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Jóhannes Nordal: 

Lífsnauðsyn að brjótast út úr vítahring 

verðbólgunnar 

Jóhannes Nordal, seðlabankastjóri, formaður bankastjórnar Seðla-
bankans, flutti á 22. ársfundi bankans 2. maí sl. ræðu þá, sem hér fer á 
eftir. 

Þegar ég gerði grein fyrir þróun þjóðarbú-
skaparins á þessum vettvangi fyrir ári, voru efni 
til að draga dekkri mynd af stöðu og horfum 
efnahagsmála en við hafði blasað um nokkurra 
ára skeið. Við langvarandi lægð í hagvexti og 
alþjóðaviðskiptum hafði þá bætzt stöðnun eða 
lækkun í framleiðslu sjávarafurða, sem borið 
hafði uppi hagvöxt hér á landi um árabil. Jafn-
framt hafði óhagstæðari þróun útflutnings-
tekna samfara aukinni neyzlu valdið því, að 
verulegur halli hafði myndazt á viðskiptajöfn-
uði Íslands við umheiminn. Nú að ári liðnu 
hefur því miður komið í ljós, að ekkert af þessu 
var ofmælt. í reynd hefur andbyrinn verið 
rekstri þjóðarbúskaparins enn þyngri í skauti 
en við hafði verið búizt jafnframt því sem ekki 
hefur tekizt að bregðast við vandanum nógu 
tímanlega né með nægilega öflugum hætti. Þess 
vegna blasa nú við, að nýafloknum kosningum 
til Alþingis, meiri og erfiðari verkefni efna-
hagsmála en um langt skeið undanfarið. Ekkert 
er nú brýnna en að menn geri sér sem ljósasta 
grein fyrir eðli þessa vanda og horfi raunsæjum 
augum á þá kosti, sem um er að velja honum til 
úrlausnar. 

Erfiðar ytri aðstæður. 
Hin óhagstæða efnahagsþróun hér á landi á 

síðastliðnu ári, þegar saman fór samdráttur í 
þjóðarframleiðslu, stóraukinn viðskiptahalli 

og hraðvaxandi verðbólga, átti sér skýringar 
bæði í erfiðum ytri atstæðum og innri hagstjórn-
arvanda. Í umheiminum var árið 1982 þriðja 
erfiðleikaárið í röð. Þjóðarframleiðsla iðnríkj-
anna fór minnkandi, atvinnuleysið hélt áfram 
að vaxa jafnframt því sem milliríkjaviðskipti 
drógust saman. Mestir voru þó erfiðleikar þró-
unarríkjanna, sem áttu við að glíma áhrif 
minnkandi útflutningstekna samfara ört vax-
andi skuldabyrði. Lentu mörg ríki í alvarlegum 
greiðsluerfiðleikum á árinu, svo að lá við 
greiðsluþroti, sem stefndi viðskipta- og 
fjármálakerfi heimsins í alvarlega hættu. Með 
öflugu alþjóðlegu samstarfi, einkum á vegum 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, tókst að bægja 
þessari hættu frá og margt bendir nú til þess, að 
efnahagsstarfsemin í heiminum sé á leið upp úr 
þessum dýpsta öldudal eftirstríðsáranna. 
Nokkur batamerki voru farin að koma fram, 
einkum á síðustu mánuðum ársins 1982, svo 
sem í minnkandi verðbólgu, lækkandi vöxtum 
og fallandi verðlagi á olíu. Það er þó varla fyrr 
en á þessu ári, sem nokkuð fer að gæta hér á 
landi áhrifa þess hægfara afturbata, sem nú á 
sér stað í iðnríkjunum. Á síðastliðnu ári hafði 
efnahagssamdrátturinn erlendis hins vegar 
óhagstæð áhrif á þjóðarbúskap Íslendinga með 
ýmsum hætti, og má þá sérstaklega nefna sölu-
tregðu á skreið og erfiðan markað fyrir ál og 
kísiljárn, sem hafði í för með sér mikla birgða-
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söfnun og minnkandi útflutningstekjur. Rýrn-
uðu viðskiptakjörin við útlönd nokkuð á árinu 
af þessum sökum. 

Við þessi óhagstæðu skilyrði á erlendum 
mörkuðum bættist svo á árinu alvarlegur sam-
dráttur í framleiðslu sjávarafurða vegna afla-
brests. Er talið, að hún hafi í heild minnkað 
um 13% árið 1982, en árið áður jókst hún um 
1,5%. Þegar haft er til samanburðar, að á 
árunum 1976-1980 jókst framleiðsla sjávaraf-
urða að jafnaði um 12,7% á ári, er hér um af-
drifaríka breytingu á vaxtarskilyrðum þjóðar-
búskaparins að ræða. Afleiðingin kom fram í 
lækkun þjóðarframleiðslu í fyrsta skipti síðan 
á árinu 1975. En lítum nánar á einstaka þætti í 
þróun framleiðslu og þjóðartekna. 

Samkvæmt nýjustu áætlunum Þjóðhags-
stofnunar dróst þjóðarframleiðslan á síðasta 
ári saman um 2% samanborið við 1,6% aukn-
ingu á árinu 1981 og 3,9% á árinu 1980. Við 
þetta bættist 1,5% rýrnun viðskiptakjara, 
þannig að þjóðartekjur rýrnuðu nokkru meira 
eða um 2,3%. Er þetta í fyrsta skipti síðan 
1975, sem þjóðarframleiðsla og tekjur lækka. 
Á því ári varð framleiðslusamdrátturinn einnig 
2%, en vegna mun meiri rýrnunar viðskipta-
kjara drógust þjóðartekjur þá saman um 
nálægt 6%. 

Sá er einnig munurinn á þessum tveimur 
samdráttartímabilum, að nú horfir mun þung-
legar um skjótan afturbata, en því veldur allt í 
senn: Tvísýnt útlit um sjávarafla á næstunni, 
lakari horfur um hagvöxt í helztu markaðslönd-
um Íslendinga og meiri fjárhagslegar byrðar 
vegna skuldasöfnunar erlendis. 

Uggvænlegar horfur um ástand fiskstofna. 
Sérstakan ugg vekur sú mikla breyting, sem 

virðist hafa orðið á ástandi helztu fiskstofna 
Íslendinga að undanförnu. Mest hafa 
umskiptin orðið í loðnuveiðum, sem voru 
algerlega bannaðar á árinu 1982, en árið áður 
hafði loðnuaflinn numið 641 þús. tonnum. 
Jafnframt minnkaði þorskaflinn úr 462 í 373 
þús. tonn eða um nálægt 19%, en næstu fimm 
árin þar á undan hafði hann aukizt um 10% á 
ári að meðaltali. Þótt nokkur aukning hafi 
verið í afla annarra fisktegunda á síðastliðnu 

ári, er hér um ískyggilegar horfur að ræða, sem 
ekki batna, þegar litið er til aflabragða á þeirri 
vetrarvertíð, sem nú er að ljúka. Ekki liggur 
enn fyrir mat fiskifræðinga á þeirri þróun, sem 
hér hefur átt sér stað, og erfitt er að fullyrða, 
hvaða þátt aukinn sóknarþungi og bætt veiði-
tækni eiga í henni. Hitt fer ekki á milli mála, að 
þessi reynsla hlýtur að hvetja til meiri varkárni 
í stjórn fiskveiða og fjárfestingu í skipum og 
búnaði en sýnd hefur verið á undanförnum 
árum. Jafnframt er full ástæða til þess að vera 
varkár í áætlunum um aflamagn og útflutnings-
tekjur sjávarútvegsins, svo að fyrirætlanir um 
þjóðarútgjöld séu reistar á sem raunhæfustum 
grundvelli. En víkjum að öðrum þáttum fram-
leiðslustarfseminnar. 

Iðnaðarframleiðsla virðist hafa aukizt á síð-
astliðnu ári um rúmlega 2%, en hún hefur þó 
verið mjög mismunandi eftir greinum. í orku-
frekum iðnaði varð nokkur framleiðsluaukn-
ing, en markaðsskilyrði voru mjög óhagstæð og 
álbirgðir jukust mjög verulega. Samkeppnis-



ÚT ÚR VÍTAHRING VERÐBÓLGUNNAR 7 7 

Á r l e g a r m a g n b r e y t i n g a r 

h e l z t u þ j ó ð h a g s s t æ r ð a 

skilyrði annars iðnaðar bæði í útflutningi og á 
innlendum mörkuðum voru mjög erfið á árinu 
1981, en fóru síðan batnandi, einkum á síðara 
hluta ársins í fyrra. Ef litið er yfir nokkur 
undanfarin ár, eru lítil merki um þróttmikla 
aukningu í iðnaðarframleiðslu. Eftir öran vöxt 
í upphafi síðasta áratugar hefur aukning iðnað-
arframleiðslunnar síðan 1973 aðeins verið um 
2,5% á ári. Þarf því mikil breyting að verða á 
vaxtarskilyrðum iðnaðar, ef hann á að taka við 

af sjávarútvegi sem driffjöður hagvaxtar á 
komandi árum. 

Um landbúnaðarframleiðslu er það að segja, 
að hún dróst enn saman um nálægt 2% á síðast-
liðnu ári samanborið við rúmlega 3% samdrátt 
á árinu 1981. Er hér að verulegu leyti um að 
ræða afleiðingu þeirrar stefnu að reyna að laga 
hina hefðbundnu framleiðslu landbúnaðarins 
betur að ríkjandi markaðsaðstæðum. Jafn-
framt eru nokkrar vonir bundnar við, að nýjar 
búgreinar geti komið í veg fyrir, að hlutdeild 
landbúnaðar í þjóðarbúskapnum haldi áfram 
að dragast saman. 

Verulega dró úr aukningu neyzlu og fjárfest-
ingar á árinu 1982, en þó ekki svo, að nægði til 
þess að koma á móti þeirri lækkun þjóðartekna, 
sem þá átti sér stað. Ástæðan var m.a. sú, að 
ráðstafanir til þess að draga úr útgjöldum vegna 
versnandi efnahagsástands fóru ekki að hafa 
áhrif fyrr en á síðara helmingi ársins. Áætlað 
er, að einkaneyzla og samneyzla hafi hvor 
tveggja aukizt um 2% árið 1982 miðað við 5% 
aukningu árið áður. Á hinn bóginn dró úr 
útgjöldum til fjárfestingar um 3,6%, en þau 
höfðu aukizt um rúm 2% árið áður. Fjárfesting 
atvinnuveganna dróst saman um 3,5% á árinu, 
einkum vegna minni fjárfeitingar í fiskveiðum, 
og 7% lækkun varð í orkuframkvæmdum. Á 
hinn bóginn jókst fjárfesting í samgöngumann-
virkjum og íbúðabyggingum. 

Síaukinn viðskiptahalli. 
Alls nam aukning þjóðarútgjalda á árinu 

1982 2,2%, en meginhluti aukningarinnar staf-
aði af aukningu útflutningsvörubirgða. Þessi 
aukning þjóðarútgjalda samfara 2,3% lækkun 
þjóðartekna kom fram í samsvarandi aukningu 
viðskiptahallans við útlönd, en hann jókst úr 
5% af þjóðarframleiðslu á árinu 1981 í 10% á 
síðastliðnu ári. Hefur viðskiptahallinn ekki 
verið hlutfallslega jafnmikill síðan á árunum 
1974 og 1975, þegar hann komst í 11% af þjóð-
arframleiðslu. 

Meginorsök aukins viðskiptahalla var sam-
dráttur útflutningstekna, en heildarverðmæti 
útflutnings nam á síðasta ári 8.479 millj. kr., 
sem er 19% minna en árið áður. Er þá miðað 
við meðalgengi íslenzku krónunnar árið 1982, 
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en við það gengi mun verða miðað varðandi 
það, sem hér verður sagt um utanríkisviðskipti 
og gjaldeyrismál, nema annað sé fram tekið. 
Þessi mikli samdráttur útflutnings stafaði fyrst 
og fremst af tvennu, 10% lækkun útflutnings-
framleiðslu og 1.065 millj. kr. aukningu í 
birgðum útflutningsafurða. Við þetta bættist 
svo nokkur lækkun útflutningsverðlags. 

Heildarverðmæti vöruinnflutnings á árinu 
1982 nam á hinn bóginn 10.364 millj. kr., sem 
er 4,4% lækkun frá árinu áður. Almennt inn-
flutningsverðlag lækkaði um rúmlega 1% á 
árinu, svo að innflutningur hefur að magni 
lækkað um nálægt 6%. Dróst innflutningur sér-
stakra fjárfestingarvara, skipa, flugvéla og 
vegna stórframkvæmda mjög saman á árinu, en 
almennur innflutningur lækkaði um aðeins 
½%. Verulega dró úr innflutningi, eftir því sem 

á árið leið. Þannig jókst almennur innflutn-
ingur um 9% á fyrra helmingi ársins miðað við 
árið áður, en dróst saman um 5% á síðara 
helmingi ársins. 

Samkvæmt framangreindum tölum um inn-
og útflutning varð 1.885 millj. kr. halli á vöru-
skiptajöfnuði á árinu 1981 í samanburði við 315 
millj. kr. halla árið áður og338millj .kr. afgang 
á árinu 1980. Á hinn bóginn varð nokkur bati á 
þjónustujöfnuði á síðastliðnu ári, en hann 
sýndi 1.225 millj. kr. halla miðað við 1.331 
millj. kr. halla árið áður. Attu auknar tekjur af 
varnarliðinu mestan þátt í þessum bata. Að 
öllu þessu samanlögðu varð á árinu 1982 halli á 
viðskiptum þjóðarbúsins við útlönd, er nam 
3.110 millj. kr., en það jafngildir 10% af verð-
mæti þjóðarframleiðslu á árinu og er helmingi 
meiri halli hlutfallslega en árið áður. Þegar 
þessi halli er metinn, er rétt að hafa í huga, að 
á móti þriðjungi hans stendur aukning 
útflutningsvörubirgða, sem jukust verulega á 
árinu, einkum vegna sölutregðu á skreið og áli. 
Engu að síður er hér um viðsjárverða þróun að 
ræða, enda hefur viðskiptahallinn farið stöðugt 
vaxandi undanfarin f jögur ár. 

Viðskiptahallinn á síðastliðnu ári var að 2/3 
hlutum jafnaður með erlendum lántökum og 
öðrum fjármagnshreyfingum, en að frátöldum 
skekkjum og vanreikningi var fjármagnsjöfn-
uður í heild hagstæður á árinu um 2.002 millj. 

kr. í samanburði við 3.110 millj. kr. hal laávið-
skiptajöfnuði. Reyndist því heildargreiðslu-
jöfnuðurinn óhagstæður um 1.164 millj. kr., 
sem kom fram í rýrnun nettógjaldeyriseignar 
bankakerfisins. Hafði þetta útstreymi í för með 
sér helmingslækkun á nettó-gjaldeyriseign 
bankakerfisins og er það í fyrsta skipti, sem 
gjaldeyrisstaða bankanna rýrnar síðan árið 
1975. 

Gjaldeyrisforði minnkar og skuldabyrði eykst. 
Nokkur hluti gjaldeyrisútstreymisins var 

jafnaður með lántökum á vegum Seðlabank-
ans, þar á meðal töku jöfnunarláns hjá Al-
þjóðagjaldeyrissjóðnum. Engu að síður lækk-
aði gjaldeyrisforði Seðlabankans um rúmlega 
þriðjung á árinu, og nam hann í árslok 2.441 
millj. kr. reiknað á því gengi, sem þá var í gildi. 
Jafngilti gjaldeyrisforðinn þá verðmæti 
almenns innflutnings í tvo og hálfan mánuð 
miðað við meðaltal undanfarinna tólf mánaða, 
og hefur gjaldeyrisforðinn ekki verið lægri á 
þennan mælikvarða síðan snemma á árinu 
1976. Verður að leggja höfuðkapp á, að gjald-
eyrisforðinn rýrni ekki frekar en orðið er, svo 
að viðunandi öryggi sé fyrir hendi varðandi 
greiðslustöðu þjóðarbúsins út á við. 

