sem hlutfall þjóðarframleiðslu 
og greidds t ímakaups hækkaði um rúm 
14%, er útilokað, að ofangreint o fmat á 
h æ k k u n þjóðarframleiðslu skýri nema lítinn 
hluta af því. Álitlegri skýring er, að þáttur 
f j á rmagns hafi aukist í framleiðslunni. Það 
er reyndar vitað, að þetta hefur gerst í fisk-
veiðum með tilkomu skuttogara og ágrein-
ingur um skiptingu afrakstursins milli f já r -
magnseigenda og launþega verið áberandi í 
kjaradei lum sjómanna. Virðist liklegt, að 
hliðstæðar deilur hafi verið á ferðinni viðar, 
beint eða óbeint, þar sem tekin eru í notkun 
dýr og afkastamikil framleiðslutæki. Hér er 
einnig vert að hafa í huga menntunarkostnað 
og þátt menntunar í framleiðslu og kaup-
k rö fum. 

Breyting á hlutfalli þjóðarframleiðslu og 
greidds t ímakaups skýrir aðeins um helming 
af muninum á verðbólgu fyrir og eftir árs-
byr jun 1973. Samkvæmt j ö f n u (10) má að 
mestu rekja það, sem á vantar, til DG, en sá 
liður sýnir hækkun á verði erlends gjaldmið-
ils umfram mismun launa og útflutnings. Fram-
an af var hann neikvæður en frá 1973 til 1983 
hækkaði erlendur gjaldmiðill meira en ja fn-
vægis jöfnurnar gera ráð fyrir. Mikil breyting 
varð á fiskveiðum síðari hluta tímabilsins. 

Togaraflot inn var allur endurnýjaður og 
skuttogararnir , sem tóku við, voru afkasta-
meiri og veiddu stærri hluta aflans en þeir, 
sem fyrir voru. Togarar nota meiri oliu en 
bátar til að ná sama afla, svo að olíuverðs-
hækkanir höfðu sterk áhrif til að auka 
kostnað útgerðarinnar. Sá kostnaðarauki er 
vanmetinn með hækkun greidds t ímakaups. 
Síðustu árin var beitt umfangsmiklum tak-
mörkunum á þorskveiðum, og jók það enn á 
hlutfall kostnaðar og afla. Við teljum því, að 
notkun gengisskráningar til að bæta sjávar-
útvegi aukinn kostnað umf ram launahækk-
anir eigi talsverðan þátt í að skýra verð-
bólguna f rá árinu 1973. 

Nær tæk t er að ætla, að hálff l jótandi gengi 
síðari hluta tímabilsins og vitneskja launþega 
og atvinnurekenda, einkum í sjávarútvegi, 
um minni hömlur á að lækka gengi til að 
halda uppi tek jum og atvinnu hafi átt þátt í 
að auka verðbólgu síðari hluta tímabilsins 
[5]. En þetta er erfitt að mæla. 

í [3] er lýst t i lraunum til að kanna beint 
samband peningamyndunar og verðbólgu. 
Niðurstöður voru óljósar. Unnt var að fá lít-
ið eitt nákvæmari verðjöfnu með því að taka 
með lið, tengdan peningamyndun, en ávinn-
ingurinn var ekki nægilega mikill til að ha fna 
með miklu öryggi þeim vinnubrögðum að 
nota eingöngu liði, sem hér er f jal lað um. Ef 
ofangreindur liður er tekinn með í verðjöfn-
una, skýrir hann hluta af muninum á 
verðbólgu fyrri og síðari hluta tímabilsins. 

Við skulum að lokum huga að því, hvaða 
ályktanir megi draga af ú tkomunum um leið-
ir til að draga úr verðbólgu. 

Samkvæmt jö fnu (4) verður verðbólga á 
Íslandi einkum rakin til þess, að liðurinn 

DW, launabreytingar aðrar en verðbætur, er 
að staðaldri hár. Niðurstaðan af togstreitu 
launþega, atvinnurekenda og st jórnvalda 
um þennan lið leiðir til þess, að metna ja fn-
an, sem lýsir raunverulegum breytingum á 
greiddu tímakaupi, verður ærið frábrugðin 
jö fnu líkansins (2). Helstu liðir metnu launa-
jö fnunnar auk ∆P eru jafnvægisliðurinn 
YW og afar hár fasti. Fastinn lýsir launa-
hækkunum án reglubundins samhengis við 
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aðrar stærðir, sem hér er f jal lað um, en YW 
jafnvægisástandi þjóðarframleiðslu og 
greidds t ímakaups. Annaðhvort leitnin eða 
j a fnvægi þjóðarframleiðslu og t ímakaups 
breyttust um mitt tímabilið, þannig að verð-
bólga jókst . Þær rannsóknir, sem hér er 
f ja l lað um, fela ekki í sér neina skýringu á 
s tærð leitninnar, sem fastinn lýsir eða jö fnu 
til að lýsa þjóðarframleiðslu. Við getum því 
ekki bent á neinar stærðir, sem stjórnvöld 
ráði yfir, og metið, hvað tiltekin breyting 
þeirra haf i mikil áhrif á verðbólgu, sem við 
rek jum til fastans og YW. 

Þ a ð er útbreidd skoðun, að helsta hlutverk 
ríkisvaldsins í sambandi við verðbólgu sé að 
sjá til þess, að heildareftirspurn sé hæfileg. 
Mikilvægustu tækin til þess hafa verið geng-
isskráning, erlend lán, útlán bankakerfisins 
og a fkoma ríkissjóðs. Áhrif þeirra koma 
f r am í jafnvægisl iðnum YW. Það þyrfti ansi 
harkalegar aðgerðir til að lækka hann um 
5%, en það myndi lækka verðbólgu um 
nokkra hundraðshluta á ári. Þetta þætt i 
miklu varða, ef verðbólga væri kringum 
10% á ári, en t i lkomuminna við 40%. 

Verðlagseftirlit ber of t á góma í umræðum 
um verðbólgu. Talsmenn þess að draga úr 
því benda einkum á, að það stuðli að hærra 
innflutningsverði vegna óhagstæðra inn-
kaupa. í j ö fnum okkar er breyting á inn-
lendu verði skýrð með breytingu á erlendu 
verði. Verð ætti því að lækka, þegar inn-
kaupum er breytt, en síðan héldi erlend verð-
bólga á f r am sem fyrr, svo að þetta hefði ekki 
varanleg áhrif á verðbólgu innanlands. 
Stuðningsmenn verðlagseftirlits telja, að það 
lækki álagningu. Hún er ekki meðal skýr-
ingarbreyta okkar, en ljóst er, að álagning er 
s tærð, sem vex ekki að staðaldri svo að um 
muni. Þa rna er því um hliðstæð áhrif að 
r æ ð a og breytingu á innflutningsverði með 
breyttum innkaupum. Deilur um verðlags-
eftirlit snúast einnig um framleiðni og tekju-
skiptingu, en jö fnur okkar duga ekki til að 
meta áhrif þeirra á verðbólgu. 

Hugmynd um öflugan sjóð til að j a fna 
tekjur sjávarútvegs hefur átt talsverðu fylgi 
að fagna meðal hagfræðinga [l]. Könnun 

okkar bendir til, að sveiflur í útgjöldum sjáv-
arútvegs geti verið afdrifarikar ekki síður en 
tekjurnar . Þyrf t i sjóður að miðast við af-
komu sjávarútvegs til að hafa tilætluð hag-
st jórnaráhrif . 

Beinasta afleiðing af jö fnun a fkomu sjáv-
arútvegs fyrir jö fnurnar , sem hér er f jal lað 
um, yrði að lækka vægi launa og útflutnings í gengisjöfnu og hækka að sama skapi vægi 
erlends verðs. Við þetta myndu áhrif er-
lendra verðhækkana til að hækka innlent 
verð minnka og sömuleiðis áhrif útflutnings-
aukningar til að draga úr verðbólgu. Þessir 
liðir ha fa vegið nokkuð j a fn t og er því hæpið 
að gera ráð fyrir, að þetta hefði mikil áhrif á 
verðbólgu. 