Erlendar lántökur til langs tíma námu 3.625 
millj. kr. reiknað á meðalgengi ársins, en 
afborganir af eldri lánum 1.250 millj. kr. Var því 
skuldaaukningin við útlönd 2.375 millj. kr., sem er 
37% meiri skuldaaukning en árið áður, reiknað 
í erlendum gjaldeyri. Í lok ársins námu heildar-
skuldir þjóðarbúsins til langs tíma 19.830 millj. 
kr., sem fært til meðalgengis ársins nemur 
47,9% af þjóðarframleiðslu samanborið við 
36,7% árið áður. Þessi gífurlega hækkun 
skuldahlutfallsins við útlönd skýrist ekki ein-
göngu af miklum lántökum á árinu, heldur 
koma þar líka til áhrif lækkandi þjóðarfram-
leiðslu, sem skuldahlutfallið er reiknað af, og 
mikil hækkun á gengi erlendra gjaldmiðla 
miðað við innlenda verðlagsþróun. Hvernig 
sem á er litið, er hér um ískyggilega þróun að 
ræða og þá ekki sízt, þegar haft er í huga, að 
erlenda skuldahlutfallið mun væntanlega 
hækka enn frekar á því ári, sem nú er að líða. 

Greiðslubyrðin af erlendum lánum hélzt 
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nokkuð stöðug á árunum 1975-1980 eða nálægt 
14% að meðaltali. Ástæðan var sú, að auknar 
lántökur héldust í hendur við vaxandi gjaldeyr-
istekjur og hóflega raunvexti af erlendum 
lánum. Þetta hefur allt mjög breytzt, einkum á 
síðustu tveimur árum, vegna óhagstæðrar þró-
unar útflutningstekna, jafnframt því sem 
erlendu skuldirnar hafa haldið áfram að vaxa 
og vextir hækkað. Af þessum ástæðum hækk-
aði greiðslubyrðin í 16,6% á árinu 1981 og í 
21,4% á síðastliðnu ári. 

Ekki er auðvelt að segja fyrir um þróun 
greiðslubyrðarinnar á þessu og næstu árum, 
enda fer hún m.a. eftir þróun vaxta á erlendum 
lánamörkuðum, þar sem verulegur hluti 
erlendra skulda Íslendinga er með breytilegum 
vöxtum. Hefur sú vaxtalækkun, sem orðið 
hefur á erlendum lánamörkuðum síðan um 
mitt síðastliðið ár, þegar haft áhrif á greiðslu-
byrðina, sem af þeim ástæðum reyndist lægri á 
síðastliðnu ári en við hafði verið búizt. Verði 
áframhald á þeirri þróun, er líklegt, að greiðslu-
byrðin verði svipuð í ár og í fyrra, þótt fyrir-
sjáanlegt sé, að hlutfall erlendra skulda af 
þjóðarframleiðslu muni halda áfram að hækka 
og fara á þessu ári verulega upp fyrir 50%. Það 
getur engum dulizt, að svo hátt skuldahlutfall 
verður þjóðinni þungur baggi í framtíðinni og 
því hljóti það að verða eitt af meginmark-
miðum efnahagsstefnunnar á næstunni að 
draga úr óhóflegri notkun erlends lánsfjár og 
byggja þróun atvinnuvega í vaxandi mæli á inn-
lendu fjármagni. Í þessu efni þurfa menn að 
taka bæði tillit til þess sjálfsagða sjónarmiðs, að 
óhóflegum byrðum sé ekki velt yfir á komandi 
kynslóðir, en einnig til þeirra áhrifa, sem aukin 
skuldasöfnun getur haft á aðgang Íslendinga að 
erlendu lánsfé og þá um leið efnahagslegt svig-
rúm þeirra í framtíðinni. Ástæða er til þess að 
fara nokkrum orðum um þetta síðara atriði. 

Erfiðari staða á alþjóðamörkuðum. 
Á síðastliðnum tveimur árum hefur það 

gerzt í fyrsta skipti í hálfa öld, að nokkur þjóð-
ríki, sem áður höfðu notið óskoraðs trausts á 
lánamörkuðum, hafa lent í svo miklum 
greiðsluerfiðleikum, að til nauðasamninga 
hefur komið til að forða frá greiðsluþroti og 

efnahagslegu öngþveiti. Þessir atburðir hafa 
annars vegar sett þessum þjóðum harða kosti 
og neytt þær til að fórna um sinn bæði hagvexti 
og lífskjörum til þess að viðhalda efnahagslegu 
sjálfsforræði sínu og trausti. Hins vegar hafa 
þeir orðið bitur lexía þeim lánastofnunum, sem 
lánað hafa þessum þjóðum, oft án nægilegrar 
fyrirhyggju, og verða nú að veita langa 
greiðslufresti og jafnvel neyðarlán til að forða 
frá frekari vandræðum. Ekki getur hjá því 
farið, að slíkir atburðir hafi einhver áhrif á 
afstöðu lánveitenda á alþjóðamörkuðum, jafn-
vel varðandi lán til þjóða, sem eru miklu betur 
stæðar og hafa ekki áður lent í neinum sam-
bærilegum erfiðleikum. Það er því varlegra að 
treysta ekki um of á það, að ætíð verði jafn-
greiður aðgangur að erlendu lánsfé og verið 
hefur nú um nokkurra ára skeið. Þess vegna 
verða þjóðir eins og Íslendingar, sem eru með 
tiltölulega hátt skuldahlutfall á alþjóðlegan 
mælikvarða, að haga lántökustefnu sinni 
þannig, að þær geti sem bezt varðveitt láns-
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traust sitt erlendis. Til að það megi takast, er 
mikilvægt, að svo sé um hnúta búið, að 
erlendar lántökur séu því aðeins leyfðar, að um 
arðbærar og helzt gjaldeyrisskapandi fram-
kvæmdir sé að ræða, en jafnframt sé forðazt að 
fjármagna rekstrarhalla opinberra aðila eða 
fyrirtækja með erlendum lánum. Einnig er 
brýnt að forðast sem mest skammtímalántök-
ur, er haft geti í för með sér þungbæra greiðslu-
byrði á erfiðleikatímum. Hafa Íslendingar 
flestum öðrum þjóðum fremur forðazt lán-
tökur til skamms tíma, en lagt í stað megin-
áherzlu á öflun langtímalána. Þessari stefnu er 
það að þakka, að greiðslubyrðin af erlendum 
skuldum skuli nú, þrátt fyrir mikla efnahags-
örðugleika, ekki vera meiri en raun ber vitni. 
Verði tekið einarðlega á þeim efnahagsvanda, 
sem nú er við að et ja, er því full ástæða til þess 
að treysta því, að Íslendingar geti áfram átt eðli-
legan aðgang að erlendu lánsfé innan hóflegra 
marka til efnahagslegrar uppbyggingar. 

Þjóðarbúskapur í þrengingum. 
Það yfirlit, sem ég hef nú gefið um þróun 

helztu þjóðhagsstærða á liðnu ári og stöðu 
þjóðarbúsins út á við, sýnir ljóslega þær þreng-
ingar, sem þjóðarbúskapur Íslendinga er nú 
kominn í og ekkert útlit er fyrir að muni leysast 
vegna hagstæðari ytri aðstæðna á næstunni. 
Þvert á móti eru horfur um þróun sjávarafla á 
þessu ári enn mjög tvísýnar, og óhjákvæmi-
legur samdráttur innlendrar eftirspurnar vegna 
minnkandi þjóðarframleiðslu mun einnig 
draga úr hagvexti um sinn. Telur Þjóðhags-
stofnun nú útlit fyrir um eða yfir 5% samdrátt 
þjóðarframleiðslu á þessu ári, og byggir sú spá 
þó á litlum breytingum á verðmæti sjávarafla á 
þessu ári, sem mjög getur brugðið til beggja 
vona. 

Allt þetta sýnir, að Íslendingar standa nú 
frammi fyrir efnahagsvanda, sem er sambæri-
legur við þau áföll, sem þjóðarbúið varð fyrir á 
árunum 1967-1968, þegar síldarstofninn 
hrundi, og á árunum 1974—1975 í kjölfar olíu-
kreppunnar. í bæði skiptin tókst að rétta stöðu 
þjóðarbúsins við á skemmri tíma en flestir 
bjuggust við, á meðan holskeflan var að ganga 
yfir, en þó var árangurinn verulega betri í fyrra 

skiptið en hið síðara. Munurinn liggur fyrst og 
fremst í því, að eftir 1975 hefur aldrei tekizt að 
koma verðbólgu aftur niður á viðunanlegt stig 
eða neitt nálægt því, sem almennt var hér á 
landi á sjötta og sjöunda áratugnum og allt 
fram undir 1972. Frá því ári og til þessa dags 
má segja, að Íslendingar hafi verið hrjáðir af 
sívaxandi verðbólgu, ef frá er talin nokkur 
hjöðnun á árunum 1976-1977 og í minna mæli 
á árinu 1981, en það, sem af er þessu ári, hefur 
verðbólgan reynzt meiri en nokkru sinni áður í 
sögu þjóðarinnar. Það, sem hér hefur gerzt, er 
vissulega umhugsunarefni, þegar haft er í huga, 
að 1981 var niðurfærsla verðbólgunnar gerð að 
yfirlýstu meginmarkmiði í efnahagsstefnu 
ríkisstjórnarinnar. Mikilvægt er að átta sig á 
því, hvers vegna meiri og varanlegri árangur 
náðist ekki af þeirri viðleitni en raun ber vitni. 

Mótsagnir í efnahagsstefnu. 
Þeirri hjöðnun verðbólgu, sem átti sér stað á 

árinu 1981, var að nokkru náð með skerðingu 
verðbóta á laun í marzmánuði, sem þó var 
tekin aftur með rýmri verðbótum og launa-
hækkun síðar á árinu, en miklu meira máli 
skipti þó mjög aðhaldssöm stefna í gengis-
málum og hert verðlagseftirlit. Jafnframt var 
háu eftirspurnar- og atvinnustigi haldið með 
miklum erlendum lántökum og útlánaaukn-
ingu. Þegar fór að síga á síðara helming ársins, 
fóru mótsagnir þessarar efnahagsstefnu að 
koma fram. Versnandi afkoma atvinnuveg-
anna vegna óraunhæfs gengis og verðlagshafta 
gróf undan afkomu fyrirtækja og jók eftirspurn 
eftir lánsfé. Hækkandi raungengi krónunnar og 
vantraust á framhald þessarar gengisstefnu 
hafði síðan í för með sér aukna eftirspurn eftir 
innflutningi og leiddi til vaxandi viðskiptahalla 
við útlönd. 

Um áramótin 1981 og 1982 var svo komið, að 
ekki var um annað að ræða en að lækka gengi 
krónunnar verulega til þess að jafna það mis-
vægi, sem myndazt hafði bæði í afkomu 
atvinnuveganna og viðskiptajöfnuði. Þótt það 
væri ekki ljóst á þeim tíma, reyndist hér um að 
ræða meiri háttar stefnubreytingu í gengismál-
um. Í stað þess aðhalds, sem beitt hafði verið á 
árinu 1981, hefur gengisskráning síðan í árs-
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Greiðslujöfnuður 1973-1982 
Hlutföl l % af vergri þ jóðarframleiðslu hvers árs 

byrjun 1982 verið notuð sem megintæki til þess 
að tryggja samkeppnisstöðu atvinnuveganna 
og hamla gegn vaxandi viðskiptahalla. Þegar 
mikill samdráttur fiskafla bættist á síðasta ári 
við þau vandamál, sem fyrir voru, jókst þörfin 
fyrir gengisaðlögun enn að mun, enda varð að 
grípa til annarrar gengislækkunar í ágústmán-
uði til viðbótar við nokkuð stöðugt gengissig 
alla mánuði ársins. Alls hækkaði meðalgengi 
erlendra gjaldmiðla gagnvart krónunni um 
89,8% frá ársbyrjun til ársloka, en það jafn-
gildir 47,3% gengislækkun krónunnar. Þótt 
þessi stefnubreyting í gengismálum hafi út af 
fyrir sig verið réttlætanleg með tilliti til afkomu 
atvinnuveganna og vaxandi viðskiptahalla, 
gekk hún þvert á þá fyrirætlun stjórnvalda að 
draga úr verðbólgu. Vegna hinna vélgengu 
víxlhækkana kaupgjalds og verðlags, sem hér 
eru við lýði, hlaut örari lækkun gengisins fljót-
lega að koma fram í auknum verðbólguhraða, 
jafnframt því sem ávinningur gengisbreyting-
anna fyrir atvinnuvegina hefur að mestu leyti 
runnið jafnóðum út í sandinn vegna síhækk-
andi innlends framleiðslukostnaðar. Þær til-
raunir, sem gerðar voru á árinu til þess að 
hamla gegn þessari þróun, t.d. með skerðingu 
verðbóta 1. desember, voru of léttvægar og 

komu of seint til þess að forða frá ört vaxandi 
verðbólgu eða tryggja varanlegan árangur 
þeirra aðgerða, sem áttu að rétta við afkomu 
atvinnuveganna. 

Háskalegt ástand vegna taumlausrar verðbólgu. 
Um áramótin var svo komið, að 12 mánaða 

hraði verðbólgunnar var kominn yfir 60% 
miðað við rúm 40% í byrjun ársins, og eftir að 
ný gengislækkun var talin nauðsynleg í byrjun 
þessa árs ásamt áframhaldandi gengissigi, 
hefur verðbólgan enn aukizt síðustu mánuði og 
liggur nú nærri 80% miðað við 12 mánaða 
hreyfingu. Verði ekki gripið í taumana, áður en 
frekari bylgjur launa- og verðhækkana ríða 
yfir, er fyrirsjáanlegt, að verðbólguhraðinn 
muni enn halda áfram að vaxa á næstu mán-
uðum með ófyrirsjáanlegum afleiðingum fyrir 
alla efnahagsstarfsemi í landinu. Þótt Íslend-
ingar séu orðnir ýmsu vanir í verðbólguróti 
undanfarins áratugar, fer ekki á milli mála, að 
hér hefur að undanförnu skapazt háskalegra 
ástand af völdum taumlausrar verðbólgu, við-
skiptahalla og erlendrar skuldasöfnunar en sú 
kynslóð þekkir, sem nú byggir þetta land. 
Stjórnmálalegar aðstæður hafa valdið því, að 
ekki hefur verið unnt að taka á þessum vanda 



82 FJÁRMÁLATÍÐINDI 

síðasta misserið, en nú hljóta allir að vona, að 
skilyrði til árangursríkari verka verði brátt fyrir 
hendi. Mun ég síðar í máli mínu koma nánar að 
nokkrum atriðum, sem ég tel máli skipta, ef 
menn eiga að hafa þar árangur sem erfiði. En 
áður en að því kemur mun ég fjalla stuttlega um 
þróun peninga- og fjármála á síðasta ári og 
stöðuna í þeim efnum í dag. 

Mikil umskipti urðu í þróun peningamála á 
árinu 1982, sem endurspegluðu bæði vaxandi 
verðbólgu og erfiðleika atvinnulífsins. Fram 
yfir mitt árið 1981, á meðan horfur voru á 
minnkandi verðbólgu, virtist stefna í óvenju-
gott jafnvægi í peningamálum, innlán jukust 
mjög mikið og lánsfjáreftirspurn var hófleg. 
Eftir mitt árið breyttist hins vegar framvindan 
til hins verra, versnandi afkoma fyrirtækja og 
óraunhæf gengisskráning ýttu undir lánsfjár-
þenslu, sem hafði í för með sér aukna eftir-
spurn og innflutning. Þrátt fyrir aðhaldsað-
gerðir Seðlabankans, m.a. beitingu hinnar 
sérstöku sveigjanlegu bindiskyldu, tókst ekki 
að draga úr hinni öru útlánaaukningu bank-
anna fyrr en kom langt fram á árið 1982, enda 
hafði lausafjárstaða þeirra haldizt góð, m.a. 
fyrir áhrif mikils innstreymis erlends lánsfjár. 
Að því kom þó brátt, að vaxandi halli á við-
skiptajöfnuði leiddi til útstreymis gjaldeyris og 
ört versnandi lausafjárstöðu innlánsstofnana. 
Þegar komið var fram á mitt ár, voru flestar 
helztu innlánsstofnanir komnar í mjög alvar-
legar skuldir við Seðlabankann, og dró lítið úr 
þeirri óheillaþróun fyrr en seint á árinu. 