A f k o m a sjávarútvegs hefur vafalaust tals-
vert samband við jafnvægisliðina og þar 
gætu legið möguleikar á að draga úr verð-
bólgu, ef unnt væri að j a fna sveiflur í af-
komu sjávarútvegs. En þar sem jö fnur vant-
ar til að lýsa sambandi útflutnings við þjóð-
arframleiðslu og viðskiptajöfnuð, er lítill 
grundvöllur til að hugleiða þetta frekar hér. 

Verðtrygging launa hefur verið afar um-
deild í umræðum um verðbólgu. Mikilvæg 
rök fyrir verðtryggingu eru, að án hennar 
vita þeir, sem að samningum standa á t ímum 
óreglulegra verðbreytinga, lítið, hver raun-
veruleg kjör launþega verða á samningstíma-
bilinu, nema samið sé til mjög skamms tíma. 
Gallarnir komu vel f ram í könnuninni á 
j ö f n u (4), þar sem miðað var við 90% verð-
tryggingu. Verðlag verður næmt fyrir samn-
ingsbundnum kauphækkunum eða breyt-
ingu á framleiðni, innflutningsverði eða út-
flutningi, þannig að lítil breyting hverrar 
þessara s tærða leiðir til miklu meiri breyt-
ingar á verði. 

Verðmyndunarkerfi á borð við það, sem 
j a fna (4) lýsir, hefur löngum verið í gildi hér-
lendis, um nokkurra mánaða skeið í senn. 
Stjórnvöld eiga erfitt með að breyta við-
skiptakjörum, útflutningsmagni eða fram-
leiðni. Ef verðbólga stefnir í óefni vegna 
hárra kjarasamninga eða áfalla í utanríkis-
verslun, er því gripið til þess ráðs að lækka 
kaup með lagasetningu. 



TÖLFRÆÐIKÖNNUN Á VERÐBÓLGU 53 

Ýmsar hugmyndir ha fa komið f ram til að 
draga úr vanköntum verðtryggingar. Teng-
ing launa við viðskiptakjör sér um, að laun 
breytast í þá átt að draga úr sveiflum f rá 
utanríkisverslun án íhlutunar stjórnvalda. 
Sveiflur í magni útflutnings eru ekki minni 
en verðsveiflur, svo að betra væri að miða 
við verðmæti útflutnings en verð. Önnur 
hugmynd er að binda laun við þ jóðar f ram-
leiðslu fremur en vísitölu f ramfærslukostn-
aðar. Þar sem þjóðarframleiðsla hefur já-
kvætt samband við útflutning og framleiðni, 
fengist einnig sjálfvirkt mótvægi milli liða á 
þennan hát t . Þjóðarframleiðsla er aðeins 
mæld árlega, og of t reynist þörf á að breyta 
ú tkomum fyrstu mælinga, þegar meiri og 
traustari gögn koma f ram. Þessu mætt i 
e.t.v. sneiða h j á með því að búa til sérstaka 
vísitölu, sem mældi veigamikla þætti þjóðar-
framleiðslunnar og unnt væri að af la 
traustra gagna um of tar og fl jótar en alla 
þjóðarframleiðsluna. Lógaritmi þjóðar-
framleiðsluvísitölu er summa lógaritma 
verðs og raungildis framleiðslunnar. Hár 
stuðull á verðhækkunum yrði því á f ram í 
launajöfnunni , þótt skipt væri á þjóðar-
framleiðsluvísitölu og ∆P, og mögnun á 
samningsbundnum kauphækkunum og 
öðrum liðum á hægri hlið jö fnu (4) enn fyrir 
hendi. Með hliðsjón af mælingarerfiðleikum 
virðist nær tækara að reyna að tengja laun 
utanríkisverslun j a f n f r a m t verðtryggingunni 
til að draga úr þörf á að breyta kjarasamn-
ingum með lagaboði. 
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Ingvar Sigfússon: 

Utanríkisviðskipti 1981. 

Inngangur 
Áhrifa frá óhagstæðu efnahagsástandi í 

heiminum tók að gæta á Íslandi, er líða tók á 
árið 1981. Þjóðarframleiðslan jókst aðeins 
um 1,3%, en þjóðartekjur um 1,6%, þar 
sem viðskiptakjör voru h.u.b. 1% hagstæð-
ari 1981 en 1980. Vöruskiptajöfnuður var 
óhagstæður um 196 m.kr. 1981, en hafði 
verið hagstæður um 210 m.kr. árið áður. 
Miðað við ársmeðaltöl var gengi erlendra 
gjaldmiðla 37,2% hærra 1981 en 1980. 

Þegar samanburður er gerður milli ára í 
texta, er miðað við sama gengi, en í 1.-22. 
töflu er miðað við skráð gengi á hverjum 
tíma. 

Þróun gengismála 1981 
Eins og of t hefur verið minnst á áður fer 

stærsti hluti viðskipta okkar f ram í Banda-
ríkjadollurum, þess vegna hafa allar breyt-
ingar á gengi hans mikil áhrif hér. Frá því í 
október 1980 þar til í byrjun ágúst 1981 
hækkaði gengi Bandaríkjadollars um tæp 
22%, en ef einungis er miðað við Evrópu-
gjaldmiðla, nam hækkunin gagnvart þeim 
25-30%. Á þessu tíu mánaða tímabili náði 
dollarinn svipuðu markaðsvirði og hann 
hafði tíu árum áður. Það, sem skýrt gæti 
þessa hækkun, voru einkum hagstæð vaxta-
kjör í Bandaríkjunum ásamt jákvæðri þróun 
greiðslujafnaðar svo og spákaupmennska. 
Frá ágústbyrjun f ram í fyrstu viku desember 
lækkaði hins vegar gengi dollarsins um allt 
að 11%, en fór síðan hækkandi af tur . Þessi 
sveifla fór saman við breytingu á vöxtum í 
Bandaríkjunum. 

Um áramótin 1980-1981 gaf ríkisstjórnin 

út bráðabirgðalög og kynnti þær aðgerðir í 
efnahagsmálum, sem hún hugðist beita sér 
fyrir. í þeim fólst m.a. , að gengi krónunnar 
skyldi haldið föstu gagnvart Bandaríkja-
dollar. Frá áramótum fram til 10. febrúar 
var gengi krónunnar gagnvart Bandaríkja-
dollar óbreytt, hins vegar hækkaði gengi 
dollars gagnvart öðrum Evrópugjaldmiðlum 
talsvert í lok janúar og byrjun febrúar og þar 
með gengi krónunnar. Þar sem ljóst var, að 
þessi hækkun á gengi krónunnar olli þeim 
útflytjendum, sem verðleggja vöru sina í 
þessum myntum, talsverðum erfiðleikum, 
ákvað bankastjórn Seðlabankans að breyta 
viðmiðun gengisskráningar úr Bandaríkja-
dollar yfir í vegið meðalgengi krónunnar, og 
skuli það fært í sama horf og það var um 
áramótin, en fram að 10. febrúar hafði það 
hækkað um 3,5%. 

Frá 10. febrúar til 29. maí breyttist vegið 
meðalgengi krónunnar ekki. En á sama tíma 
hafði gengi krónunnar haldið áfram að 
hækka gagnvart Evrópugjaldmiðlum, sök-
um þess hve dollar vegur þungt í viðskiptum 
okkar, einnig höfðu verulegar kostnaðar-
hækkanir orðið innanlands. Þetta rýrði 
mjög samkeppnisstöðu atvinnuveganna út á 
við. Var því ákveðið að lækka gengi krón-
unnar þann 29. maí um 3,85%, sem hafði í 
för með sér 4% hækkun á vegnu meðalgengi 
erlendra gjaldmiðla. 

Eins og kom fram hér í byrjun hélt Banda-
ríkjadollar áfram að hækka gagnvart 
Evrópugjaldmiðlum og orsakaði það erfið-
leika hjá þeim framleiðslugreinum, sem selja 
á Evrópumarkaði. Ja fnf ramt voru kostn-
aðarhækkanir hér á landi verulegar umfram 
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VERÐVÍSITÖLUR 
1970= 100 

það, sem átti sér stað í viðskiptalöndum okk-
ar. Af þessum ástæðum var gengi krónunnar 
fellt hinn 26. ágúst um 4,76%, sem þýðir 5% 
hækkun á gengi erlendra gjaldmiðla. Vegna 
áframhaldandi ósamræmis í kostnaðar-
hækkunum hér á landi og erlendis var ákveð-
ið hinn 10. nóvember að fella gengi krón-
unnar um 6,5% til styrktar rekstraraðstöðu 
atvinnuveganna. Þessi lækkun hafði í för 
með sér um 6,9% hækkun á gengi erlendra 
gjaldmiðla. Ja fnf ramt var ákveðið, að kaup-
gengi dollars yrði ekki lægra en kr. 8,156. 

Alls hækkaði gengi erlendra gjaldmiðla 
um 19,5% milli áramóta 1981, sem þýðir um 
16% lækkun á gengi krónunnar. Á sama 
tíma hækkaði gengi dollars um 31% gagn-
vart íslenskri krónu. Ef miðað er við meðal-
gengi áranna 1980 og 1981, hækkaði gengi 
erlendra gjaldmiðla 1981 um 37,2%, sem 
þýðir 27,1% lækkun á gengi krónunnar. Á 
sama tíma hækkaði gengi dollars gagnvart 
íslenskri krónu um 51,2%. 

Eft irfarandi tafla sýnir samanvegna stöðu 

erlendra gjaldmiðla gagnvart íslenskri krónu 
(1978=100). 

Vísitala meðalgengis 

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

1981 
Janúar . . . . 234,24 Júlí 251,87 
Febrúar . . . 235,18 Ágúst . 255,20 
Mars 237,80 September . . 264,15 
Apríl 238,55 Október 263,48 
Maí 240,55 Nóvember . . 276,80 
Júní 250,83 Desember . . . 282,25 

Viðskiptakjörin 
Það, sem einkum einkenndi efnahags-

ástandið í heiminum árið 1981, voru miklar 
aðhaldsaðgerðir flestra iðnríkja í peninga-
og ríkisfjármálum. í kjölfar þessara aðgerða 
fylgdi síðan vaxandi atvinnuleysi og hægur 
hagvöxtur. Vöxtur vergrar þjóðarfram-
leiðslu hjá aðildarríkjum OECD var svip-
aður og á árinu 1980 eða um 1%. Nokkuð 
dró úr verðbólgu í OECD-löndunum á árinu 
1981. Hækkun neysluvöruverðs nam um 
10,6% á árinu 1981 miðað við 12,9% árið 
áður. 

Hér á Íslandi fór að gæta vaxandi við-
skiptakjaraáhrifa af gengishækkun Banda-
ríkjadollars gagnvart Evrópumyntum, er 
líða tók á árið 1981. Orsaka þessara áhrifa 
má rekja til þess, að um % af útflutnings-
tekjum Íslendinga eru í dollurum, en h.u.b. 
⅓ af vöruinnflutningi. Óhætt er að segja, að 
þessi gengishækkun Bandaríkjadollars er 
meginástæðan fyrir bata viðskiptakjara um 
1%. Ef viðskipti ÍSAL eru ekki talin með, 
nam viðskiptakjarabatinn 3,5%. Útflutn-
ingsverð á föstu gengi hækkaði um 8,1% 
1981, en innflutningsverð um 7,1%. Þrátt 
fyrir bata á árinu voru viðskiptakjörin verri 
en þau höfðu áður verið frá 1970, ef undan-
skilin eru árin 1975 og 1980. 

Ef álviðskipti eru undanskilin, hækkaði 
útflutningsverð um 10,6% á föstu gengi. 
Rétt er að taka fram, að með föstu gengi er 
átt við meðalbreytingu á gengi erlendra 
gjaldmiðla gagnvart íslenskri krónu. Hækk-
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un á verði s jávarafurða nam 11,6%. Verð á 
freðfiski og skreið hækkaði um ca. 11-12%, 
en saltfiskur hækkaði hins vegar um 25,6%. 
Verð á áli lækkaði um 12,7%. Verð annarra 
iðnaðarvara hækkaði um 1,8%. 

Innflutningsverð hækkaði um 7,1% 1981, 
en ef innflutningur til álversins er frátalinn, 
nam hækkunin 6 ,9%. Milli áranna 1980 og 
1981 hækkaði olíuverð um 13,9%, en 
neysluvöruverð hækkaði um 6,6% og rekstr-
arvörur án olíu hækkuðu um 8 ,9%. 

Á eft i rfarandi töflu má sjá verðvísitölur 
inn- og útflutnings auk viðskiptakjaranna, 
og eru tölur byggðar á útreikningum Þjóð-
hagsstofnunar . Til hægðarauka er vísitala 
meðalgengis sett með til þess að sýna gengis-
breytingaráhrif. 

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 91,1 461,85 
1980 1.551,2 1.455,3 93,8 636,29 
1981 2.278,7 2.158,2 94,7 872,89 

Eins og f ram kemur á töflunni hækkaði 
innflutningsverð um 46,9%, og samsvarandi 
h æ k k u n útflutningsverðs var 48 ,3%. Þessar 
prósentutölur eru miðaðar við verð í íslensk-
um krónum. Sé hins vegar tekið mið af 
vísitölu meðalgengis, þar sem f ram kemur 
hækkun á gengi erlendra gjaldmiðla gagn-
vart íslenskri krónu um 37,2%, fæst hækkun 
innflutningsverðs um 7,1% og útflutnings-
verðs um 8,1%, þegar gengisbreytingaráhrif 
ha fa verið felld brott . 

Í ef t i rfarandi töflu, sem byggð er á út-
reikningum Hagstofu Íslands, ha fa verðvísi-
tölur verið leiðréttar fyrir gengisbreytingum, 
þannig að um sama gengi er að r æ ð a öll árin 
(1963 = 100). 

Samkvæmt þessari töflu voru viðskipta-
kjörin 1981 betri en á árunum 1963-1970, en 
h .u .b . 20% verri en árið 1973, en þá voru 
viðskiptakjörin langhagstæðust á tímabilinu 

1963-1981. Viðskiptakjörin sýna hlutfallið á 
milli útflutningsverðlags og innflutnings-
verðlags. Ef viðskiptakjörin eru yfir 100 stig 
miðað við árið á undan, þá hefur útflutn-
ingsverðlag hækkað meira en innflutnings-
verðlag og gagnstætt, ef þau eru undir 100 
stigum. 

Innflutn- Útflutn- 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 

Eft i r farandi taf la sýnir magnvísitölur 
undanfar inna ára samkvæmt útreikningum 
Hagstofu Íslands (1972 = 100). Innflutningi á 
skipum og flugvélum er sleppt. 

Magnvísitölur 

Innflutn- Útf lutn-
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 

Samkvæmt magnvísitölum jókst innflutn-
ingur að magni til um 7,6% á árinu 1981, og 
er það um 1% meiri aukning en árið áður. 
Magnaukning útflutnings var neikvæð um 
½% árið 1981 miðað við 7,5% aukningu ár-

ið áður. Útflutningur freðfisks dróst saman 
um 8,4% 1981, en útflutningur saltfisks 
jókst um 10,4% og útflutningur skreiðar um 
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VÖRUSKIPTAJÖFNUÐUR 1981 

50,4%. Útflutningur áls dróst saman um 
6,1%. 

Hér á eftir er birt samanburðartafla yfir 
þróun viðskiptakjara h já helstu 
viðskiptalöndum okkar. 

Viðskiptakjör1) 
1975 = 100 

1979 1980 1981 

Hlutfallsleg 
breyting í % 

1980 l981 

Bandaríkin 
Bretland . 
Danmörk . 
Noregur . . 
Svíþjóð . . 
Þýskaland 

Ísland . . . . 