Við þessar aðstæður var öllum ljóst, sem við 
stjórn peningastofnana fengust, að nauðsyn-
legt væri að beita ýtrasta aðhaldi í lánastarfsemi 
bankanna og reyna þannig að hamla gegn 
áframhaldandi útlánaþenslu og viðskiptahalla. 
Hér var hins vegar við ramman reip að draga 
vegna versnandi afkomu atvinnuveganna, 
einkum sjávarútvegsins, og þess mikla dráttar, 
sem varð á aðgerðum til þess að bæta afkomu 
atvinnuveganna og taka á vanda vaxandi verð-
bólgu. Mikil áherzla var á það lögð af hálfu 
stjórnvalda, að komið yrði í veg fyrir stöðvun 
mikilvægra atvinnufyrirtækja og létt lausa-
fjárvandræðum, sem stöfuðu bæði af hallarekstri 
og mikilli birgðasöfnun, m.a. vegna útflutn-

ingsstöðvunar á skreið til Nígeríu. Af hálfu 
Seðlabankans var reynt að draga úr þessum 
vanda, ekki aðeins með reglubundnum endur-
kaupum afurðavíxla, heldur einnig með þátt-
töku í skuldbreytingu vegna sjávarútvegsins, 
sem um leið létti á lausafjárstöðu bankanna 
gagnvart Seðlabankanum. Enginn vafi er á því, 
að þessi viðleitni bankanna bar árangur að því 
leyti, að smám saman dró úr peningalegri eftir-
spurn, eftir því sem á árið leið, sem m.a. kom 
fram í minnkandi innflutningi, en jafnframt var 
forðað frá rekstrarstöðvun atvinnuvega. Er 
óhætt að segja, að bankakerfið hafi teygt sig til 
hins ýtrasta til þess að draga úr áhrifum vaxandi 
ytri erfiðleika og versnandi afkomu fyrirtækja 
á atvinnustarfsemina í landinu. Hins vegar er 
ljóst, að í þessu efni verður varla gengið lengra 
en orðið er, enda er staða bankanna orðin mjög 
erfið, en auk þess er ljóst, að aukning rekstrar-
lána getur ekki til lengdar leyst vanda fyrir-
tækja, sem fyrst og fremst á rætur að rekja til 
hallarekstrar og erfiðra afkomuskilyrða. 

Aukning innstæðna á verðtryggðum 
reikningum. 

Þrátt fyrir mikla útlánaaukningu bankanna, 
en hún nam 86% á árinu, varð útstreymi gjald-
eyris þess valdandi, að mjög dró úr aukningu 
peningamagns á árinu. Nam aukning peninga-
magns, sem samanstendur af seðlum, mynt og 
veltiinnlánum, aðeins 30% í samanburði við 
rúmlega 60% aukningu árið áður. Peninga-
magn í víðara skilningi, þ.e.a.s. að innstæðum 
af sparisjóðsbókum meðtöldum, nam hins 
vegar 48% á móti 75% árið á undan. Af þessu 
er ljóst, hversu mjög þrengdi að lausafjárstöðu 
einstaklinga og fyrirtækja á árinu og hvernig 
verðbólgan dró úr vilja manna til að eiga pen-
ingalegar eignir. Það, sem kom í veg fyrir enn 
meira hrun í ráðstófunarfé innlánsstofnana, 
var nær þreföldun innstæðna á verðtryggðum 
reikningum, en í árslok 1982 námu þeir 27% 
heildarinnlána. Að nokkru leyti var hér vita-
skuld um tilflutning innstæðna af öðrum 
bundnum reikningum að ræða, en alls jukust 
bundin innlán í bönkunum um 81% og nægði 
það til þess, að heildarinnlán jukust um 60%, 
þannig að þau héldu nokkurn veginn í horfi við 
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verðbólguna. Sýndi þessi reynsla enn einu 
sinni, hvílíka þýðingu viðunandi raunávöxtun 
hefur fyrir þróun sparifjármyndunar í landinu 
og getu innlánsstofnana til þess að gegna hlut-
verki sínu. 

Það er hins vegar ekki nóg að gefa mönnum 
kost á ávöxtun f jár með verðtryggðum kjörum 
á bundnum sparifjárreikningum, ef samtímis er 
um að ræða mjög neikvæða vexti af almennu 
sparifé. Eftir að dregið hafði úr verðbólgu á 
árinu 1981, var um tíma sæmilegt jafnvægi milli 
kjara á verðtryggðum inn- og útlánum annars 
vegar og óverðtryggðum hins vegar. Þegar kom 
fram á árið 1981 og verðbólga tók að aukast, 
varð ávöxtun óverðtryggðs f jár sífellt óhag-
stæðari, og hættulegt misræmi myndaðist milli 
kjara á þeim og verðtryggðum inn- og útlánum. 
Taldi Seðlabankinn nauðsynlegt, að þetta mis-
ræmi væri jafnað með hækkun almennra vaxta, 
en tillögur hans í því efni í ágústmánuði mættu 
andbyr af hálfu ríkisstjórnarinnar, svo að það 
dróst fram í nóvemberbyrjun, að nokkur leið-
rétting yrði gerð í því efni, en þá hækkuðu vextir 
almennt um 6-8%. Nægði þessi leiðrétting þó 
ekki til þess að skapa viðunandi samræmi á 
þessu sviði, og með vaxandi verðbólgu að 
undanförnu hefur þessi vandi aukizt að nýju. 
Er það tvímælalaust eitt brýnasta verkefnið á 
sviði peningamála nú, að jöfnuð verði kjör milli 
einstakra flokka inn- og útlána, bæði til að auka 
heilbrigðan sparnað í landinu og draga úr því 
misrétti milli atvinnuvega og lántakenda, sem í 
núverandi ástandi felst. 

Þverrandi innlend lánsfjármyndun. 
Sé litið á aðra þætti lánsfjármarkaðarins á 

árinu 1982, er ljóst, að um var að ræða vaxandi 
vandamál vegna þverrandi innlendrar fjár-
magnsmyndunar og skuldasöfnunar erlendis. 
Rekstrarafkoma ríkissjóðs var þó enn góð á 
árinu, og batnaði staða hans gagnvart Seðla-
bankanum um 126 millj. kr., og er það f jórða 
árið í röð, sem staða ríkissjóðs batnar gagnvart 
bankanum. Þegar þessi staða ríkisfjármálanna 
er metin, er rétt að hafa í huga, að tekjur ríkis-
sjóðs héldust mjög miklar á árinu vegna mikils 
innflutnings og meiri eftirspurnar en þjóðar-
tekjur raunverulega leyfðu. Er útlit fyrir, að 

mikill rekstrarvandi muni myndast hjá ríkis-
sjóði á þessu ári vegna óhjákvæmilegs sam-
dráttar í eftirspurn, og hefur það þegar komið 
fram í mjög auknum skuldum ríkissjóðs fyrstu 
þrjá mánuði þessa árs. Er mikilvægt, að ekki 
dragist að gera ráðstafanir vegna þessa vanda, 
svo að hallarekstur ríkissjóðs verði ekki að 
nýju þensluvaldur á peningamarkaðnum. 

Þrátt fyrir góða rekstrarafkomu undanfarin 
ár hefur lánsfjárnotkun ríkissjóðs vegna fram-
kvæmda vaxið jafnt og þétt. Á árinu 1982 var 
heildarlánsfjáröflun ríkissjóðs 1.259 millj. kr. 
eða 4% af þjóðarframleiðslu, og hafði hún auk-
izt um 93% frá árinu áður. Jafnframt aukinni 
lánsfjárþörf ríkisins hefur vaxandi hluti hennar 
verið f jármagnaður með erlendum lánum. 
Þannig jukust erlendar lántökur ríkissjóðs um 
140% í íslenzkum krónum, en 49% miðað við 
sama meðalgengi bæði árin. Hins vegar jókst 
innlend lánsfjáröflun aðeins um 44% og 
minnkaði því verulega að raungildi. 

Sömu sögu er að segja um fjármögnun fjár-
festingarlánasjóða. Vegna minnkandi eigin-
fjármögnunar hafa þeir orðið æ háðari lánsfjár-
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mögnun, og hefur vaxandi hluti hennar fengizt 
með erlendum lántökum. Sé fjármögnun fjár-
festingarlánasjóða á árunum 1982 og 1978 
borin saman, kemur í ljós, að erlend lán hafa 
hækkað úr 10% í 39% af heildarfjármögnun, 
innlend lán, sem einkum koma frá lífeyrissjóð-
um, hafa staðið nokkurn veginn í stað nálægt 
45%, en hlutur eigin f jár og framlag úr ríkis-
sjóði eða af sérstökum skattstofnum lækkaði 
samtals úr 46% í 25%. Hér er um alvarlega 
þróun að ræða, bæði fyrir f járhag fjárfestingar-
lánasjóðanna sjálfra og hag lántakenda, þar 
sem lánskjör á erlendu lánsfé hafa verið mjög 
óhagstæð að undanförnu vegna hárra raun-
vaxta og mikillar hækkunar erlendra gjald-
miðla gagnvart íslenzkri krónu. Er fyrirsjáan-
legt, að fjárfestingarlánasjóðir verða að herða 
lánskjör sín talsvert á þessu ári, ef ekki á að 
stefna í óefni um fjárhag þeirra. 

Það, sem hér hefur verið sagt um f j ármögnun 
fjárfestingarlánasjóða og ríkisframkvæmda, er 
aðeins dæmi víðtækrar þróunar, þar sem saman 
hefur farið þverrandi heildarsparnaður þjóðar-
búsins og vaxandi hlutdeild erlendrar fjár-
mögnunar á lánsfjármarkaðnum. Á árinu 1982 

var heildarsparnaður þjóðarbúsins aðeins 
20,2% af þjóðarframleiðslu samanborið við 
25,5% 1980 og um 27% á árunum 1976-1978. 
Hefur sparnaðarhlutfallið ekki verið jafnlágt 
um þriggja áratuga skeið. Á sama tíma hefur 
hlutfall erlendra skulda farið hækkandi og er 
nú hærra en nokkru sinni fyrr eins og áður hefur 
verið frá greint. 

Stefnt í ógöngur. 
Góðir áheyrendur. Tími er nú kominn til að 

draga saman helztu þræði þessa máls. Af þró-
uninni að undanförnu, þar sem saman hefur 
farið samdráttur í þjóðarframleiðslu, mikill 
viðskiptahalli og hraðvaxandi verðbólga, 
verður sú ein ályktun dregin, að íslenzkur þjóð-
arbúskapur stefni nú í ógöngur, sem ekki verði 
komizt út úr nema með víðtækum aðgerðum og 
stefnubreytingu í stjórn efnahagsmála. Á næsta 
leiti er ný stökkbreyting launa og verðlags 
vegna vísitölubóta og hækkunar á landbúnað-
arverðlagi og fiskverði. Hætt er því við, að allur 
frekari dráttur á því að takast á við vandann 
muni gera hann erfiðari viðfangs og verða til 
þess eins, að lausn hans kosti að lokum mun 
meiri fórnir í lífskjörum og atvinnu. 

Reynslan undanfarin ár sýnir, að einn megin-
veikleiki hagstjórnar hér á landi hefur verið 
skortur á samræmi aðgerða á einstökum 
sviðum efnahagsmála, þar sem lögð hefur verið 
áherzla á að ná tiltækum markmiðum án nægi-
legs tillits til áhrifanna á aðra þætti þjóðarbú-
skaparins. Þannig var lagt kapp á að draga úr 
verðhækkunum á árinu 1981 með aðgerðum, 
sem um leið rýrðu afkomuskilyrði atvinnuveg-
anna og juku á viðskiptahalla. Síðan var reynt 
að söðla um og bæta samkeppnisstöðu og við-
skiptajöfnuð með aðgerðum, sem leitt hafa til 
ógnvekjandi verðbólguþróunar. Jafnframt var 
hvorugt árið lögð nægileg áherzla á það að 
stuðla að auknu framboði innlends fjármagns 
með tímanlegum breytingum ávöxtunarkjara, 
en fjármagn til að halda uppi framkvæmdum og 
atvinnu í stað þess sótt á erlenda lánamarkaði. 
Augljóst er, að bót verður ekki ráðin á þeim 
djúpstæðu vandamálum, sem nú er við að fást, 
nema með samræmdri stefnu, er nái til allra 
þessara þátta. 
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Eitt grundvallarvandamál efnahagsstarfsem-
innar hér á landi eins og víðar meðal iðnvæddra 
ríkja er minnkandi framleiðsluaukning og jafn-
vel stöðnun í mörgum greinum framleiðslustarf-
seminnar. Mörg öfl eru hér tvímælalaust að 
verki, svo sem versnandi starfsskilyrði atvinnu-
vega vegna aukinnar áherzlu á félagslega þjón-
ustu og önnur markmið á kostnað atvinnu-
rekstrarins, en einnig aðlögunarvandamál, sem 
fylgt hafa örum tæknibreytingum og sam-
keppni frá nýiðnvæddum ríkjum. Vegna ört 
vaxandi fiskafla á árunum 1976-1980 var því 
gefinn minni gaumur en skyldi, hve ófullnægj-
andi vöxtur hefur verið hér á landi í öðrum 
framleiðslugreinum en sjávarútvegi. Jafnframt 
hefur til þessa verið haldið áfram að fjárfesta í 
fiskiskipum langt fram yfir það, sem réttlætan-
legt verður talið vegna veiðiþols fiskstofna. 
Þegar nú slær í bakseglin með samdrætti í afla, 
er annars vegar við að glíma vandamál sjávar-
útvegs, sem er hlaðinn fjárhagslegum byrðum 
af völdum of mikillar fjárfestingar, að við-
bættum rekstrarerfiðleikum síðustu tveggja 
ára, en hins vegar iðnað og þjónustugreinar, 
sem skort hefur nægilega góð starfsskilyrði til 
að taka við hlutverki sjávarútvegsins sem vaxt-
arbrodds þjóðarbúskaparins. 

Bæta verður starfsskilyrði atvinnuvega. 
Ef takast á að tryggja að nýju viðunandi 

hagvöxt og koma í veg fyrir atvinnubrest, 
verður að gefa bættum skilyrðum atvinnuveg-
anna forgang, jafnvel þótt það kosti tíma-
bundna skerðingu lífskjara og frestun félags-
legra umbóta. Jafnframt er brýnt, að lögð sé 
áherzla á jöfnun starfsskilyrða allrar atvinnu-
starfsemi, þannig að það verði árangur og arð-
semi hvers fyrirtækis, sem ráði viðgangi þess og 
ákvörðunum um nýfjárfestingu, en ekki bein 
eða óbein afskipti ríkisvaldsins. Fyrir áhrif 
verðbólgunnar á lánskjör og tregðu stjórnvalda 
til þess að láta kjör afurðalána fylgja öðrum 
lánskjörum hefur misræmi á lánamarkaðnum 
aftur vaxið á undanförnum tveimur árum. Úr 
þessu verður að bæta, ef veita á þeim atvinnu-
rekstri, sem arðbærastur er, viðunandi vaxtar-
skilyrði. Þegar á móti blæs í atvinnumálum, er 
áberandi tilhneiging af hálfu opinberra aðila til 

að taka að sér forgöngu um stofnun fyrirtækja 
og nýmæli í framleiðslu. Þótt hér sé um já-
kvæða viðleitni að ræða, ber að vara við of 
mikilli opinberri forsjá í þessum efnum. Hætt 
er við, að fjármagn til slíkra hluta verði í reynd 
tekið af öðrum atvinnurekstri, sem hefði getað 
nýtt það betur. Reynslan sýnir, að meginhlut-
verk ríkisvalds og lánastofnana í þróun 
atvinnurekstrar er ekki að taka einstakar 
ákvarðanir um fjárfestingu, heldur að skapa 
sem bezt og jöfnust skilyrði fyrir starfsemi fyrir-
tækja, sem sjálf eru færust um að ráðstafa fjár-
magni sínu á arðbæran hátt, enda beri þau ein 
áhættu og ábyrgð gerða sinna. 

Séu almenn starfsskilyrði atvinnurekstrarins 
viðunandi, er engin ástæða til þess að efa, að 
hann geti staðið undir lánskjörum með eðli-
legum raunvöxtum. Lánskjarastefna, sem 
leiðir til skorts á lánsfé og misréttis í lána-
kjörum milli fyrirtækja, er því beinlínis skaðleg 
fyrir heilbrigða atvinnuþróun og hagvöxt í 
landinu. Jafnframt er rétt að minna á það, að 
skortur á eigin fé og nýju áhættufé til atvinnu-
rekstrar hefur ekki síður verið hemill á heil-
brigða þróun fyrirtækja hér á landi en lánsfjár-
skorturinn. Mikilvægt er því, að nú verði gert 
sérstakt átak til þess að bæta skilyrði til aukn-
ingar á eigin fé fyrirtækja, þar á meðal með sér-
stökum skattívilnunum bæði vegna uppbygg-
ingar eigin f jár innan fyrirtækja og þeim ein-
staklingum í hag, sem leggja vilja fram nýtt 
áhættufé í atvinnurekstur. Hafa breytingar 
skattalaga í þessa átt gefizt vel víða erlendis, 
t.d. á Norðurlöndum, og hvatt til stofnunar 
nýrra fyrirtækja og nýjunga í framleiðslu og 
tækni. 