91,0 
107,1 
95,9 

100,7 
90,2 
94,8 

110,7 

87.0 
129,5 
80,5 
83.1 

108,0 
1) Heimild: International Financial Statistics. 

82,3 
105,2 
89,3 

115,6 
82,7 
89,2 

107,0 

99,1 -9,6 
-1,8 
-6,9 
14,8 
-8,3 
-5,9 
-3,3 

20,4 

-2,6 
12,0 
-2,7 
-6,8 
0,9 

Eins og fram kemur í töflunni hafa við-
skiptakjör Bandaríkjanna stórbatnað á árinu 
1981 eða um 20% miðað við 1980. Skýring-
una á þessum bata viðskiptakjara í Banda-
ríkjunum má að stórum hluta rekja til 
gengishækkunar dollars. 

Vöruskiptajöfnuðurinn 
Mikil umskipti urðu í þróun vöruskipta-

jafnaðar á árinu 1981. Vöruskiptajöfnuður-
inn var neikvæður um 196 m.kr . , en hafði 
verið hagstæður um 210 m.kr. 1980 á sam-
bærilegu gengi. Þegar talað er um vöru-
skiptajöfnuð, er átt við mismun útflutnings 
f .o.b. og innflutnings f .o.b. , og þegar 
samanburður er gerður milli ára, er miðað 
við sama gengi, meðalgengi ársins 1981. 

Ef hins vegar vöruskiptajöfnuður áranna 
1980 og 1981 er leiðréttur fyrir breytingu út-

flutningsvörubirgða og sveiflum í innflutn-
ingi sérstakra fjárfestingarvara miðað við 3 
ára meðaltal, fæst óhagstæður jöfnuður 
fyrir árið 1980 sem nemur 215 m.kr . og nei-
kvæður jöfnuður fyrir árið 1981 sem nemur 
397 m.kr . 

Framleiðsla sjávarafurða jókst um 1,5% á 
árinu 1981 þrátt fyrir aflaminnkun um 5% í 
tonnum talið. Árið 1980 jókst framleiðsla 
um 10,5%. Að því er verkun aflans áhrærir 
minnkaði framleiðsla freðfisks um 7,5%, en 
saltfiskverkun jókst um h.u.b. 15% og 
skreiðarverkun um nálægt 50%. Loðnuaf-
urðir minnkuðu um 15-16%. Að því er út-
flutning áhrærir jókst útflutningur sjávaraf-
urða um 11,7%, og var sú aukning mest 
vegna aukins útflutnings á saltfiski, um 
38,5%, og skreið, um 76,4%. Útflutningur 
frystra fiskflaka dróst saman um 1,5%. Út-
flutningur iðnaðarvara minnkaði um 5,1%, 
þar af nam minnkun áls 14,7%. Útflutn-
ingur landbúnaðarvara minnkaði um 16%. 

Eina breytingin, sem varð á landaskipt-
ingu útflutnings, var stóraukinn skreiðarút-
flutningur til Nigeríu og útflutningsaukning 
saltfisks til Portúgal, en þessi aukning hefur 
að sjálfsögðu áhrif á hlutdeild annarra 
landa. Útflutningsvörubirgðir s jávarafurða 
voru 25% meiri í árslok 1981 en í árslok 
1980, samsvarandi birgðaaukning áls var 
83,6%. Heildarbirgðaaukningin nam 
31,6%. 

Hér á eftir er birt tafla, sem sýnir vöru-
skiptajöfnuð þriggja undanfarinna ára sam-
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kvæmt uppgjöri greiðslujafnaðardeildar 
Seðlabanka Íslands. 

Vöruskiptajöfnuður 
(Skv. skráðu gengi á hverjum tíma) 

1979 1980 1981 
Innflutningur (f.o.b.): 
Skip og flugvélar . . . . -127 -240 -334 
v/Þjórsárvirkjana . . -12 -35 -130 
v/álbræðslu -202 -327 -482 
v/járnblendiverksm. -48 -59 -74 

Annar -2.303 -3.646 -5.712 
(Þar af olía) (-525) (-724) (-1.089) 

Samtals -2.692 -4.307 -6.732 

Útflutningur (f.o.b.): 
Samtals 2.785 4.460 6.536 

(Þar af ál) (375) (548) (634) 
Vöruskiptajöfnuður 93 153 -196 
Vörusk ip t a jö fnuður 
án innflutnings sér-
stakra fjárfestingar-
vara og inn- og útfl. 
v/álbræðslu og járn-
blendis 107 266 190 

Innflutningur til álbræðslu 1981 skiptist i 
rekstrarvörur að u p p h æ ð 396 m.kr . Og f já r -
festingarvörur að upphæð 86 m.kr . Sama 
skipting vegna járnblendiverksmiðju var 
rekstrarvörur 67 m.kr . og f járfest ingarvörur 
7 m.kr . Að því er notkunarhlutfal l snertir óx 
hlutfall neysluvara á kostnað rekstrar- og 
f járfest ingarvara. í heildarinnflutningi nam 
hlutur neysluvara 34,1%, rekstrarvara 
35,6% og f járfest ingarvara 30,3%. 

Hlutur s jávarafurða í heildarútflutningi 
árið 1981 nam 78,3%, sem er mun hærra 
hlutfall en undanfar in ár. Af s jávarafurðum 
var hlutur frysts þorskafla stærstur eða 
33,6%, sem er lægra hlutfall en 1980, en þá 
var það 38,2% og 1979 43,8%. Saltfiskur 
nam 20,8%, sem er aukning, og skreið 
15,9% af útflutningi s jávarafurða . Hlutur 
iðnaðarvara í heildarútflutningi dróst sam-
an, úr 21,7% 1980 í 19,2% 1981. Hlutur áls í 
útflutningi iðnaðarvara var 50,3% 1981 mið-
að við 56,0% 1980 og 62,3% 1979. 

Til að auðvelda r aunhæfan samanburð á 
milli ára er hér birt taf la , þar sem inn- og út-
flutningstölum áranna 1979 og 1980 hefur 
verið breytt til sambærilegs gengis 1981. Sú 

framsetning gefur mun gleggri mynd af þeim 
breytingum, sem orðið hafa . 

Vöruskiptajöfnuður 
(Meðalgengi 1981) 

1979 1980 1981 
Innflutningur (f.o.b.): 
Skip og flugvélar . . . . -240 -329 -334 
v/Þjórsárvirkjana . . -23 -48 -130 
v/álbræðslu -381 -448 -482 
v/járnblendiverksm. -91 -81 -74 

Annar -4.353 -5.002 -5.712 
(Þar af olía) (-509) (-994) (-1.089) 

Samtals -5.088 -5.908 -6.732 

Útflutningur (f.o.b.): 
Samtals 5.262 6.118 6.536 

(Þar af ál) (708) (743) (634) 
Vöruskiptajöfnuður . 174 210 -196 
Vörusk ip ta jö fnuður 
án innflutnings sér-
stakra fjárfestingar-
vara og inn- og útfl. 
v/álbræðslu og járn-
blendis 201 373 190 
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1. tafla. Útflutningur 1979—1981 eftir vöruflokkum. 
(Verð í millj.kr. og magn í tonnum.) 

(Á gengi hvers tíma.) 

1979 1980 1981 
Sjávarvörur: 
Saltfiskur, þurrkaður . . . . 
Saltfiskur, óverkaður . . . . 
Saltfiskflök 
Þunnildi, söltuð 
Skreið 
Ísvarin síld og loðna 
Ísfiskur, annar 
Freðfiskur 
Rækja og humar, fryst . . 
Hrogn, hraðfryst 
Þorskalýsi, kaldhreinsað . 
Þorskalýsi, ókaldhreinsað 
Matarhrogn, söltuð 
Beituhrogn, söltuð 
Saltsíld 
Freðsíld 
Fryst loðna 
Loðnulýsi 
Karfalýsi 
Hvallýsi 
Fiskmjöl 
Síldarmjöl 
Loðnumjöl 
Karfamjöl 
Hvalkjöt, fryst 
Fiskúrgangur, frystur . . . 
Ýmsar sjávarafurðir 

Magn Verð Magn Verð Magn Verð 

3.152 20 2.540 25 926 14 
41.014 270 47.742 492 56.056 1.016 

2.151 16 3.257 44 2.127 38 
118 1 36 0 51 1 

3.281 51 12.625 335 18.985 813 
9.611 2 12.994 12 2.577 1 

34.912 114 45.209 206 35.130 199 
114.496 912 122.747 1.276 112.381 1.717 

2.042 57 2.646 109 2.418 145 
5.014 37 1.741 13 3.415 32 
1.419 5 2.129 13 1.587 14 
1.137 3 559 2 279 2 
2.930 20 4.335 42 3.370 42 

494 1 430 2 660 4 
20.047 78 17.470 104 19.181 160 

8.297 30 6.935 32 8.456 49 
8.851 27 2.493 10 311 2 

87.433 111 80.704 140 76.807 201 
182 0 1.186 2 3.017 8 

2.734 5 2.193 7 2.118 10 
39.213 50 30.495 62 26.129 82 

860 1 333 1 225 1 
161.250 214 131.617 294 96.278 327 

2.184 3 2.564 5 4.605 13 
4.195 24 4.917 41 4.924 67 
2.519 1 1.724 1 321 0 
4.550 29 6.553 69 11.127 158 

Sjávarafurðir, samtals 564.086 2.80 548.174 3.339 493.461 5.116 

Landbúnaðarvörur: 
Kindakjöt, fryst 4.952 34 4.397 44 3.170 50 
Ostur 2.894 16 1.990 12 1.262 11 
Ull 583 5 337 4 474 10 
Gærur, saltaðar 371 3 198 1 105 1 
Ýmsar landbúnaðarvörur 2.025 12 2.556 17 2.234 17 

Landbúnaðarvörur, samtals 10.825 71 9.478 78 7.255 89 

Afurðir af ferskvatnsveiði, selveiði, œðar-
varpi o.fl 

Iðnaðarvörur: 
Loðsútuð skinn og húðir 
Ullarteppi, lopi og band 
Prjónavörur 
Kísiljárn 
Kísilgúr 
Ál og álmelmi 
Lagmeti 
Aðrar iðnaðarvörur 

Aðrar vörur . 

55 32 10 

Alls 

734 33 709 59 571 72 
621 20 874 44 998 71 
475 58 512 108 503 166 

— — 25.309 81 32.082 123 
21.288 18 18.150 23 19.836 34 
76.225 375 67.318 542 63.188 634 

1.832 31 1.939 49 1.738 64 
19.370 68 6.414 61 7.362 94 

120.545 602 121.225 967 126.268 1.258 

38.032 27 68.329 69 48.472 66 

733.573 2.785 747.238 4.460 675.466 6.536 

Iðnaðarvörur, samtals 

4 7 7 
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2. tafla. Útflutningur ísfisks og frysts humars og hrogna 
1979—1981. 

1979 1980 1981 
Magn í Verð í Magn í Verð í Magn í Verð í 

tonnum millj.kr. tonnum millj.kr. tonnum miiij.kr. 
Ís f iskur: 
Danmörk 7.284 2 9.712 3 2.345 1 
Færeyjar 2.941 1 2.635 6 8.165 31 
Bretland 23.648 82 25.432 127 13.550 89 
Vestur-Þýskaland 10.371 29 17.108 69 12.552 67 
Önnur lönd 278 2 696 5 1.094 12 

Samtals 44.522 116 55.583 210 37.706 200 
Frystur humar: 
Bretland — — — — 35 1 
Ítalía 73 2 57 2 21 1 
Sviss 34 3 29 3 47 7 
Bandaríkin 296 14 560 35 587 57 

Samtals 403 19 649 42 696 67 
Fryst hrogn: 
Bretland 198 2 195 2 210 3 
Danmörk 936 4 679 4 454 3 
Svíþjóð — — 123 1 53 0 
Frakkland 120 1 80 1 237 4 
Japan 3.750 29 633 4 2.442 22 
Önnur lönd 10 0 31 1 19 0 

Samtals 5.014 37 1.741 13 3.415 32 

3. tafla. Útflutningur freðfisks og frystrar rœkju 
1979—1981. 

1979 1980 1981 

Heilfrystur fiskur, annar en síld og loðna: 
Bandaríkin 
Sovétríkin 
Bretland 
Vestur-Þýskaland 
Belgía 
Ítalía 

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

361 3 214 2 386 5 
3.813 9 2.997 10 4.093 19 
1.537 7 1.057 7 1.086 7 

601 2 3.593 19 1.755 12 
289 2 276 3 510 4 
632 4 598 4 798 7 

Samtals 7.260 
Fryst fiskflök: 
Bandaríkin 81.730 
Sovétríkin 8.227 
Tékkóslóvakía — 
Bretland 14.847 
Vestur-Þýskaland 1.116 
Belgía 851 
Önnur lönd 466 

26 8.748 45 8.628 54 

705 70.801 835 61.259 1.117 
47 18.280 138 16.281 187 
— 13 0 — — 

119 15.919 178 19.107 274 
7 4.365 38 2.404 27 
5 1.007 10 1.142 13 
3 3.614 33 3.561 45 

Fryst rœkja: 
Bretland 
Noregur 
Danmörk 
Svíþjóð 
Vestur-Þýskaland 
Önnur lönd 

Samtals 

107.237 886 113.999 1.232 103.754 1.663 

534 14 753 28 900 41 
28 1 112 4 25 1 

307 8 361 14 358 17 
439 8 233 6 41 2 
237 6 259 10 204 10 

95 2 279 6 194 7 

1..640 39 1.997 68 1.722 78 
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4. tafla. Útflutningur á saltfiski, söltuðum þunnildum og söltuðum matarhrognum 1979—1981. 

1979 1980 1981 

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

Fullverkaður saltfiskur: 
Brasilía 1.102 6 618 6 266 5 
Portúgal 810 5 532 6 26 1 
Panama 296 2 185 1 100 1 
Frakkland 277 2 322 4 210 4 
Zaire 348 2 741 6 276 2 
Önnur lönd 319 2 142 2 48 1 

Samtals 3.152 20 2.540 25 926 14 

Óverkaður saltfiskur: 
Bretland 700 3 264 3 201 2 
Grikkland 4.661 32 4.620 52 3.818 63 
Ítalía 7.160 55 6.791 80 2.486 49 
Portúgal 16.054 86 23.643 203 38.432 698 
Spánn 11.354 88 11.831 146 9.941 184 
Önnur lönd 1.085 6 593 8 1.178 18 

Samtals 41.014 270 47.742 492 56.056 1.014 

Söltuð fiskflök, þunnildi o.fl.: 
Ítalía 343 3 1.434 25 569 13 
Vestur-Þýskaland 1.925 13 1.616 15 967 12 
Spánn — — 196 0 298 7 
Önnur lönd 0 0 43 5 343 6 

Samtals 2.268 16 3.293 45 2.177 38 

Söltuð matarhrogn: 
Danmörk 803 7 724 10 578 12 
Svíþjóð 1.398 7 2.236 16 2.149 20 
Vestur-Þýskaland 91 1 693 9 191 3 
Grikkland 694 2 763 4 863 6 
Frakkland 182 2 155 2 16 0 
Önnur lönd 256 2 194 3 232 5 

Samtals 3.424 21 4.765 44 4.029 41 

5. tafla. Útflutningur á skreið 1979— -1981. 

1979 1980 1981 

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

Ítalía 786 15 1.447 43 747 46 
Nigería 1.223 17 10.725 280 18.087 760 
Kamerún 9 0 — — — -

Noregur 851 11 0 0 — — 

Önnur lönd 412 6 453 12 151 7 

Samtals 3.281 51 12.625 335 18.985 813 
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6. tafla. Útflutningur á fiskmjöli 1979—1981. 