Afnám vísitölukerfisins. 
Annar meginvandinn í efnahagsmálum 

Íslendinga er tvímælalaust verðbólguþróunin, 
sem nú er komin á hættulegra stig en nokkru 
sinni fyrr. Síðan hinir afdrifaríku launasamn-
ingar voru gerðir árið 1977 og tekin var upp að 
nýju full vísitölubinding samhliða mjög mikilli 
kauphækkun, hefur hver ríkisstjórnin á fætur 
annarri reynt að draga úr víxlhækkunum með 
einhvers konar skerðingu verðbóta. Þetta 
hefur þó ekki borið meiri árangur en svo, að á 



86 FJÁRMÁLATÍÐINDI 

Samsetning innlána 

síðustu sex árum hefur verðbólguhraðinn verið 
nálægt 55% að meðaltali á ári og aldrei farið 
niður fyrir 40%. Samtímis hefur dregið úr verð-
bólgu í flestum þeim löndum, sem Íslendingar 
eiga skipti við, og hefur munurinn á verðbólgu-
stigi hér á landi og í nágrannalöndunum aldrei 
verið meiri. 

Enginn vafi er á því, að árangursleysið í 
viðureigninni við verðbólguna er m.a. af því 
sprottið, að almenningur í landinu hefur ekki 
gert sér grein fyrir því, hve mikill dragbítur 
verðbólgan getur verið á heilbrigða efnahags-
stjórn og framfarir í landinu. Margir hafa jafn-
vel trúað því, að verðbólgan væri eina leiðin til 
þess að tryggja fulla atvinnu, þótt henni hafi 
nú um skeið verið fyrst og fremst haldið uppi 
með erlendum lántökum og aðhaldsleysi gagn-
vart óarðbærum atvinnurekstri. Eg vona, að 
reynsla undanfarinna mánaða og erfiðleikarn-
ir, sem nú blasa við, hafi loks fært mönnum 
heim sanninn um, að engum varanlegum 
tökum verði náð á stjórn efnahagsmála né heil-
brigð skilyrði sköpuð fyrir arðbæran atvinnu-
rekstur, á meðan meginhluti orku einstaklinga 

og fyrirtækja fer í að reyna að halda sér á 
réttum kili frá degi til dags í ölduróti vaxandi 
verðbólgu. 

Sú spurning hlýtur því að gerast sífellt áleitn-
ari, hvort það sé ekki að verða Íslendingum lífs-
nauðsyn að brjótast út úr þessum vítahring með 
því að afnema hið vélgenga verðbótakerfi 
launa og verðlags, sem hér hefur verið við lýði 
í meira eða minna mæli um áratuga skeið. 

Aðeins með því að snúa algerlega við blað-
inu í þessum efnum eru líkindi til þess, að aftur 
geti skapazt það traust á framtíðarverðgildi 
peninga, sem er undirstaða heilbrigðs mark-
aðsbúskapar og skipulegrar uppbyggingar. 
Jafnframt væri afnumið það misrétti, sem felst 
í látlausum stökkbreytingum verðlags, verð-
launar eyðslu í stað aðhalds og gefur hinum 
efnameiri sífellt tækifæri til þess að hagnast á 
kostnað þeirra, sem minna mega sín. Þótt 
afnám vísitölukerfisins kunni að hafa í för með 
sér tímabundnar fórnir í lífskjörum, er ég sann-
færður um, að þar er ekki um raunverulega 
fórn að ræða, a.m.k. ekki þegar til lengri tíma 
er litið. Þegar allt kemur til alls, ræðst hagur 
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almennings og þjóða af sköpun raunverulegra 
verðmæta, en ekki af því þrátefli um skiptingu 
svikulla f jármuna, sem er inntak hagsmunabar-
áttu verðbólguþjóðfélagsins. Með því að 
breyta nú um stefnu í þessum efnum er hægt að 

snúa allri orku þjóðarinnar að arðbæru upp-
byggingarstarfi og nýtingu þeirra miklu tæki-
færa til betra lífs, sem Ísland hefur enn upp á að 
bjóða. 



Jón Sigurðsson, hagrannsóknastjóri: 

Þróunarríki á skuldaklafa og 

lánsskilmálar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins 

Erindi, flutt fyrir starfsmenn fjármálaráðuneytisins, Fjárlaga- og hag-
sýslustofnunar og annarra fjármálastofnana 6. apríl 1983. 

Skuldavandi þróunarríkja. 
Efnahagsstarfsemin í heiminum hefur að 

undanförnu verið í dýpstu lægð, sem hún hefur 
lent í frá stríðslokum. A árinu sem leið stapp-
aði nærri, að stöðnun, sem sett hefur svip sinn 
á heimsbúskapinn nokkur undanfarin ár, sner-
ist í alvarlegan samdrátt. Framleiðsla í iðn-
ríkjum minnkaði og milliríkjaviðskipti drógust 
saman þriðja árið í röð. Meira en þrját íu millj-
ónir manna ganga atvinnulausar í iðnríkjum 
vesturlanda og fer fjölgandi. í fyrsta sinn frá 
1975 fækkaði þeim í fyrra, sem héldu vinnunni 
í þessum ríkjum. Þótt efnahagsástand hafi 
þannig verið og sé enn bágborið í iðnríkjunum, 
koma áhrif kreppunnar enn harðar niður á 
þróunarríkjunum; svo mjög hefur hægt á 
hagvexti í þeim, að í fyrra drógust þar tekjur á 
mann saman í fyrsta skipti um áratuga skeið. 
Fyrir snauðar þjóðir er þetta ískyggileg þróun. 
Mörg þróunarríki eiga nú erfitt uppdráttar 
vegna markaðserfiðleika og vaxandi skulda-
byrðar. Yfirvofandi greiðsluþrot nokkurra 
r íkja stofnuðu á liðnu ári gjaldeyris- og við-
skiptakerfi heimsins í verulega hættu um hríð. 

Skuldavandi þróunarríkjanna er ekkert 
stundarfyrirbæri. Hann hefir safnast upp á 
nokkrum undanförnum árum, og má rekja 
hann bæði til mistaka í hagstjórn heima fyrir og 
versnandi ytri aðstæðna. Má þar auðvitað fyrst 
nefna mikla hækkun olíuverðs árin 1973/74 og 
1979/80, þá ónóga eftirspurn á síðustu árum í 
iðnríkjunum, sem eru útflutningsmarkaðir 
þessara r íkja, og síðast en ekki síst háa raun-
vexti á alþjóðalánamarkaði. Þótt nú virðist sem 
rofi til í efnahagsmálum heimsins, eiga þau 

ríki, sem koma út úr kreppunni skuldum vafin, 
þungan róður fyrir höndum. 

Sumarið og haustið 1982 dró til mikilla tíð-
inda á þessum vettvangi. Margvísleg vanda-
mál, sem höfðu verið að gerjast undir yfirborð-
inu, brutust fram og birtust á síðum heims-
blaðanna og í fjölmiðlum yfirleitt. Það, sem 
gerði skuldavandann að hversdagslegum 
heimsfréttum á síðastliðnu hausti, var ekki síst, 
að þrjú f jölmenn ríki í rómönsku Ameríku 
bættust í hóp þeirra ríkja, sem gátu ekki staðið 
við greiðsluskuldbindingar sínar. Greiðslu-
vandræða hafði þó víða tekið að gæta þegar á 
árinu 1981. 

Pólland lenti í greiðsluþrotum, sem drógu 
dilk á eftir sér annars staðar í Austur-Evrópu. 
Falklandseyjastríð Argentínumanna og Breta 
rauf bankaviðskiptasambönd Argentínu, auk 
þess sem stríðið sj álft var mikil áraun fyrir efna-
hag Argentínu, sem átti fyrir við óðaverð-
bólgu og jafnvægisleysi að stríða. Mexikó hafði 
tekið mikið af skammtímalánum á undan-
förnum árum, en þegar kom að skuldadögum 
um mitt ár, reyndist greiðslugetan ónóg, mikil 
gjaldeyriskreppa myndaðist í landinu og 
endaði með því, að settar voru strangar 
greiðsluhömlur og tekin upp tvöföld gengis-
skráning um leið og gengið var fellt. í septem-
berbyrjun voru allir bankar landsins þjóðnýtt-
ir. 

Viðskiptabankar, sem stunda milliríkjalán, 
ekki síst amerískir bankar, sem hyllst höfðu til 
þess að lána til útlanda í von um góðan arð, 
fengu alvarlega bakþanka og hætti til að kippa 
að sér hendinni helst til snöggt og draga í einn 
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dilk öll lönd á sama svæði, ef eitthvert þeirra 
hafði lent í vandræðum. Bankalán yfir landa-
mæri drógust snöggt saman. Þessi afturkippur 
í bankalánum ógnaði milliríkjagreiðslum og 
viðskiptum og veikti reyndar enn greiðslugetu 
skuldugu landanna. Þetta tefldi einnig í hættu 
fjárhagsstöðu bankanna sjálfra í heimalöndum 
þeirra, því að margir þeirra höfðu hætt stórum 
hluta fjármagns síns í milliríkjalánsviðskiptum 
á undanförnum árum. Allt þetta varð þess vald-
andi, að stjórnvöld í Bandaríkjunum - og 
reyndar einnig í Evrópulöndum - tóku að leita 
leiða til þess að leysa skuldavandann eða 
a.m.k. að fleyta af þessu skeri þeim löndum, 
sem á því höfðu strandað. 

Í skýrslu, sem O E C D hefur nýlega gefið út 
um skuldavanda þróunarríkjanna - en við hana 
hef ég meðal annars stuðst við samningu þessa 
erindis, auk margvíslegs efnis frá Alþjóða-
gjaldeyrissjóðnum - er áætlað, að erlendar 
skuldir þróunarríkja hafi numið um 626 millj-
örðum Bandaríkjadollara í árslok 1982, en 
vextir og afborganir um 131 milljarði dollara á 
árinu. Fjárhæðir skuldanna - sem vissulega eru 
háar - segja þó ekki alla sögu. Það er sérstakt 
áhyggjuefni, hversu ört skuldabyrðin - þ.e. 
greiðsla vaxta og afborgana - hefur vaxið síð-
ustu f jögur til fimm árin og hversu mjög með-
allánstíminn hefur styst. Þessa þróun má ekki 
síst rekja til vaxandi mikilvægis viðskipta-
bankalána, en viðskiptabankar í einkaeign 
hafa á síðustu árum fært mjög út kvíarnar í 
milliríkjalánum og tekið að veita ekki aðeins 
vörukaupalán til skamms tíma, sem var lengi 
helsta milliríkjaviðfangsefni þeirra, heldur 
einnig hvers konar framkvæmdalán og loks al-
menn gjaldeyrislán til ríkisstjórna, sem varið 
hefur verið til þess að f jármagna halla á ríkis-
búskap og utanríkisviðskiptum. Þessi lánastarf-
semi bankanna gegndi mikilvægu hlutverki 
eftir olíuverðshækkanirnar 1973/74 og 1979/80 
og auðveldaði mörgum ríkjum að komast yfir 
erfiða hjalla. En sá var galli á gjöf Njarðar, að 
þessi lán voru einatt veitt, án þess að nægilega 
væri hugað að endurgreiðslumöguleikum eða 
því, hvort ríkin, sem í hlut áttu, hefðu hagað 
efnahagsmálum sínum á þann veg, að úr 
greiðsluhalla drægi síðar. í sumum tilfellum 

hafa þessi lán án efa beinlínis tafið nauðsyn-
legar efnahagsaðgerðir í lántökulöndunum. 

Samkeppnin milli bankanna var hörð og 
aðgangur að lánsfé því um skeið greiður. Þetta 
átti einkum við um ríki, sem að vísu eru talin í 
hópi þróunarríkja, en eru þegar meiriháttar 
iðnvöruútflytjendur eða voru á annan hátt talin 
komin á örugga vaxtarbraut. Ríkin, sem mest 
hafa verið í fréttum í þessu sambandi, Mexikó, 
Brasilía, eru skýr dæmi. Við mætti til dæmis 
bæta Argentínu og Kóreu, en öll þessi ríki hafa 
hleypt sér í miklar skuldir á síðustu árum. í árs-
lok 1982 er áætlað, að erlendar skuldir þessara 
fjögurra ríkja, sem nefnd eru hér, hafi numið 
meira en 230 milljörðum dollara, þar af skuldir 
Mexikó og Brasilíu rúmlega 80 milljörðum á 
hvort ríki. Það er einmitt vandi þessa ríkja-
hóps, sem ógnaði bankakerfi Vesturlanda á 
síðastliðnu ári, og enn er ekki bitið úr nálinni, 
þótt hættunni hafi verið bægt frá um sinn. 

Rœtur skuldavandans. 
En hvernig stóð á því, að einmitt þessi ríki, 

sem mörg hver höfðu verið talin dæmi um ein-
stakar efnahagsframfarir á áttunda áratugnum, 
lentu á skuldaklafa? Allt fram á síðustu ár 
þótti það aðal þessara r íkja, hversu vel þeim 
hafði tekist að auka útflutning á iðnvarningi. 
Þótt efling iðnaðarútflutnings frá þessum 
ríkjum hafi valdið vanda í hinum gamalgrónu 
iðnríkjum, er vafalaust, að framfarir í þessum 
ríkjum hafa stuðlað að bættri verkaskiptingu 
landa í milli og þannig verið til gagns fyrir 
heimsbúskapinn. Þessar framfarir virtust ein-
mitt vera gott dæmi um það, hvernig markaðs-
búskapur og frjáls utanríkisverslun gætu komið 
þróunarríkjum á framfarabraut. Snar þáttur í 
hagvexti í þessum ríkjum og reyndar öðrum 
voru miklar erlendar lántökur. Vitaskuld er í 
sjálfu sér ekkert athugavert við það að taka 
erlend lán til þess að fjármagna arðbærar fram-
kvæmdir. Mörg þeirra ríkja, sem nú eru tekju-
hæst, t.d. Bandaríkin og Svíþjóð, reiddu sig 
mjög á erlent lánsfé í upphafi iðnþróunar. 
Reyndar má í þessum löndum finna dæmi um 
vanskil á erlendum lánum á síðustu öld og í 
upphafi þessarar. Hvað sem þessu líður, er þó 
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enginn vafi á, að ýmis þróunarríki hafa nú tekið 
of mikið fé að láni og fjárfest í hæpnum fram-
kvæmdum og útgjöldum, sem ekki hafa skilað 
arði. Bjartsýnar hugmyndir um möguleika til 
eflingar útflutnings og ekki síst v o n i r - meðvit-
aðar og ómeðvitaðar - um lága raunvexti af 
erlendu lánsfé reyndust rangar, og þar með 
lentu þessi lönd í alvarlegum greiðsluvand-
ræðum. Á árunum 1973 til 1979 voru vextir í 
London á svokölluðum Evródollaralánum, 
sem eru undirstaða flestra alþjóðalána, nálægt 
8 1/2% á sama tíma og heildsöluverð í Banda-
ríkjunum hækkaði að meðaltali nær 10% á ári 
(nafnvextir á lánum til langs tíma voru mun 
lægri, e.t.v. um 5% á þessu tímabili). Jafnvel 
þótt tekið sé tillit til þess, að flest lönd í þriðja 
heiminum verða að greiða verulega viðbót við 
Evró-markaðsvexti, þá voru raunvextirnir, 
sem standa þurfti skil á, yfirleitt neikvæðir á 
þessum árum. 