1979 1980 1981 

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

Þorskmjöl og karfamjöl: 
Danmörk 389 0 307 1 1.149 4 
Svíþjóð 580 1 — — — — 

Bretland 13.443 17 8.521 17 7.179 21 
Holland 519 1 2.719 5 — — 
Pólland 4.327 6 7.994 16 2.481 8 
Belgía 1.322 2 254 1 198 1 
Vestur-Þýskaland 2.013 3 4.061 8 4.940 14 
Finnland 5.767 8 2.744 6 2.221 7 
Tékkóslóvakía 6.175 1 4.898 1 8.538 27 
Önnur lönd 6.872 17 1.562 2 4.029 13 

Samtals 41.937 55 33.060 67 30.735 95 

7. tafla. Útflutningur á þorskalýsi 1979--1981. 

1979 1980 1981 

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

Kaldhreinsað: 
Bandaríkin 344 1 294 2 159 1 
Brasilía 178 1 140 1 212 2 
Kólombía 167 1 186 1 162 2 
Venesúela 61 0 100 1 59 1 
Mexíkó 80 0 90 1 60 1 
Bretland 30 0 521 3 401 3 
Vestur-Þýskaland 250 1 424 3 235 2 
Önnur lönd 306 1 374 1 299 2 

Samtals 1.416 5 2.129 13 1.587 14 

Ókaldhreinsað: 
Vestur-Þýskaland 173 0 57 0 — — 

Bretland 379 1 187 0 25 0 
Holland — — 20 0 39 0 
Finnland 132 0 106 1 54 0 
Sviss 94 0 114 0 98 1 
Danmörk 20 0 — — — — 
Frakkland 218 0 — — — — 

Bandaríkin 69 0 32 0 — — 

Önnur lönd 52 0 43 0 63 1 

Samtals 1.137 559 279 
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8. tafla. Útflutningur hvalafurða 1979-1981. 

1979 1980 1981 

Hvalkjöt, fryst: 
Japan 
Önnur lönd . . . . 

Samtals 

Hvallýsi: 
Vestur-Þýskaland 
Bretland 
Holland 
Noregur 

Samtals 

Hvalmjöl: 
Spánn 
Ítalía 
Japan 

Samtals 

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

4.195 24 4.901 41 4.898 67 
— — 16 0 26 0 

4.195 24 4.917 41 4.924 67 

913 1 _ 
600 1 - — — — 

621 1 — - — — 

600 1 2.193 7 2.118 10 

2.734 4 2.193 7 2.118 10 

939 3 
— — 1.300 2 801 2 

582 1 — — — — 

582 1.300 1.740 

9. tafla. Útflutningur á loðnulýsi og loðnumjöli 1979—1981. 

1979 1980 1981 
Magn í Verð í Magn í Verð í Magn í Verð í 
tonnum millj.kr. tonnum millj.kr. tonnum millj.kr. 

Loðnulýsi: 
Bretland 51.832 67 57.555 102 63.875 168 
Holland 22.051 28 5.397 9 5.084 12 
Vestur-Þýskaland 9.044 11 14.044 22 5.296 14 
Noregur 2.194 3 2.909 6 2.371 7 
Önnur lönd 2.312 3 799 1 492 1 

Samtals 87.433 112 80.704 140 77.118 202 

Loðnumjöl: 
Kúba — — 18.521 38 960 3 
Finnland 22.931 31 27.351 65 15.283 50 
Tékkóslóvakía 9.314 13 8.408 21 4.270 15 
Bretland 51.056 66 21.866 46 22.534 75 
Júgóslavía 14.521 19 7.400 21 14.113 51 
Pólland 11.871 16 26.842 60 8.401 28 
Ungverjaland 2.000 3 2.100 4 - — 

Rúmenía 16.922 21 — — — — 

Vestur-Þýskaland 3.000 4 7.370 15 4.637 15 
Önnur lönd 30.495 42 12.092 '25 26.080 90 

Samtals 162.110 215 131.950 295 96.278 327 
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10. tafla. Niðursoðnar og niðurlagðar sjávarafurðir 1979—1981. 

1979 1980 1981 

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

Danmörk 38 1 86 1 59 2 
Noregur 92 1 30 1 45 2 
Bretland 70 1 68 1 130 4 
Frakkland 42 1 78 3 78 3 
Sovétríkin 625 10 627 14 714 23 
Tékkóslóvakía . . . . 46 1 32 1 2 23 
Bandaríkin 309 4 353 7 194 7 
Finnland 6 0 6 0 30 1 
Vestur-Þýskaland . . 528 11 597 19 408 19 
Önnur lönd 76 1 62 2 78 3 

Samtals 1.832 31 1.939 49 1.738 64 

11. tafla. Útflutningur á, frystu kindakjöti 1979--1981. 

1979 1980 1981 

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

Færeyjar 813 7 807 9 707 11 
Noregur 2.875 21 2.491 27 1.076 19 
Svíþjóð 692 4 608 5 721 10 
Önnur lönd 159 1 207 1 324 5 

Samtals 4.952 34 4.397 44 3.170 50 

12. tafla. Útflutningur á söltuðum gærum og ull 1979—1981. 

1979 1980 1981 

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

Saltaðar sauðagærur: 
Svíþjóð 179 2 49 1 — — 

Bretland 71 0 119 0 65 0 
Vestur-Þýskaland 84 0 — - 51 0 
Önnur lönd 37 0 30 0 — — 

Samtals 371 2 198 1 116 1 

Ull: 
Vestur-Þýskaland 345 3 201 3 241 4 
Bandaríkin 3 0 — — 2 0 
Færeyjar — — — — 3 0 
Bretland 227 2 135 1 203 3 
Önnur lönd 8 0 1 0 25 3 

Samtals 583 5 337 4 474 10 
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13. tafla. Útflutningur á loðsútuðum skinnum og húðum 1979—1981. 

1979 1980 1981 

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

Finnland 145 6 200 15 115 14 
Bandaríkin 19 1 16 1 9 1 
Vestur-Þýskaland . . . 34 2 17 1 15 2 
Bretland 11 0 5 1 3 1 
Pólland 349 9 223 17 177 20 
Danmörk 54 3 74 7 95 13 
Svíþjóð 157 8 131 13 100 16 
Önnur lönd 65 4 43 4 47 5 

Samtals 734 33 709 59 561 72 

14. tafla. Útflutningur á ullarteppum 1979—1981. 

1979 1980 1981 
Magn í Verð í Magn í Verð í Magn í Verð í 
tonnum millj.kr. tonnum millj.kr. tonnum millj.kr. 

Rússland 114 4 158 7 70 6 
Önnur lönd 39 2 50 4 38 4 

Samtals 153 6 208 11 108 10 

15. tafla. Útflutningur á prjónavörum 1979—1981. 

1979 1980 1981 

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

Rússland 172 13 107 14 66 15 
Bandaríkin 74 12 73 19 106 45 
Vestur-Þýskaland 55 9 80 20 85 27 
Kanada 1 0 57 2 49 21 
Önnur lönd 200 24 195 53 197 58 

Samtals 502 58 512 108 503 106 
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16. tafla. Útflutningur á kísilgúr 1979—1981. 

1979 1980 1981 
Magn í Verð í Magn í Verð í Magn í Verð í 
tonnum millj.kr. tonnum millj.kr. tonnum millj.kr. 

Danmörk 1.337 1 1.046 1 2.668 4 
Vestur-Þýskaland 5.762 6 4.758 7 5.549 10 
Bretland 2.148 2 1.551 2 1.582 4 
Tékkóslóvakía 674 1 635 1 
Frakkland 3.238 2 1.701 2 503 1 
Holland 651 1 852 1 763 1 
Austurríki 608 0 717 1 157 0 
Belgía 1.396 1 839 1 1.544 3 
Ítalía 1.809 1 1.951 2 1.894 2 
Svíþjóð 280 0 297 0 406 1 
Ungverjaland 373 0 369 0 1,745 2 
Noregur 698 1 696 1 616 0 
Sovétríkin 1.440 1 1.620 1 197 0 
Önnur lönd 874 1 1.118 3 2.212 5 

Samtals 21.288 18 18.150 23 19.836 34 

17. tafla. Útflutningur á áli og álmelmi 1979—1981. 

1979 1980 1981 

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

Bretland 20.219 103 20.660 161 11.355 120 
Vestur-Þýskaland 18.892 91 14.325 119 12.745 123 
Sviss 18.679 89 17.292 140 14.394 144 
Frakkland 9.673 47 6.145 46 1.639 16 
Ítalía 3.036 15 5.427 46 7.952 77 
Holland 1.455 1 1.413 1 4.301 45 
Spánn — — — 4.746 49 
Pólland 2.172 11 247 2 
Önnur lönd 2.099 17 1.809 27 6.056 60 

Samtals 76.225 375 67.318 542 63.188 634 
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18. tafla. Skipting innflutnings eftir notkun 
1979—1981. 

1979 1980 1981 
% % % 

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

Neysluvörur 32,8 32,6 34,1 
Fullunnar 25,2 25,3 27,7 
Óvaranlegar 16,3 25,3 17,6 
Varanlegar 5,7 5,7 6,3 
Fólksbifreiðar og bifhjól . . . 3,2 2,8 3,8 
Hrávörur 7,6 7,3 6,4 

Rekstrarvörur 39,3 36,1 35,6 
Til álbræðslu 5,8 6,3 5,5 
Til landbúnaðar 3,4 2,5 3,0 
Til fiskveiða 2,4 2,5 2,2 
Til fiskiðnaðar 1,5 2,0 1,7 
Til annars 7,0 6,5 7,3 

Eldsneyti og smurningsolíur . . 19,2 16,3 15,9 
Bensín, annað en flugvélab. . 3,3 3,0 3,1 
Annað 15,9 13,3 12,8 

Fjárfestingarvörur 27,9 16,3 15,9 
Fullunnar 19,4 21,8 22,4 
Flugvélar 0,3 3,3 0,5 
Skip 3,1 2,1 3,6 
Önnur flutningstæki 1,3 1,6 1,9 
Vélar og verkfæri 10,0 10,3 11,4 
Annað 4,7 4,5 5,0 

Byggingarefni og efni til mann-
virkjagerðar 6,4 7,2 6,0 

Annað efni til framleiðslu á fjár-
festingarvörum 2,1 2,3 i,y 

Eins og áður hefur komið fram var vöru-
skiptajöfnuðurinn óhagstæður um 196 m.kr. 
1981, en hagstæður um 210 m.kr. 1980. Inn-
flutningur skipa og flugvéla var svipaður 
1981 og 1980. Fluttir voru inn 4 skuttogarar, 
3 fiskiskip, 5 vöruflutningaskip og 1 skips-
skrokkur. Alls voru fluttar inn 25 flugvélar 
að andvirði h.u.b. 20 m.kr. Mikil aukning 
var á innflutningi vegna Þjórsárvirkjana, er 
þar um virkjun Hrauneyjafoss að ræða. 
Stærstu liðir í þessum innflutningi eru raf-
magnsvélar og -tæki, 44 m.kr . , og aflvélar 
og tilheyrandi búnaður, 35 m.kr. Annar stór 
liður var innflutningur á unnum málmvörum 
fyrir 37 m.kr. 

Ef á heildina er litið, jókst innflutningur 
um 13,9% árið 1981 miðað við 1980, en um 
16,1% 1980 miðað við 1979. 

Aukning útflutnings 1981 nam 6,8% 
miðað við 1980, en 16,3% 1980 miðað við 
1979. 

Með þessum kafla fylgir línurit, sem sýnir 
þróun vöruskiptajafnaðar 1981 samkvæmt 
mánaðartölum yfir inn- og útflutning miðað 
við skráð gengi á hverjum tíma. Þess ber að 
geta, að samkvæmt venju Hagstofu Íslands 
er innflutningur skipa og flugvéla tekinn á 
skýrslu tvisvar á ári, í júní og desember. 

19. tafla. Innflutningur nokkurra vörutegunda 1979—1981. 
(Verð í millj.kr. miðað við skráð gengi á hverjum tíma.) 

(Magn í tonnum, nema annars sé getið.) 

Kornvörur til manneldis 
Fóðurvörur 
Sykur 
Kaffi 
Salt 
Bensín 
Brennsluolía 
Timbur (þús. teningsfet) 
Hjóladráttarvélar (stk.) 
Fólks- og jeppabifreiðar(stk.) 
Vöru- og almenningsbifreiðar (stk.) 
Flugvélar (stk.) 
Fiskiskip (stk.) 
Önnur skip (stk.) 

1979 1980 1981 

Magn Verð Magn Verð Magn Verð 

13.847 19 12.368 29 12.935 45 
84.918 61 62.011 65 60.401 114 
10.607 14 9.722 41 10.336 52 
2.558 38 2.333 57 2.293 73 

48.612 9 105.144 27 77.523 32 
160.275 162 143.329 238 140.646 352 
470.486 367 410.653 490 389.442 737 

74.012 55 95.342 117 91.885 140 
587 12 456 11 397 17 

7.262 97 7.757 135 8.758 274 
693 29 956 64 1.248 101 

25 8 47 134 25 20 
7 44 6 78 8 126 
4 47 2 21 5 140 
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20. tafla. Innfluttar vörur eftir vörudeildum 1978—1981. 
(Flokkað samkvæmt vöruflokkun Sameinuðu þjóðanna. Upphæðir í millj.kr. á gengi hvers árs.) 

1978 1979 1980 1981 

Kjöt og kjötvörur 0 0 0 0 
Mjólkurafurðir og egg 0 0 0 1 
Fiskur og fiskmeti 3 4 13 18 
Korn og kornvörur 34 53 79 131 
Ávextir og grænmeti 39 56 89 142 
Sykur og sykurvörur 13 20 53 69 
Kaffi, te, kakó og kryddvörur 35 54 93 115 
Skepnufóður (annað en ómalað korn) 24 40 43 77 
Ýmiss konar matvörur o.fl 10 16 24 43 
Drykkjarvörur 11 16 32 49 
Tóbak og tóbaksvörur 14 23 35 60 
Húðir, skinn og óverkuð loðskinn 0 0 2 2 
Olíufræ, olíuhnetur og olíukjarni 0 0 0 1 

0 0 0 0 
Trjáviður og korkur 38 56 118 141 
Spunaefni, óunnið og úrgangur 7 10 22 56 
Náttúrulegur áburður og jarðefni, óunnið (að undanskildum 

46 63 kolum, olíu o.fl.) 8 16 46 63 
Málmgrýti og málmúrgangur 66 86 164 242 
Hrávörur úr dýra- og jurtaríkinu o.fl 5 8 11 15 
Eldsneyti, smurningsolíur og skyld efni 217 572 804 1.234 
Dýra, jurtaolíur (ekki ilmolíur) og feiti 7 12 16 26 
Efni og efnasambönd 7 10 16 21 
Koltjara og hráefni frá kolum, steinolíu og náttúrulegu gasi . . . 14 25 39 51 
Sútunar-, litunar- og málunarefni 10 13 22 36 
Lyf og lyfjavörur 24 35 51 86 
Ilmolíur, ilmefni, snyrtivörur, fægi- og hreinsunarefni 13 21 33 57 
Tilbúinn áburður 16 26 40 85 
Sprengiefni og ýmsar efnavörur 43 75 118 162 
Leður, leðurvörur, verkuð loðskinn 3 4 7 9 
Gúmvörur 22 27 51 80 
Trjá- og kolvörur (nema húsgögn) 39 62 99 166 
Pappír, pappi og vörur úr honum 53 80 132 206 
Garn, álnavara, vefnaðarmunir o.þ.h 87 122 178 268 
Vörur úr ómálmkenndum jarðefnum 32 46 85 120 
Silfur, platína, gimsteinar og gullmunir 17 21 34 44 
Ódýrir málmar 58 90 164 200 
Málmvörur 77 111 182 296 
Vélar, aðrar en rafmagnsvélar 193 263 464 736 
Rafmagnsvélar og áhöld 182 244 364 612 
Flutningstæki 182 261 493 791 
Tilhöggvin hús, hreinlætis-, hitunar- og ljósabúnaður 12 17 26 42 

28 39 78 161 
Munir til ferðalaga, handtöskur o.fl 4 6 10 19 
Fatnaður 64 92 158 280 
Skófatnaður 20 29 52 83 
Vísindaáhöld, mælitæki, ljósmyndavörur og sjóntæki, úr og 

41 55 89 145 
Ýmsar unnar vörur o.fl 68 96 162 239 
Vörur og viðskipti, ekki flokkuð eftir vörutegund 3 4 8 5 

Samtals 1.843 2.913 4.802 7.485 
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21. tafla. Viðskipti við einstök lönd 1978—1981. 