Loks virtust ýmsar sérstakar aðstæður í þess-
um ríkjum gefa góðar vonir um vaxandi 
útflutningstekjur á komandi árum. Hér var ef 
til vill ekki síst mikilvægt, að í nokkrum þeirra 
(t.d. Mexikó) var að finna olíulindir, sem litið 
var á sem ígildi gulltryggingar fyrir lántökum 
þessara landa. Eftir á að hyggja má sjá, að 
óhóflegar lántökur þróunarríkja á síðasta ára-
tug gerðu greiðsluvandræði þeirra nær óumflýj-
anleg. Afturkippurinn í heimsbúskapnum á 
síðustu árum reið baggamuninn og hagvöxtur, 
sem byggðist á skuldasöfnun erlendis, stöðvað-
ist. Olíuverðhækkunin 1979/80 var mikið áfall 
fyrir mörg skuldug ríki, en við bættist svo 
útflutningstregðan, sem hlaust af samdrætti í 
Bandaríkjunum og öðrum iðnríkjum. Þar 
kom, að erlendir lánveitendur misstu trúna á 
þróunarríkjunum sem lántakendum. A 
árunum 1981 og 1982 drógu þeir við sig ný lán, 
oft án tillits til aðstæðna. Ástæðurnar fyrir þess-
um sinnaskiptum bankamanna voru margvís-
legar, en ef til vill fyrst og fremst áhrif heims-
kreppunnar á útflutningseftirspurn. Hraðvax-
andi útflutningur, sem setti svip á áratuginn 
1970-1980, skrapp snögglega saman á fyrstu 
árum níunda áratugarins. Útflutningur þróun-
arríkja, annarra en olíuríkjanna, dróst saman 
um 7 1/2% frá fyrra árshelmingi 1981 til fyrri 

árshelmings 1982. Útflytjendur á hrávörum 
urðu sérlega hart fyrir barðinu á kreppunni. 
Viðskiptakjör hrávöruútflytjenda, þ.e. kaup-
máttur útflutnings hrávöruframleiðenda, 
versnuðu um 25% frá f jórða ársfjórðungi 1980 
til annars ársfjórðungs 1982. Hlutfall hrávöru-
verðs og iðnaðarvöruverðs hefur ekki verið 
óhagstæðara um áratugi. Ofan á versnandi við-
skiptakjör bættist mikil hækkun raunvaxta. Á 
árinu 1981 og fyrri hluta ársins 1982 voru Evró-
markaðsvextir 16% á sama tíma og heildsölu-
verð í Bandaríkjunum hækkaði miðað við ár 
um 4 1/2%. Undir slíkum raunvöxtum fær eng-
inn staðið til lengdar. Hækkun á gengi Banda-
ríkjadollars á undanförnum tveimur árum 
þyngdi enn skuldabyrðina. 

Flest milliríkjalán eru ákveðin í dollurum, en 
heimsmarkaðsverð á hrávörum hneigist helst 
til að fylgja einhvers konar blönduðu eða vegnu 
meðaltali iðnríkjamynta. Af hækkun á gengi 
dollars hlaust því mikil hækkun á skuldum 
þróunarríkja í hlutfalli við raunverulegar og 
væntanlegar útflutningstekjur þeirra. Þegar allt 
þetta fór saman, fór á endanum svo, að við-
skiptabankarnir, sem stundað hafa milliríkja-
lán og höfðu verið fúsir til að lána eða hafa milli-
göngu um lán á stórum fjárhæðum til þróunar-
ríkja allan áttunda áratuginn, misstu trúna á, 
að þessi lán yrðu endurgreidd skilvíslega. 
Skuldugu ríkin máttu ekki við slíkum trúnaðar-
bresti. Í mörgum tilfellum var stór hluti skulda 
þeirra til skamms tíma, ýmist af því, að þeim 
hafði ekki tekist að útvega önnur lán, eða af 
því, að um sinn hafði virst ódýrara að taka slík 
lán en löng lán. Á árunum 1981 og 1982 hækk-
uðu skammtímavextir hins vegar mjög. Þannig 
varð að fjármagna stóran hluta af skuldunum 
að nýju á hverju ári. Þau ríki, sem verst eru 
sett, þurfa á ári hverju um þessar mundir að 
standa skil á afborgun og vöxtum af erlendum 
lánum, sem nema jafnhárri eða hærri f járhæð 
en heildarútflutningstekjur af vörum og þjón-
ustu, þegar taldar eru allar skuldir, bæði til 
skamms og langs tíma. 

Á áttunda áratugnum virtust jafnvel svona 
miklar fjármögnunarþarfir ekki óleysanlegar, 
og þessum ríkjum tókst að velta skuldabyrðinni 
á undan sér ár frá ári. Á liðnu sumri og hausti 
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tók steininn úr. Bankarnir snarlækkuðu lán sín 
til þróunarríkja. Afleiðingin varð, að gjaldeyr-
isvarasjóðir skuldugu ríkjanna gufuðu upp fyrr 
en varði. Tveir tugir ríkja neyddust í fyrra til 
þess að leita formlegra samninga um lengingu 
lána frá bönkum samanborið við 3-4 ríki á síð-
ustu árum, og nú voru ríkin miklu stærri og fjár-
hæðir miklu hærri. 

Skuldabyrðinni er mjög misskipt milli landa. 
Öllum þróunarríkjum er hún þungbær og áætl-
uð nema að meðaltali 23-24% af útflutnings-
tekjum. En fyrir þau 20 þróunarríki - að olíu-
r íkjunum frátöldum - sem skuldugust eru, er 
þetta hlutfall áætlað nálægt 40% 1982, en þessi 
tuttugu ríki eru með 80% af heildarskuldum 
þróunarríkja. Skuldabyrðin hefur hækkað 
geysilega á undanförnum árum. Þessi meðal-
tala leynir auk þess geysiháum tölum einstakra 
landa, sumum svo háum, að engin von er til 
þess, að þær geti staðist öllu lengur. Ástæða er 
til þess að nefna, að vandi er að túlka svona 
hlutfallstölur í samanburði milli landa. Þær 
greina t.d. ekki, hvort lánin hafa runnið til að 
efla innflutningssparandi framleiðslu, sem 
síðar kynni að bæta viðskiptajöfnuð, auk þess 
sem margvísleg önnur atriði þarf að skoða 
nánar. 

Reyndar er það mála sannast, að skulda-
vandamálið er fyrst og fremst vandamál ein-
stakra r íkja og háð sérstökum aðstæðum 
þeirra. Þótt af þessum sökum sé erfitt að alhæfa 
um skuldavandann, má benda á tvennt. í fyrsta 
lagi er vafalaust, að vaxandi erlendar lántökur 
hafa fært með sér vaxandi framleiðslugetu í 
lántökulöndunum, þótt sumt hafi farið í 
súginn, en þessi framleiðslugeta verður hins 
vegar ekki að gagni nema efnahagsstarfsemi og 
milliríkjaviðskipti glæðist á ný. í öðru lagi - og 
þetta er ef til vill kjarni vandans á fjármagns-
markaðnum - bera fáein ríki bróðurpartinn af 
bankaskuldum þróunarríkja. í árslok 1981 
voru tvö skuldugustu ríkin, Brasilía og Mex-
ikó, með næstum 40% af öllum viðskiptabanka-
lánum til þróunarríkja, og 20 skuldugustu 
ríkin bera 90% af viðskiptabankalánum. Þessi 
samþjöppun bankalána á fáar hendur felur í sér 
hættu, ekki aðeins fyrir bankana, sem lánað 
hafa, heldur fyrir lánakerfi heimsins í heild. 

Mikið er í húfi, að leitað sé lausna á báðum 
þessum sviðum, þ.e. annars vegar verði reynt að 
glæða hagvöxt í heiminum og hins vegar verði 
þess freistað að koma í veg fyrir, að stórfelld 
skuldasöfnun og mistök í hagstjórn í einu eða 
fáum ríkjum steypi öllum heiminum í vand-
ræði. 

Óhætt mun að fullyrða, að það hafi fremur 
verið sá vandi, sem skuldakreppan veldur 
bankakerfinu bandaríska, en vandi lántöku-
landanna, sem olli sinnaskiptum hjá banda-
rískum stjórnvöldum á síðastliðnu ári gagnvart 
gagnsemi alþjóðasamvinnu á sviði gjaldeyris-
og peningamála. Hvað sem þessu líður, geng-
ust Bandaríkjamenn fyrir aðstoð við Mexikó 
og fleiri ríki, bæði á vettvangi BIS (Bank for 
International Settlements) og Alþjóðagjald-
eyrissjóðsins. Þeir féllust einnig á, að efla þyrfti 
Alþjóðagjaldeyrissjóðinn með auknum fram-
lögum eftir að hafa verið hálfgerðir dragbítar 
í því máli undanfarin tvö ár. 

Skuldugu ríkin og viðskiptabankarnir, sem 
eru aðallánveitendur þeirra, hafa sameiginlega 
hagsmuni af því, að skipuleg úrræði verði 
fundin til þess að leysa skuldavandann. Fyrir 
skuldugu ríkin er það ákaflega mikilvægt að 
halda lánstrausti til þess að eiga aðgang að 
alþjóðalánamarkaði. Jafnframt er bönkunum 
vel ljóst, að minnsta kosti þeim stærstu, að 
krefjist þeir of örrar endurgreiðslu frá skuldugu 
ríkjunum, kynni það að reynast þeim ofviða. 
Bankarnir hafa reynst fáanlegir til þess að 
leggja fram viðbótarlánsfé, þannig að skuldugu 
ríkin komist úr vandræðum, en þó með fyrir-
vara. Þó er á þessu máli sá hængur, að hver ein-
stakur banki er í hálfgerðri sjálfheldu, þar eð 
hann er ófús að veita viðbótarlán, ef ástæða er 
til að ætla, að lánsféð verði beinlínis notað til 
þess að endurgreiða eldri lán frá öðrum 
bönkum. Þegar lánveitendur eru margir - í 
dæmi Mexikó munu bankarnir vera um 1500 -
gæti þetta vandamál virst óleysanlegt. Á því 
má þó finna lausn. Bankarnir hafa að undan-
förnu náð gagnkvæmum samningum með hjálp 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins um heildarúrlausn 
á fjármögnunarvanda nokkurra mikilvægra 
skuldalanda, þar sem gert er ráð fyrir nýjum 
lánum, þ.e. lengri lánum í tengslum við raun-
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hæfar efnahagsráðstafanir, sem bundnar eru í 
áætlanir, sem Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn 
styður með sínum lánum. 

Til þess að greiða fyrir þessum úrlausnum og 
skapa meira öryggi í alþjóðalánamálum var 
ákveðið í febrúar síðastliðnum að auka fjár-
magn Alþjóðagjaldeyrissjóðsins um nær 
helming. Stjórnarstofnanir sjóðsins hafa sam-
þykkt að auka kvóta (framlög) aðildarríkjanna 
úr 66 milljörðum dollara í 98 milljarða dollara, 
auk þess var aðgangur sjóðsins að lánsfé frá 
helstu iðnríkjum aukinn að mun. 

Bank for International Settlements (BIS) í 
Basel, en aðilar að honum eru helstu seðla-
bankar Vesturlanda, hefur einnig veitt mikil-
væga lánafyrirgreiðslu, en aðeins til nokkurra 
mánaða í senn, meðan á samningum sjóðsins 
við skuldalönd hefur staðið. 

Bankakreppan 1982 var erfið viðfangs fyrir 
bankayfirvöld, því að við úrlausnir togast á 
venjuleg bankaeftirlitssjónarmið, sem leitt 
hefðu til minni lánveitinga til greiðsluþrots-
landanna, og önnur almennari sjónarmið, sem 
kalla á aukin lán til sömu landa. 

Hlutverk Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. 
Í vaxandi mæli hefur verið litið til Alþjóða-

gjaldeyrissjóðsins um forystu við lausn á 
skuldavandanum og þeim alþjóðafjármála-
vanda, sem honum fylgir. Sjóðurinn er eina 
alþjóðlega lánastofnunin, sem beinlínis setur 
sem skilyrði fyrir lánveitingum, að lántöku-
landið hafi gripið eða hyggist grípa til ráðstaf-
ana til þess að koma á viðunandi jafnvægi í 
greiðsluviðskiptum á næstu árum eftir lán-
tökuna. Eg ætla að reyna að gera nokkra grein 
fyrir lánveitingum Alþjóðagjaldeyrissjóðsins 
og lánsskilmálum hans (sem á ensku eru oft 
nefndir „conditionality", þótt orðabækur þar 
um þegi). Ég mun fyrst og fremst fjalla um 
skipti sjóðsins við þróunarríkin, en til þess að 
þessi mál verði skoðuð í réttu ljósi, er nauð-
synlegt að lýsa nokkuð tilgangi Alþjóðagjald-
eyrissjóðsins, starfsemi hans og lánveitingum. 

Tilgangur sjóðsins er að vera vettvangur fyrir 
skipulegt samstarf ríkja í gjaldeyris- og efna-
hagsmálum og greiða fyrir alþjóðaviðskiptum 

til að stuðla að atvinnuöryggi og efnahags-
legum framförum í aðildarríkjunum. Hlutverki 
sínu þjónar sjóðurinn einkum á tvennan hátt. í 
fyrsta lagi með því, að aðildarríkin skuldbinda 
sig til þess að hafa samstarf við sjóðinn og hvert 
við annað um reglur, sem ætlað er að tryggja 
skipuleg gjaldeyrisviðskipti og gengisskrán-
ingu. Aðildarríkin samþykkja, að stefnt skuli 
að kerfi milliríkjagreiðslna, þar sem gjaldeyris-
hömlur verði sem minnstar, að því er varðar 
venjuleg verslunarviðskipti milli ríkja. Í öðru 
lagi veitir sjóðurinn aðildarríkjum, sem lenda í 
t ímabundnum greiðsluerfiðleikum, aðgang að 
lánsfé um stundarsakir. Tilgangur lánveitinga 
úr sjóðnum, svonefndra gjaldeyrislána, er að 
gefa ríkjum, sem lenda í greiðsluhalla, svigrúm 
til þess að gera viðeigandi ráðstafanir til þess að 
ráða bót á hallanum án þess að grípa til of harka-
legra samdráttarráðstafana, sem valdið gætu 
skaða, bæði heima fyrir og á alþjóðavettvangi. 

Með þessu er tilgangi sjóðsins, eins og hann 
var ákveðinn í upphafi í stofnskrá hans 1944, 
stuttlega lýst. 

Markmið sjóðsins var víkkað nokkuð á árinu 
1969, og skal hann nú stuðla að því að halda 
alþjóðlegri gjaldeyrisvarasjóðseign á því stigi, 
sem samrýmst getur fullri atvinnu og stöðugu 
verðlagi, og skal að þessu marki stefnt meðal 
annars með því að úthluta alþjóðlegum gjald-
miðli, svonefndum sérstökum dráttarrétt-
indum (SDR). Þetta síðastnefnda og nokkuð 
metnaðarfulla takmark virðist þó enn býsna 
fjarlægt. 

Markmið Alþjóðagjaldeyrissjóðsins hafa 
ekki breyst í meginatriðum á þeim næstum 
fjörutíu árum, sem liðin eru, frá því að hann 
var stofnaður, þótt horfið hafi verið frá 
fastgengiskerfinu. Hins vegar hefur starfsemin 
þróast mikið og vaxið hefur fram venja um það, 
hvernig reglur hans eru túlkaðar og fram-
kvæmdar. Þessi þróun hefur bæði orðið vegna 
breytinga í efnahagsmálum heimsins og vegna 
þess, að aðildarríkjum hefur fjölgað. í þessu 
sambandi skiptir ekki minnstu hinn mikli fjöldi 
þróunarríkja, sem gerst hafa aðilar að 
sjóðnum. Þau eru nú stórt hundrað af þeim 146 
ríkjum, sem aðild eiga. Að sjálfsögðu skipta 
hér einnig miklu máli reynsla og þekking, sem 
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safnast hafa í starfi sjóðsins og hjá starfsliði 
hans í áranna rás. 

Til einföldunar mætti skipta starfsemi sjóðs-
ins í fimm þætti: í fyrsta lagi framfylgd samn-
inga um skipuleg og frjálsleg gjaldeyrisvið-
skipti og gengismál. Í öðru lagi gjaldeyrislána-
starfsemi. Í þriðja lagi útgáfa sérstakra drátt-
arréttinda og í f jórða lagi samráð um eftirlit 
með efnahagsstefnu og gengisþróun í aðildar-
ríkjunum og loks í fimmta lagi tækniaðstoð við 
aðildarríkin. Þessi greining á starfsemi sjóðsins 
í fimm þætti er eingöngu gerð til hægðarauka 
við lýsingu á honum. í reynd fléttast þættirnir 
fimm saman á ýmsa vegu í skiptum sjóðsins við 
aðildarríkin. í skiptum sjóðsins við þróunar-
ríkin eru tækniaðstoð og þekkingarmiðlun á 
sviði ríkisfjármála og lánakerfis oft og einatt 
jafnmikilvæg og lánveitingar. 

Lánaflokkar og lánskjör. 
Áður en sagt er frá því, sem kalla mætti 

„hagstjórnarlánaskilmála" sjóðsins („condi-
tionality"), er nauðsynlegt að lýsa með örfáum 
orðum helstu lánaformum og lánskjörum. 

Sjóðurinn er myndaður af framlögum aðild-
arríkja, svonefndum kvótum. Fjórðungur 
framlags hvers ríkis er lagður fram í yfirfæran-
legum gjaldeyri - upphaflega gulli - en á síðari 
árum dollurum eða annarri yfirfæranlegri mynt 
og nú síðast SDR. Afgangurinn er lagður fram 
í eigin mynt. Að uppfylltum settum skilyrðum 
eiga aðildarríkin aðgang að lánsfé úr sjóðnum 
í hlutfalli við kvóta sinn. Fjórðunginn, sem 
fram var lagður í yfirfæranlegum gjaldeyri, má 
nota hvenær sem er án skilyrða, hann er í reynd 
hluti af gjaldeyrisforða hvers ríkis. Fyrir lán-
töku sem svarar næsta fjórðungi af kvóta eru 
yfirleitt sett afar væg skilyrði, en við lántöku 
þaðan af er gert ráð fyrir, að fram sé lögð sér-
stök áætlun um lausn greiðsluvandans. 

Venjulegasta lánsformið eru svonefnd 
„stand-by" lán - viðbúnaðarlán - sem oftast eru 
þannig, að ríkið fær yfirdráttarréttindi að til-
tekinni f járhæð, sem dreift er yfir eitt eða 
stundum tvö ár og síðan skal endurgreiða á 
þremur til fimm árum þar á eftir. Nemi lán af 
þessu tagi lægri f járhæð en kvóta landsins, eru 
vextir mjög lágir eða um þessar mundir 6,6%, 

sem svarar nálægt hálfum markaðsvöxtum fyrir 
mörg ríki. Vaxtafót þennan á að ákveða að 
nýju í aprílmánuði 1983. 

Sjóðurinn getur auk lána af eigin fé veitt við-
bótarlán við markaðsvöxtum af fé, sem hann 
hefur sjálfur tekið að láni. Meðalvextir af meiri 
háttar lánum eru því venjulega hærri en 6,6% 
á ári. Hámarkslántökur úr sjóðnum eru nú 
miðaðar við 450% af kvóta á þremur árum, þ. e. 
150% að meðaltali á ári. Þetta er leiðbeining, 
en ekki föst regla. Þetta hámark skiptir helst 
máli, þegar um svonefnd framlengingarlán er 
að ræða, þar sem útgreiðsla lánsins dreifist á 
þrjú ár og endurgreiðslan er á 8 til 10 árum þar 
á eftir. Slík lán eru eingöngu veitt, þegar lán-
tökuríkið á við djúpstæð og langæ vandamál að 
stríða í skipulagsgerð atvinnuveganna auk al-
varlegs greiðsluhalla. Vaxtakjör á framlenging-
arlánum eru hin sömu og á viðbúnaðarlánum, 
en hlutfall viðbótarlána á markaðskjörum af 
heildarlánveitingum oftast hærra, enda 
heildarfjárhæðir yfirleitt mun hærri. 

Nýlega hafa bæði Mexikó og Brasilía fengið 
framlengingarlán, Mexikó tæplega 4 milljarða 
dollara, Brasilía 4 1/2 milljarð dollara. 

Argentína fékk hins vegar í janúarvenjulegt 
viðbúnaðarlán að f járhæð 1,6 milljarða doll-
ara, sem dreifist á 15 mánuði. Þessar tölur eru 
afar hár, en greiðsluhalli og fjármögnunarþörf 
þessara r íkja nemur þó hærri tölum, reyndar 2 
til 4 sinnum hærri á árunum 1982/1983, þegar 
allt er talið. Lausnir á vanda þessara r íkja verða 
því að byggjast á samstarfi við aðrar lánastofn-
anir og ríkisstjórnir. 

Auk þessara tveggja helstu lánaflokka er svo 
rétt að nefna „compensatory financing facility" 
(CFF-lán), útflutningsjöfnunarlán sjóðsins, 
sem veitt eru til þess að jafna greiðsluhalla, sem 
hlotist hefur af óvæntum og tímabundnum 
afturkipp í útflutningstekjum. Lán af þessu 
tagi, allt að hálfum kvóta, eru veitt án umtals-
verðra skilyrða, en þar umfram, allt að 100% af 
kvóta, með líkum skilyrðum og venjuleg lán. 
Vextir af þessum lánum og endurgreiðsluskil-
málar eru hinir sömu og af venjulegum viðbún-
aðarlánum (6,6% vextir, endurgreiðsla á 3-5 
árum). Brasilía og Argentína fengu lán af þessu 
tagi í sambandi við stóru lánin til þeirra nú 
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nýverið, Brasilía um 800 milljónir dollara, Arg-
entína 550 milljónir dollara. (Reyndar fengu 
Íslendingar CFF-lán í desember síðastliðnum, 
21,5 milljónir SDR eða tæplega hálfan kvóta, 
enda lánið veitt án sérstakra skilyrða.) 

Lánsskilmálar sjóðsins. 
Til þess að ríki geti fengið lán úr sjóðnum, 

hvort sem um er að ræða venjuleg viðbúnað-
arlán eða framlengingarlán, sem nemur meira 
en fjórðungi af kvóta, er það skilyrði sett, að 
fram hafi verið lögð efnahagsáætlun, sem sýni, 
að landið hafi gripið til eða ætli að grípa til 
aðgerða, er ráði bót á greiðsluvandanum. 
Þetta felur ekki í sér, að fullur greiðslujöfnuður 
eða afgangur náist í viðskiptum við útlönd, 
heldur að hallanum verði í það hóf stillt, að 
kleift sé að f jármagna hann, þegar til langs tíma 
er litið, án þess að skuldabyrðin keyri úr hófi. 
Þetta mætti nefna, að hallinn sé fjármagnanleg-
ur. Því er auðvitað vandsvarað, hvað sé fjár-
magnanlegur halli. í slíku mati verða margvís-
leg álitamál. Til dæmis: Með hvaða þróunarað-
stoð er óhætt að reikna á næstu árum, þegar 
þróunarland á í hlut? Þegar almennt er á málið 
litið, verður spurningin ekki síst sú: Hvaða 
möguleika á ríkið til þess að taka lán á al-
mennum lánamarkaði og hvernig líta hugsan-
legir erlendir samstarfsaðilar um iðnfyrirtæki á 
lánstraust og efnahagshorfur í landinu? Þarf-
laust er að taka fram, að vandi er um slíkt að 
spá. 

Í venjulegum viðbúnaðarlánsskilmálum 
(„stand by-samningum") er nær undantekning-
arlaust sett hámark eða þak á heildarútlán 
innanlands, þar með talin lán til ríkisins og ann-
arra opinberra aðila, og að auki hámark á 
erlendar lántökur. Á bak við þessar tölur búa 
yfirleitt aðhaldssamar fjármálaráðstafanir, 
niðurskurður ríkisútgjalda og/eða hækkun 
skatta. Framlengingarlánssamningar hafa yfir-
leitt svipuð mörk í sér fólgin, en eru vitaskuld 
fremur miðaðir við það, sem kalla má á vondu 
máli „strúktúrvandamál". Til dæmis mætti 
nefna opinber afskipti af verðlagningu á orku 
og matvælum, ekki síst niðurgreiðslur vöru-
verðs og verðlagsstefnu af opinberri hálfu yfir-

leitt, sem einatt heldur verðlagi á mikilvægum 
vörum niðri með óeðlilegum hætti. 

Stefnan í gengismálum er vitaskuld mikilvæg 
í viðræðum sjóðsins við lántökulöndin. Gengis-
breyting er þó sjaldan beinlínis sett sem skilyrði 
fyrir lánveitingum. En oftast má hins vegar 
segja, að raunhæf gengisskráning sé ein af 
mikilvægustu forsendum aðlögunaráætlana. í 
mörgum tilfellum er að finna í þeim greinar-
gerðum eða viljayfirlýsingum, sem ríkisstjórnir 
lántökulandsins senda sjóðnum, yfirlýsingar 
um það, hvers konar gengis-, vaxta- og launa-
málastefnu ætlunin sé að fylgja á lánstímanum. 
Þessar yfirlýsingar eru reyndar oft í þeirri 
mynd, að greint er frá athugunum, sem unnið 
sé að til þess að undirbúa ráðstafanir til þess að 
lagfæra það, sem aflaga kann að hafa farið í 
efnahagsmálum; stundum í samráði við 
sjóðinn. 

Það er mikilvægt og á það þarf að leggja 
áherslu, að markmið, sem fram eru sett í orð-
sendingu aðildarríkja til sjóðsins, hvort sem 
þau eru í beinum tölum eða almennum yfirlýs-
ingum, eru runnin frá aðildarríkinu sjálfu, það 
er, þau lýsa þess eigin efnahagsstefnu, en ekki 
sjóðsins. Lánsskilmálar gjaldeyrissjóðsins geta 
aldrei þvingað ríki til þess að fylgja tiltekinni 
stefnu gegn vilja þess. Þess eru auðvitað mörg 
dæmi, að ríki, sem lent hefur í alvarlegum 
greiðsluvandræðum, verði að breyta stefnu 
sinni í efnahagsmálum, en til þessa þyrfti vitan-
lega að koma, hvort sem það nýtur fjárhags-
aðstoðar frá sjóðnum eða ekki. Reyndar hlyti 
þörfin fyrir aðhaldsaðgerðir að vera ennþá 
meiri, ef ekki nyti aðstoðar frá Alþjóðagjald-
eyrissjóðnum, sem eykur við gjaldeyrissjóð 
landsins og eflir því lánstraust utanlands. 

Auk þess að gefa yfirlýsingu um viðmiðanir í 
lánamálum og ríkisfjármálum og almennum 
efnahagsmálum skuldbindur lántökuríkið sig 
til þess að taka hvorki upp viðskiptahömlur né 
greiðslutálma á lánstímanum og ennfremur að 
beita ekki fjölgengi eða mismunandi gengis-
fyrirkomulagi gagnvart einstökum viðskipta-
löndum eða viðskiptaaðilum, nema sjóðurinn 
veiti sérstakar undanþágur. En hömlur á 
erlendar greiðslur og innflutning eru oft lagðar 
til sem úrlausn á greiðsluvandræðum þróunar-
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landa, sem komið geti í stað gengisbreytinga. 
Oft er vísað til þess, að með sértækum að-
gerðum og hömlum megi veita nýjum iðn-
greinum vernd og eins megi með beinni 
úthlutun eða skömmtun gefa félagslega mikil-
vægum þörfum forgang í skiptingunni á þeirri 
knöppu auðlind, sem erlendur gjaldeyrir er í 
flestum þróunarlöndum. Oft virðist þó gripið 
til þessara röksemda eða skýringa eftir á til þess 
að réttlæta handahófskenndar ákvarðanir um 
efnahagsaðgerðir, sem gripið hefur verið til, 
eftir að ríki hafa lent í greiðsluvandræðum. 
Röksemdir þessar eru reyndar næsta hæpnar. 

Reynslan af skömmtunarkerfum er hvergi 
uppörvandi. Vilji menn halda aftur af verðlagi 
á einhverjum ákveðnum vöruflokki, til dæmis 
matvælum, en fyrir því geta verið góðar og 
gildar ástæður í fátækum löndum, eru skattar 
og niðurgreiðslur venjulega miklu áhrifaríkari 
en bein skömmtun. Einnig er mikilvægt í þessu 
sambandi, að hærra verð á gjaldeyri, sem fylgir 
gengislækkun, hefur margvísleg hvatningar-
áhrif til þess að örva útflutning og framleiðslu, 
sem komið getur í staðinn fyrir innflutning. 

Á síðari árum hefur sjóðurinn gert sér sér-
stakt far um að styðja aðgerðir, sem örva fram-
farir í atvinnumálum og framleiðslu, ekki síst 
til að stuðla að því, að atvinnuvegir aðildar-
ríkja lagi sig að breyttum aðstæðum á heims-
markaði. Rétt gengisskráning getur í þessu efni 
skipt sköpum. 

Áhersla sú, sem sjóðurinn leggur á gengis-
lækkun til þess að draga úr viðskiptahalla, 
hefur lengi sætt gagnrýni. 

Segja má, að gagnrýnin á gengisbreytingar 
sem hagstjórnartæki í þróunarlöndum sé 
þrískipt: 

Í fyrsta lagi má nefna það, sem kallað hefur 
verið „teygnisvartsýni", það er sú skoðun, að 
útflutningur, framleiðsla, neysla og innflutn-
ingur í þróunarlöndunum bregðist lítt eða ekki 
við breytingum á verðhlutföllum, þau lúti ekki 
markaðslögmálum. Rannsóknir, sem gerðar 
hafa verið á þessu sviði, sem mættu þó vissulega 
vera umfangsmeiri, sýna, að hagkerfi þróunar-
landanna, ekki síður en þróaðra landa, bregð-
ast við breytingum á verðhlutföllum. Reyndar 
held ég, að mönnum hætti fremur til að van-

meta en ofmeta áhrifin, sem gengislækkun 
hefur til þess að örva útflutning og nýja fram-
leiðslu. Frjáls aðgangur að útflutningsmörk-
uðum er þó að sjálfsögðu frumskilyrði fyrir því, 
að efnahagsstefna, sem miðar að því að efla 
útflutning, geti heppnast. Aðgangurinn einn er 
svo auðvitað ekki nógur, eftirspurn eftir fram-
leiðslunni verður að vera til staðar. Hér kemur 
til skjalanna meiriháttar meinbugur á ríkjandi 
efnahagsástandi í heiminum, sem eru vaxandi 
verndarráðstafanir í hinum gamalgrónu iðn-
ríkjum, er snúast einatt gegn innflutningi frá 
löndum, sem kunna að vera skammt á veg 
komin efnalega, en geta þó keppt í sumum 
greinum framleiðslu. Þessi annmarki er vissu-
lega athygli verður. 

Önnur tegund gagnrýni á gengisstefnu er 
fólgin í þeirri skoðun, að gengisbreytingar séu 
gagnslausar, af því að þær megni ekki að breyta 
verðhlutföllunum, það er að segja að verðlag 
innanlands og laun fylgi jafnharðan eftir 
gengisbreytingunni og jafni út allar verðhlut-
fallabreytingar, sem stefnt var að með henni. í 
sama orðinu er einatt sagt, að þetta sé einmitt 
ástæðan fyrir því, að iðnaðarlöndin séu treg til 
að nota gengisbreytingar til að stýra sínum 
eigin efnahagsmálum. Auðvitað má segja, að 
það sé ekkert náttúrulögmál, að gengisbreyt-
ingar nái jafnan að hafa þau áhrif á verðhlut-
föllin, sem að er stefnt, en hins vegar má benda 
á svo mörg skýr dæmi um velheppnaðar gengis-
breytingar, jafnt í þróunarlöndum sem þró-
uðum löndum, til þess að sýna fram á, að þetta 
verkfæri, gengisstefnan, er svo gagnlegt, að 
ekkert ríki hefur ráð á að hafna því fyrirfram. 

Þriðji þáttur gagnrýninnar, sem oft heyrist, 
er, að gengislækkun leiði til ranglátrar skipt-
ingar tekna og lífsgæða. Það er auðvitað rétt, 
að gengisbreyting getur haft mikilvægar breyt-
ingar á tekjuskiptingu í för með sér. Hvar slíkar 
breytingar koma harðast niður, er breytilegt 
frá landi til lands. Með fyrirvara mætti þó setja 
fram nokkrar alhæfingar um þetta efni, að því 
er varðar þróunarríki, sem fyrst og fremst eru 
hrávöruframleiðendur. 

Þegar svo er komið, að gripið er til gengis-
lækkunar, hefur hún yfirleitt í för með sér 
skerðingu lífskjara þeirra, sem búa í borgum og 
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bæjum, en þá jafnframt bættan hag til sveita og 
í atvinnugreinum, sem starfa að útflutningi. 
Hvort slík breyting felur í sér félagslegt rang-
læti, er vandi um að dæma. Mönnum hættir til 
að vera nærsýnir í dómum um áhrif gengisbreyt-
inga á tekjumyndun og tekjuskiptingu. Sú 
stundarfórn, sem hún kann að krefjast af borg-
arbúum, getur reynst létt á metunum, þegar 
hún er borin saman við þann hagvöxt, sem 
síðar kann að fylgja gengisbreytingunni. Það er 
því ekki á rökum reist, að gengislækkun sé 
ranglát aðgerð, þvert á móti mætti einatt finna 
gagnstæð dæmi. Ekki virðist fjarri lagi, að 
andstaða gegn gengisbreytingum - og þar með 
ástæðan fyrir óraunhæfu gengi í mörgum þró-
unarríkjum - sé fyrst og fremst sprottin af því, 
að pólítísk samtök hafa þungamiðju í þétt-
býlinu í flestum þeirra. 