Innflutningur (c.i.f.) Útflutningur (f.o.b.) 
Í millj.kr. 1978 1979 1980 1981 1978 1979 1980 1981 
Alls 1.843 2.913 4.802 7.485 1.763 2.785 4.460 6.536 

EFTA 408 662 1.022 1.792 228 380 677 1.154 
Austurríki 13 13 23 46 1 2 4 5 
Finnland 41 70 132 169 40 56 137 93 
Noregur 154 246 360 734 27 54 75 79 
Portúgal 7 75 119 135 72 98 212 702 
Sviss 20 38 45 85 59 99 154 165 
Svíþjóð 173 220 343 623 30 71 95 110 

EBE 868 1.352 2.111 3.326 565 1.075 1.669 2.047 
Belgía 47 100 97 201 15 15 28 83 
Bretland 198 325 455 573 298 534 734 933 
Danmörk 183 258 392 777 34 51 94 112 
Frakkland 41 67 119 170 15 81 111 125 
Grikkland — — — 1 — — — 73 
Holland 142 224 438 556 18 51 45 76 
Írland 4 5 9 13 1 8 3 12 
Ítalía 41 60 117 174 44 101 213 209 
Luxemborg 2 1 5 3 0 1 3 3 
Vestur-Þýskaland 210 312 479 858 140 233 438 421 

Austur-Evrópa 189 369 535 699 136 226 393 518 
Austur-Þýskaland . . . . 6 8 12 21 0 2 2 1 
Búlgaría 0 0 1 1 — — 0 0 
Pólland 13 17 23 27 47 58 108 56 
Rúmenía 0 1 1 4 2 24 2 2 
Rússland 156 326 468 600 69 108 239 403 
Tékkóslóvakía 12 16 27 40 9 27 39 49 
Ungverjaland 0 1 3 6 8 7 3 7 

Önnur Evrópulönd 12 16 48 113 109 156 255 358 
Færeyjar 0 0 1 33 10 14 23 56 
Grikkland 0 0 0 — 19 34 58 — 

Júgóslavía 1 1 1 3 28 20 22 55 
Spánn 11 14 45 76 46 58 152 244 
Tyrkland 0 1 1 1 7 — — 3 

Norður-Ameríka 138 207 518 666 524 794 989 1.405 
Bandaríkin 131 190 450 582 516 779 962 1.361 
Kanada 7 17 68 84 8 15 27 44 

Ástralía 55 85 164 194 1 1 1 3 
Brasilía 22 37 56 66 11 7 7 7 
Ísrael 2 3 5 8 — 0 0 1 
Japan 62 91 193 337 28 85 65 109 
Kína 3 5 8 14 29 — — 

Mexíkó 0 0 0 1 0 3 1 1 
Nigería 0 7 0 0 61 25 316 858 
Panama 2 2 4 5 1 2 19 5 
Önnur lönd 83 75 138 264 70 30 68 70 
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22. tafla. Viðskipti við einstök lönd í hlutfallstölum 1977—1981. 

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

1977 1978 1979 1980 1981 1977 1978 1979 1980 1981 

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

EFTA 20,6 22,1 22,7 21,2 23,9 14,6 12,9 13,6 15,3 17,6 
Austurríki 0,5 0,7 0,4 0,5 0,6 0 0 0,1 0,1 0,1 
Finnland 1,9 2,2 2,4 2,7 2,3 2,0 2,3 2,0 3,1 1,4 
Noregur 10,0 8,3 8,4 7,5 9,8 1,8 1,5 1,9 1,7 1,2 
Portúgal 0,3 0,4 2,6 2,5 1,8 5,6 4,1 3,5 4,8 10,7 
Sviss 0,9 1,1 1,3 0,9 1,1 2,8 3,3 3,5 3,5 2,5 
Svíþjóð 7,0 9,4 7,6 7,1 8,3 2,4 1,7 2,6 2,1 1,7 

EBE 47,2 46,9 46,5 44,0 44,5 30,1 31,9 38,6 37,5 31,3 
Belgía 2,5 2,5 3,4 2,0 2,7 1,6 0,8 0,6 0,6 1,3 
Bretland 11,0 10,7 11,2 9,5 7,7 14,5 16,9 19,2 16,5 14,3 
Danmörk 10,2 9,9 8,9 8,2 10,4 2,0 1,9 1,8 2,1 1,7 
Frakkland 3,2 2,2 2,3 2,5 2,3 0,7 0,8 2,9 2,5 1,9 
Grikkland — — — — 0 — — — — 1,1 
Holland 7,6 7,7 7,7 9,1 7,4 1,9 1,0 1,8 1,0 1,2 
Írland 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0 0,1 0,3 0,1 0,2 
Ítalía 2,3 2,2 2,1 2,4 2,3 2,4 2,5 3,6 4,8 3,2 
Luxemborg 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0 
Vestur-Þýskaland 10,2 11,4 10,7 10,0 11,5 7,0 7,9 8,4 9,8 6,4 

Austur-Evrópa 12,2 10,1 12,7 11,1 9,4 12,2 7,5 8,0 8,8 7,9 
Austur-Þýskaland 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0 0 0 0 
Búlgaría 0 0 0 0 0 — — — — 0 
Pólland 2,2 0,7 0,6 0,5 0,4 4,0 2,6 2,1 2,4 0,9 
Rúmenía 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,8 0 0 
Rússland 9,0 8,4 11,2 9,7 8,0 7,0 3,9 3,9 5,4 6,2 
Tékkóslóvakía 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 1,0 0,9 0,7 
Ungverjaland 0 0 0 0,1 0,1 0,5 0,4 0,2 0,1 0,1 

Önnur Evrópulönd 0,8 0,6 0,5 0,9 1,4 5,1 6,2 5,6 5,7 5,4 
Færeyjar 0,3 0 0 0 0,4 0,7 0,5 0,5 0,5 0,9 
Grikkland 0 0 0 0 — 1,4 1,1 1,2 1,3 — 

Júgóslavía 0 0 0 0 0 0,6 1,6 0,7 0,5 0,8 
Spánn 0,5 0,6 0,5 0,9 1,0 2,1 2,6 3,2 3,4 3,7 
Tyrkland 0 0 0 0 0 0,3 0,4 — — 0 

Norður-Ameríka 6,9 7,5 7,1 10,8 8,9 30,5 29,7 28,5 22,2 21,5 
Bandaríkin 6,6 7,1 6,5 9,4 7,8 30,2 29,3 28,0 21,6 20,8 
Kanada 0,3 0,4 0,6 1,4 1,1 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 

Ástralía 3,1 3,0 2,9 3,4 2,6 0,1 0 0 0 0 
Brasilía 1,4 1,2 1,3 1,2 0,9 0,2 0,6 0,3 0,2 0,1 
Ísrael 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 — — 0 0 0 
Japan 3,2 3,4 3,1 4,0 4,5 1,7 1,6 3,0 1,5 1,7 
Kína 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 1,6 — — — — 

Nígería 0 0 0,2 0 0 2,0 3,4 0,9 7,1 13,1 
Panama 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,4 0,1 
Önnur lönd 4,2 4,9 2,6 3,0 3,5 1,2 4,5 1,4 1,3 1,3 