Auk gagnrýni á gengislækkunarstefnuna 
gætir nú víða þeirrar gagnrýni á skilmála 
sjóðsins, að hann leggi einhliða áherslu á ráð-
stafanir, sem halda aftur af eftirspurn og skera 
niður kaupmátt í lántökuríkjunum. Reyndar 
hefur sú gagnrýni einnig heyrst, að skilmálar 
sjóðsins séu of vægir, en það er miklu sjaldnar. 
Hér á eftir fara nokkrar hugleiðingar um láns-
skilmálana með þessa gagnrýni í huga. 

Hugleiðingar um lánsskilmálana. 
Inntakið í þeim lánsskilmálum, sem sjóður-

inn setur, hefur breyst með tímanum. Þegar 
sjóðurinn var settur á stofn, var það reyndar 
alls ekki ljóst, að aðgangur að fjármagni hans 
ætti að vera háður skilyrðum um þá stefnu, sem 
fylgt væri í efnahagsmálum í lántökulandinu. 
Eiginlega voru öll aðildarríkin, að Bandaríkj-
unum undanskildum, öndverð þessari hug-
mynd einfaldlega af þeirri ástæðu, að flest 
þeirra litu fremur á sig sem líklega lántaka en 
lánveitanda, því að á árunum eftir stríðið 
voru Bandaríkin næstum eina landið, sem var í 
þeirri aðstöðu að geta miðlað af gjaldeyrissjóði 
sínum. 

Á þessu hefur orðið mikil breyting. Mönnum 
varð fljótlega ljóst, að ætti sjóðurinn að geta 
treyst því, að lánsféð fengist endurgreitt og þar 
með verið til reiðu eftir þörfum fyrir önnur 

aðildarríki, þá yrði hann annaðhvort beinlínis 
að hafna ýmsum lánsumsóknum (sem ótækt 
þótti vegna þeirra áhrifa, sem slík opinber 
synjun hefði á lánstraust þess ríkis, sem í hlut 
ætti) eða freista þess að setja skilmála, sem 
tryggðu, að lántökuríkið fylgdi stefnu, sem 
gerði því kleift að ná fjármagnanlegum jöfnuði 
í utanríkisviðskiptum sínum, þegar litið væri 
nokkur ár fram í tímann. 

Lánsskilmálarnir þróuðust smám saman, 
eftir því sem sjóðurinn öðlaðist meiri reynslu af 
„aðlögunaráætlunum" af þessu tagi. Megin-
markmið og leiðir voru skilgreind skýrar með 
tímanum. Áætlanirnar urðu nákvæmari og 
auðveldara að fylgjast með þeim. Sá háttur 
komst á, að útgreiðslu lánanna var dreift yfir 
áætlunartímann. Frá árinu 1957 voru sett í 
samninga þessa tölusett og tímasett áfanga-
mörk um vissa þætti skilmálanna. Hvort þess-
um áföngum er náð, ræður því síðan, hvort 
lántökuríkið heldur yfirdráttarrétti sínum sam-
kvæmt samkomulaginu eða týnir honum. 
Þannig hafa lánsskilmálar sjóðsins þróast til að 
vera mikilvægt verkfæri, sem stuðlar að jafn-
vægi í greiðsluviðskiptum í heiminum. Þetta 
verkfæri beinist þó eingöngu að hallalöndum. 
Þar með eru lánsskilmálarnir uppspretta þess 
misvægis, sem óneitanlega auðkennir þau 
áhrif, sem sjóðurinn hefur á efnahagsstefnu 
aðildarríkjanna. Sjóðurinn getur beitt þrýst-
ingi gagnvart r íkjum, sem eiga við greiðsluhalla 
að stríða, þegar þau þurfa á lánsfé úr sjóðn-
um að halda. Áhrif sjóðsins gagnvart r íkjum, 
sem hafa greiðsluafgang, eru af augljósum 
ástæðum miklu minni. Það er ákaflega mikil-
vægt verkefni fyrir sjóðinn að leita leiða til þess 
að dreifa aðlögunarbyrðinni jafnar á aðildar-
ríkin, þannig að ríki, sem hafa örugga greiðslu-
stöðu, örvi atvinnulíf hjá sér og þar með inn-
flutning. Að þessu marki miða samráð sjóðs-
ins við aðildarríkin um efnahagsstefnu þeirra. 

Lánsskilmálar sjóðsins hafa af eðlilegum 
ástæðum vakið stöðugt meiri athygli á seinni 
árum. Efnahagsástandið í heiminum einkenn-
ist nú af miklu jafnvægisleysi í utanríkisvið-
skiptum, og horfur um hagvöxt og atvinnu eru 
daufar. Ástæðurnar fyrir þessu jafnvægisleysi 
eru sumar svo djúpstæðar, að ekki er hægt að 
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líta á þær sem viðsnúanlegar eða tímabundnar. 
Þetta á til dæmis við um þá miklu hækkun, sem 
orðið hefur á orkuverði á síðastliðnum áratug. 
Allar þjóðir verða að laga sig að þessum nýju 
aðstæðum. Vandamál af þessu tagi hverfa ekki, 
þótt stjórnvöld hvers einstaks lands líti á þau sem 
utanaðkomandi og þar með utan við sitt áhrifa-
svið. Aðlögun að þessum nýju aðstæðum í 
efnahagsmálum heimsins er sérstaklega erfið 
fyrir þróunarlöndin, og það er skylda samfélags 
þjóðanna að reyna að létta þeim þessa aðlögun, 
sem ekki verður undan vikist. Hvorki þróunar-
ríkin né heimsbúskapurinn hafa hag af því - og 
gildir einu, hvort litið er langt eða skammt fram 
í tímann - að reynt sé að leysa þennan vanda 
eingöngu með auknum lánveitingum. 

Skilmálarnir, sem fylgja lánum úr sjóðnum, 
eru til þess hugsaðir að bæta innra og ytra jafn-
vægi í efnahag lántökuríkjanna. Alþjóðagjald-
eyrissjóðurinn hefur verið sakaður um að mæla 
einhliða með gengisbreytingum og aðhalds-
stefnu í f jármálum og peningamálum sem leið 
út úr greiðsluvandræðum án þess að taka tillit 
til sérstakra ástæðna fyrir þrálátum greiðslu-
vanda þróunarríkja né til þess, hvort forsendur 
séu fyrir því, að þessi tegund efnahagsstefnu 
nái þar tilætluðum árangri. Þessi gagnrýni er oft 
yfirborðsleg og misráðin á marga lund, eins og 
þegar hefur verið vikið að. 

Sjóðurinn freistar þess jafnan að greina í 
hverju tilfelli orsakir greiðsluhallans, fyrst og 
fremst til þess að meta, hvort þessar orsakir séu 
tímabundnar (viðsnúanlegar) eða varanlegar. 
Tímabundinn halla má jafna með lánsfé, en við 
varanlegum halla verður að snúast með viðeig-
andi ráðstöfunum. 

Þegar að því kemur að velja leiðir til þess að 
ná betra jafnvægi í greiðsluviðskiptum við 
önnur lönd, er sannleikurinn einfaldlega sá, að 
flest fræðileg rök og tölfræðilegar athuganir 
styðja þá niðurstöðu, að gengisbreyting nái 
árangri við það að jafna greiðsluhalla með 
minni kostnaði, að því er varðar framleiðslu og 
kaupmáttartap, en fylgir öðrum úrræðum, til 
dæmis sértækum verndarráðstöfunum. Því fer 
þó víðs fjarri , að gengislækkun sé undralyf, og 
án stuðningsaðgerða á sviði ríkisfjármála og 

tekjustefnu getur sífelld gengislækkun valdið 
margvíslegum vanda, fyrst og fremst verð-
bólgu. Spurningunni um það, hvað sé rétt gengi 
og gengisstefna, verður ekki svarað í einangr-
un, hana verður að meta í hverju landi fyrir sig 
í víðara samhengi. Þó virðist einsýnt, að aðrar 
lausnir á þrálátum greiðsluvandræðum þróun-
arríkja séu síðri, þegar til lengdar lætur, sér-
staklega ef það er kappsmál að örva hagvöxt. 
En um það markmið deila fáir, að því er þróun-
arríki varðar. 

Sjóðurinn hefur sætt gagnrýni fyrir það að 
sýna harðneskju gagnvart sérstökum efnahags-
og félagslegum vanda þróunarríkjanna og fyrir 
skilningsskort á viðleitni þessara ríkja til að 
ráða fram úr brýnustu framfaramálum við skil-
yrði fátæktar. Þessi gagnrýni er oft yfirborðs-
leg og byggð á misskilningi á hlutverki sjóðs-
ins. 

Stofnskrá sjóðsins setur lánastarfseminni 
ákveðin takmörk, en stofnskráin er milliríkja-
samningur, sem öll aðildarríkin hafa undirrit-
að. Samkvæmt stofnskránni ber sjóðurinn fjár-
hagslega ábyrgð gagnvart öllum aðildarríkj-
um. Sjóðnum ber skylda til að halda greiðslu-
hæfi og fjárhagsstöðu sinni í því horfi, að hann 
geti gagnast sérhverju aðildarríki, ef þörf kref-
ur. Af þessu leiðir, að sjóðurinn verður að 
freista þess, að fjármagn hans gangi á milli aðild-
arríkjanna - það er, að lán séu til tiltölulega 
skamms tíma - en festist ekki í lánum til langs 
tíma til fárra ríkja. Þetta sjónarmið er ákaflega 
mikilvægt fyrir öll aðildarríki, en ekki síst smá-
ríki - hvort sem þau eru komin lengra eða 
skemmra á þróunarbraut - er síðar kynnu að 
hafa þörf fyrir aðgang að lánsfé úr sjóðnum. 
Vægari lánsskilmálar en tíðkast hafa fælu í sér 
þá hættu, að sjóðurinn breyttist í eins konar 
hjálparstofnun fyrir þróunarríki, en til þess er 
hann ekki hugsaður. Enginn efast um brýna 
þörf margra ríkja fyrir raunhæfa þróunarað-
stoð með beinum fjárframlögum, ef von á að 
vera til þess, að þau losni af klafa örbirgðar. 
Sjóðurinn er hins vegar alls ekki í stakk búinn 
til að veita slíka aðstoð. Hlutverk hans á sviði 
lánastarfsemi er að ráða fram úr tímabundnum 
greiðslujafnaðarvanda. Þróunaraðstoð er aftur 
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á móti verkefni annarra stofnana, t.d. Alþjóða-
bankans og dótturstofnana hans. 

Lánafyrirgreiðsla sjóðsins við aðildarríkin 
og lánaskilmálar hans hafa reyndar orðið 
sveigjanlegri á seinni árum. Mönnum hefur 
orðið æ ljósara, hversu djúpstæðar ástæðurnar 
fyrir greiðsluhalla ýmissa þróunarlanda eru, og 
þar með að aðlögun að þessum aðstæðum hljóti 
að taka lengri tíma en fyrr var talið „eðlilegt". 
Sjóðurinn hefur þess vegna lengt lánstíma sinn 
í vissum tilfellum með því að taka upp fram-
lengingarlán, eins og fyrr er getið, og aukið við 
lántökumöguleika ríkja, sem eiga við langæjan 
greiðsluvanda að glíma. 

Það skal ítrekað, að þegar öll kurl koma til 
grafar, eru það ævinlega stjórnvöld lántöku-
lands, sem ákveða, hvaða ráðstafanir mynda 
efnahagsáætlanirnar, sem sjóðurinn styður 
með lánsfé. Þetta liggur einfaldlega í eðli máls 
og þeirrar alþjóðasamvinnu, sem stofnskrá 
sjóðsins stofnar til. Það er verkefni sjóðsins að 
draga úr raunverulegum kostnaði við aðlögun 
að greiðsluvanda og auðvelda aðildarríkjunum 
að komast á vaxtarspor á ný og ná fjármagnan-
legri viðskiptajafnaðarstöðu. Frá sjónarmiði 
sjóðsins er það mikilvægast, að áætlanir, sem 
hann styður með lánsfé, taki á raunsæjan hátt 
tillit til þeirra takmarkana, sem auðlindir og 
efnahagsumhverfi setja hverri þjóð; á þann 
hátt einan verða slíkar áætlanir gerðar trúverð-
ugar. 

Áætlanir þær, sem lán sjóðsins styðja, eru 
samdar í samvinnu milli sjóðsins og aðildar-
ríkisins. Þessi samvinna er oft t ímafrek og í 
hana tvinnast oft gildur þáttur þekkingarmiðl-
unar - tækniaðstoðar - ef menn kjósa að nota 
það orð. Þetta starf verður auðvitað aldrei 
gallalaust fremur en önnur mannanna verk. 
Þær hagfræðilegu athuganir, sem áætlanirnar 
hvíla á, geta verið gallaðar eða rangar ályktanir 
af þeim dregnar. Þó má fullyrða, að áætlanir 
þær, sem sjóðurinn hefur stutt með lánsfé, og 
þar með skilmálarnir, sem hann setur, hafi 
yfirleitt orðið lántökuríkjum til mikils gagns. 
Eins og allar stjórnmálalegar ákvarðanir eru 
lánssamningar við sjóðinn jafnan umdeildar og 
umdeilanlegar. Hins vegar er fjarri lagi að líta 

á lánsskilmála sjóðsins sem óviðurkvæmilega 
íhlutun í innri málefni aðildarríkjanna. 

Sjóðurinn hefur einatt verið sakaður um, að 
ráðgjöfin, sem hann veitir, sé einhliða af mark-
aðshyggjutagi. Eitthvað kann að vera til í 
þessu. A það má þó minna, að innan vébanda 
sjóðsins eru margar þjóðir, sem ekki eru bein-
línis forystuþjóðir í markaðsbúskap, t.d. Kína, 
Ungverjaland, Víet-nam, svo að nokkur ríki 
séu nefnd. 

Enginn vafi er á því, að starfslið sjóðsins kýs 
í athugunum sínum og ráðgjöf oft að benda á 
markaðslausnir, það er lausnir, sem byggja á 
upplýsingum og hvatningum, sem komið er á 
framfæri með verði á vöru og þjónustu. Spurn-
ing er svo, hvort þessi ráðgjöf, þetta val á lausn-
um, sé byggt á hugmyndafræði eða reynslulær-
dómum um það, hvernig ráð hafi gefist. Ég 
held, að það síðara sé nær sanni, að starfslið 
sjóðsins hafi komist að þeirri niðurstöðu með 
athugunum, að efnahagsráðstafanir, sem 
treysta á verðkerfið og beita verðbreytingum, 
séu áhrifameiri en skömmtunarráðstafanir til 
þess að ná jafnvægi og hagvexti í þjóðarbúinu, 
að minnsta kosti þegar til lengdar lætur. Mark-
aðslausnir útiloka þó á engan hátt sértækar 
aðgerðir. Með tollum, sköttum og niðurgreiðsl-
um í stað hafta og skömmtunar má til dæmis 
greiða fyrir innflutningi á læknislyfjum eða 
draga úr innflutningi á lúxusbílum. Þegar öllu 
er á botninn hvolft, virðast ráðstafanir, sem 
treysta á verðkerfið, oftast heppilegri, ekki síst 
þegar litið er til annarra og almennari mark-
miða, til dæmis eflingar hagvaxtar, auk hins 
sértæka markmiðs hverju sinni. 

Vœgari eða strangari skilmálar? 
Færa má ýmis rök fyrir því, að vægari láns-

skilmálar af hálfu sjóðsins væru ekki í þágu 
þróunarríkjanna. Af vægari lánsskilmálum 
hlyti að leiða, að sjóðurinn styddi fleiri áætlan-
ir, sem ekki heppnast. Slík þróun hlyti með 
tímanum að draga úr vilja annarra lánveitenda, 
ekki síst viðskiptabanka, til þess að auka lán-
veitingar til landa, sem hafa gert samninga við 
sjóðinn. Þetta er afar mikilvægt sjónarmið. í 
þessu sambandi má nefna, að í tengslum við 
síðustu lánasamninga sjóðsins er talið, að fjórir 
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dollarar hafi komið að láni frá öðrum aðilum -
ríkistjórnum og bönkum - fyrir hvern einn, 
sem sjóðurinn veitti að láni. Vægari skilmálar 
myndu áreiðanlega einnig torvelda, þegar til 
lengdar lætur, útvegun viðbótarfjármagns fyrir 
sjóðinn eftir hefðbundnum leiðum, með 
auknum framlögum frá aðildarríkjunum, og 
öðrum leiðum, eins og lántökum frá aðildar-
löndum, sem hafa öfluga greiðslujafnaðar- og 
gjaldeyriseignarstöðu, eða lántökum sjóðsins 
á alþjóðlegum lánamarkaði. Síðasttalda leiðin 
hefur reyndar enn ekki verið farin. 

Vægari skilmálar hlytu að tefla í hættu þeirri 
meginreglu sjóðsins að láta lánsféð færast milli 
landa eftir þörfum, þeir kynnu að valda því, að 
óhjákvæmilegri aðlögun í lántökuríkjunum að 
varanlegum, breyttum efnahagsaðstæðum væri 
skotið á frest. Af slíkri frestun hlytist á end-
anum aukin þörf aðildarríkjanna fyrir lánsfé. 

Ströngum lánsskilmálum, hvað þá strangari 
en tíðkast hafa, fylgir sú hætta, að þeir magni 
pólitíska spennu, sem ríkir í mörgum þeirra 
landa, sem þurfa að leita til sjóðsins. Slík þróun 
innanlands torveldar vitaskuld lántökuríkjum 
að laga sig að flóknum og erfiðum efnahagsað-
stæðum. 

Sú gagnrýni á skilmála sjóðsins, að þeir séu 
of aðhaldssamir og tillitslausir, hefir oft komið 
af vinstri væng stjórnmálanna. Nú nýlega hefur 
þessum gagnrýnendum bæst nýr liðsmaður: 
Henry Kissinger, sem setti fram sjónarmið sín 
í grein, sem birtist í ársbyrjun í tímaritinu 
Newsweek og ef til vill víðar. 

Kissinger bendir í greininni á þá stjórnmála-
legu hættu, sem í því felist að setja skuldugu 
ríkjunum harða kosti. Hann telur það villu-
kenningu, sem vart sé að treysta, að ekkert 
skuldugu ríkjanna muni voga sér að neita ein-
faldlega að borga af ótta við að glata lánstrausti 
sínu og alþjóðaáliti. Stjórnmálamenn líti ekki 
silfrið sömu augum og bankamenn, þeir skoði 
hagsmuni lands síns - og sína eigin - út frá því 
sjónarmiði fyrst og fremst, hvað tryggi þeim 
best áframhaldandi völd. Ekkert sé auðveldara 
en að vekja upp öldu samúðar með slíkri af-
neitun erlendra skulda og öldu andúðar gegn 
erlendu auðvaldi og skuldakúgun. Kissinger 
telur hættu á, að skuldakreppan og viðbrögð 

við henni kalli fram pólitísk umskipti í skuld-
ugum ríkjum, sem stofnað geti öryggi í heim-
inum í hættu eða að minnsta kosti beint þróun-
inni í skuldugu ríkjunum á brautir, sem stofni 
lýðræðislegum stjórnarháttum í hættu. Kissing-
er bendir einnig á í greininni, að oft geti verið 
óvarlegt að treysta á, að stjórnvöld, sem gert 
hafi samninga við sjóðinn, geti í raun komið 
fram nauðsynlegum aðgerðum og haldið jafn-
framt friði í löndum sínum. Hann bendir til 
dæmis á herforingjastjórnina í Argentínu og 
spyr, hvaða gildi samningar við hana hafi, 
þegar við völdum taki á næsta ári borgaraleg 
stjórn. Vafasamt sé að reisa lánveitingar til 
Argentínu á slíkum samningum. Herforingja-
stjórnin njóti ekki trausts í sínu eigin landi, 
hvað þá annars staðar. Kissinger telur, að mörg 
þróunarríki þoli ekki þá áraun, sem samfellt 
efnahagsaðhald um langan tíma feli í sér fyrir 
stjórnskipulag og samheldni í þjóðfélagi 
þeirra. Ólíku sé saman að jafna í iðnríkjunum, 
sem hafi margvísleg félagsleg kerfi til að deyfa 
áhrif hagsveiflna og samdráttaraðgerða á hag 
þegnanna. í þróunarríkjum sé þessu ekki til að 
dreifa og verði því aðhaldsstefnan þar þeim 
mun varasamari sem lífskjörin eru lakari og 
ótryggari. 

Kissinger bendir auk þess á, að forskriftir 
sjóðsins kunni að vera varhugaverðar, sé þeim 
beitt samtímis í mörgum löndum, sérstaklega 
þegar lægð ríki í heimsbúskapnum. Sjóðurinn 
sé ekki til þess fallinn að glíma við svo altækt 
vandamál, sem nú blasi við. 

Kissinger virðist telja þörf á almennri skulda-
eftirgjöf eða lengingu lána til þróunrríkja og 
reyndar leggur hann til, að sett verði á stofn ný 
alþjóðastofnun til þess að fara með skuldamál-
in. Hann orðar stefnu sína svo, að skuldugu 
löndin þurfi að eygja framfaravon á ný, án þess 
þó að lánveitendum þeirra séu settir afarkostir. 
Þetta er hægara sagt en gert. 

Kissinger bendir vissulega á ýmis mikilvæg 
atriði og vekur upp ýmsar spurningar, ekki síst, 
hvort sjóðurinn kunni að hafa vanrækt - eða 
ekki megnað að rækja sem skyldi - eftirlits- og 
samráðshlutverk sitt gagnvart hinu alþjóðlega 
gjaldeyris- og greiðslukerfi og iðnaðarlöndun-
um. Á þessu sviði eru vissulega brýn verkefni. 
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Spurningar, sem grein Kissingers vekur, eru 
mikilvægari og reyndar miklu viðameiri en svo, 
að þeim verði gerð viðhlítandi skil í stuttu máli. 
Á það má þó benda, að gagnrýni Kissingers 
virðist að nokkru á misskilningi byggð, að því 
er varðar eftirspurnaráhrif af lánsskilmálum 
sjóðsins. Fyrirliggjandi efni sýnir, að í yfirgnæf-
andi meirihluta áætlana (t.d. 19 af nýgerðum 
26), sem sjóðurinn styður um þessar mundir, er 
reiknað með auknum umsvifum og innflutningi 
þegar á fyrsta ári áætlunar samanborið við síð-
astliðin tvö ár. Reynslan sýnir einnig, að þegar 
til lengdar lætur, lánist þeim ríkjum betur að 
ná hagvexti, sem fylgja þeirri aðhaldssömu 
fjármála- og lánastefnu, sem sjóðurinn telur 
farsælasta. Reyndar liggur það í augum uppi, 
að ef sjóðsins nyti ekki við, hefði kreppan orðið 
dýpri í mörgum þeirra landa, sem nú glíma við 
skuldavanda. 

Mér er til efs, að ný alþjóðastofnun myndi 
bæta hér úr, en hins vegar er brýn þörf betri 
samvinnu á vettvangi þeirra, sem fyrir eru. 

Lokaorð. 
Vandinn, sem fylgir skuldastöðu þróunar-

ríkja um þessar mundir, er tvíþættur. Annars 
vegar sú hætta, að greiðsluþrot skuldugra ríkja 
valdi bankagjaldþrotum á Vesturlöndum og að 
bankakreppa steypi heimsbúskapnum í enn 
dýpri lægð. Hins vegar er sá vandi, að til þess að 
þróunarríkin og önnur skuldum vafin ríki geti 
yfirleitt staðið í skilum, þarf hagvöxtur í heim-
inum að glæðast á ný. Hættunni á bankakreppu 
hefur nú verið bægt frá að minnsta kosti um 
sinn. í því varnarstarfi tókst gott samstarf milli 
r íkja, ekki síst á vettvangi Alþjóðagjaldeyris-
sjóðsins. Öflugustu iðnríkin tóku dyggilega 
þátt í þessu starfi, áttu enda mikilla hagsmuna 
að gæta sjálf. Hins vegar hefur ekki tekist jafn-
vel að ná samstöðu milli r íkja um leiðir til þess 
að koma nýju lífi í efnahagsstarfsemi í heimin-
um. Upp á síðkastið virðist að vísu horfa heldur 
skár, en miklu betur verður þó að rofa til, ef úr 
á að rætast til lengdar. 

Takist að glæða hagvöxt að nýju og ná raun-
vöxtum niður á það stig, sem venjulega hefur 
ríkt, þegar litið er yfir liðna áratugi, ætti jafnvel 
skuldabyrði hinna skuldugustu ríkja að vera 

viðráðanleg. Mexikó og Brasilía eru meðal 
allra skuldugustu ríkja heims, erlendar skuldir 
þeirra eru þó ekki meira en svarar helmingi af 
þjóðarframleiðslu. Ef marka má reynsluna, 
ættu eðlilegir raunvextir varla að vera hærri en 
2% á ári. Kæmust vextir í þetta horf, væri raun-
veruleg vaxtabyrði þessara ríkja þannig innan 
við 1% af þjóðarframleiðslunni, sem ætti að 
vera þeim viðráðanlegt við skilyrði hagvaxtar, 
en gæti reynst óbærilegt við skilyrði stöðnunar. 

Lausnin á skuldavanda þróunarríkja liggur 
fyrst og fremst í aukningu útflutnings. Sam-
dráttur innflutnings til þróunarríkjanna getur 
aðeins náð takmörkuðum árangri til þess að 
bæta viðskiptajöfnuðinn og er reyndar tví-
eggjaður, þegar horft er fram á við, því að til að 
efla framfarir þarf að flytja inn margvísleg gögn 
og gæði. Innflutningur hefur þegar dregist 
verulega saman í hinum skuldugustu ríkjum að 
undanförnu, sem takmarkar vitaskuld svig-
rúmið til frekari samdráttar innflutnings. Þá er 
einnig vert að hafa í huga, að í sumum tilfellum 
er um þjóðir að ræða, sem búa við afar knöpp 
kjör. 

Ef og þegar hagvöxtur glæðist á ný í skuldugu 
ríkjunum, munu þau þurfa að flytja meira inn 
og þá um leið meira út til þess að greiða fyrir 
þennan innflutning. Þetta tekst þeim auðvitað 
ekki, ef iðnríkin girða sig verndarmúrum. Sú 
hætta blasir við, að þegar þróunarríkin freista 
þess að auka útflutning, muni vakna upp and-
staða gegn þeirri viðleitni í iðnríkjunum. 
Stjórnvöld iðnríkjanna þurfa að gera sér ljóst, 
að sú stefna að verjast innflutningi frá þróunar-
ríkjunum með sértækum verndarráðstöfun-
um muni ekki aðeins hafa í för með sér þann 
kostnað, sem venjulega hlýst af verndarstefnu, 
það er hærra verð til neytenda og atvinnu-
missi í þeim iðngreinum, sem ekki njóta vernd-
ar, heldur tefli verndarstefnan fjármálakerfi 
heimsins beinlínis í bráða hættu. Eitt brýn-
asta verkefnið á sviði alþjóðaefnahagsmála um 
þessar mundir er því að brjótast úr þessari 
sjálfheldu og koma í veg fyrir, að verndar-
aðgerðir breiðist út - og reyndar helst að snúa 
þeim við sem víðast ~ um leið og reynt er að ná 
þeirri samstillingu í efnahagsstefnu helstu 
iðnríkja, að hagvöxtur glæðist á ný og raun-
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vextir fari lækkandi. Til þess að slíkur árangur 
náist, þarf ef til vill fyrst og fremst sams konar 
sinnaskipti í Bandaríkjunum, V-Þýskalandi og 
Japan, að því er varðar afstöðu þeirra til sam-
vinnu milli r íkja um almenn efnahagsmál - ekki 
síst gengis- og peningamál - og urðu í fyrra 

varðandi afstöðu Bandaríkjamanna til skulda-
vandans sem aðkallandi viðfangsefnis. 

Vandinn er auðvitað ekki viljaskorturinn 
einn, því að þótt fullur vilji væri til samvinnu á 
þessu sviði, eru öruggar lausnir ekki auðfundn-
ar. 



Störf Alþingis 

Hér er greint frá 105. löggjafarþingi Íslendinga, og fylgir skrá yfir lög og 
ályktanir þingsins. Greinin er tekin saman af Sigurði G. Thoroddsen. 

Reglulegt Alþingi 1982-1983, sem var 105. 
löggjafarþing Íslendinga, stóð frá 11. október 
til 18. desember 1982 og frá 17. janúar til 14. 
mars 1983 eða alls í 126 daga. 

Haldnir voru samtals 204 þingfundir, þar af 
67 í neðri deild, 71 í efri deild og 66 í samein-
uðu þingi. 

Á þinginu voru lögð fram 160 lagafrumvörp, 
þar af 76 stjórnarfrumvörp og 84 þingmanna-
frumvörp. Á milli deilda skiptust frumvörpin 
þannig, að fyrir neðri deild voru lögð 37 stjórn-
arfrumvörp og 65 þingmannafrumvörp. Fyrir 
efri deild voru lögð 37 stjórnarfrumvörp og 19 
þingmannafrumvörp. Fyrir sameinað þing 
voru lögð 2 stjórnarfrumvörp. 

Alls voru 52 lagafrumvörp afgreidd sem lög 
frá Alþingi, þar af 36 stjórnarfrumvörp og 16 
þingmannafrumvörp. Ennfremur var sam-
þykkt á þinginu frumvarp til stjórnskipunar-
laga. Þrjú þingmannafrumvörp voru felld og 
einu vísað til ríkisstjórnarinnar. Þrjátíu og níu 
stjórnarfrumvörp og 64 þingmannafrumvörp 
urðu ekki útrædd á þinginu. 

Alls voru bornar fram 70 þingsályktunartil-

lögur, þar af 68 í sameinuðu þingi, 1 í neðri 
deild og 1 í efri deild. Fimmtán tillögur voru 
samþykktar sem ályktanir Alþingis, ein var 
felld, ein tekin aftur og 53 urðu ekki útræddar. 

Til samanburðar má geta þess, að á síðasta 
reglulega Alþingi, það er 104. löggjafarþing-
inu, voru lögð fram 179 lagafrumvörp, og voru 
84 afgreidd sem lög frá Alþingi. Þá urðu álykt-
anir Alþingis 35 að tölu. 

Alls voru bornar fram 47 fyrirspurnir, allar í 
sameinuðu þingi. Sumar fyrirspurnirnar voru 
fleiri saman á þingskjali, svo að málatala 
þeirra var ekki nema 30. Allar voru fyrirspurn-
irnar ræddar eða svarað skriflega nema 12. 

Mál, sem komu til meðferðar þingsins, voru 
260 að tölu. Skýrslur ráðherra urðu samtals 
fimm. Tala prentaðra þingskjala varð 668. 

Hér á eftir fer skrá yfir öll lög og þingsálykt-
unartillögur, sem afgreiddar voru á þinginu, 
og stuttlega vikið að efni flestra mála. Þá er 
þess getið, hvenær hvert mál var samþykkt á 
Alþingi, og einnig er getið númers og staðfest-
ingardags laganna. 
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Skrá yfir lög, afgreidd á 105. löggjafarþingi. 

Samþykkt Lög 

á Alþingi nr. og dags. 

Almannatryggingar 
Lög um breyting á lögum um almannatryggingar, nr. 67/ 
1971, m e ð síðari breyt ingum. 7.des. 1982 93/31. des. 1982 

Rýmkuð eru ákvæði laganna um greiðslu lífeyris til öryrkja vegna 
barna, sem eru eða verða á hans framfæri. 

Lög um breyting á lögum nr. 95/1975, um breyting á lögum 
um almannatryggingar nr . 67/1971, m e ð síðari breyt ingum. 9,marsl983 19/23.mars 1983 

Lögin fjalla um álagningu sjúkratryggingagjalds. 

Alþingi 
Lög um breyting á lögum nr. 52/1959, um kosningar til 
Alþingis, m e ð síðari breyt ingum. 18. des. 1982 97/31. des. 1982 

Lög um breyting á lögum um kosningar til Alþingis, nr. 52 
14. ágúst 1959, með síðari breytingum. 

Um er að ræða ákvæði, er varða atkvæðagreiðslu utan kjörfundar. 
4. mars 1983 4/15. mars 1983 

Bankar 
Lög um breyting á lögum um Landsbanka Íslands, nr. 11/ 
1961. 

Um er að ræða breytingu varðandi sundurliðun ýmissa þátta í ársreikn-
ingi bankans. Eru þær samhljóða þeim breytingum, sem gerðar voru á 
lögum annarra ríkisbanka og getið er hér á eftir. 

11. mars 1983 35/25. mars 1983 

Lög um breyting á lögum um Seðlabanka Íslands, nr. 10/ 
1961. 11. mars 1983 36/25. mars 1983 

Lög um breyting á lögum um Útvegsbanka Íslands, nr. 12/ 
1961. 11. mars 1983 37/25. mars 1983 

Lög um breyting á lögum um Búnaðarbanka Íslands, nr. 
28/1976. 11. mars 1983 39/25. mars 1983 

Dómsmál 
Lög um breyting á lögum nr. 7421. ágúst 1974, um meðferð 
opinberra mála. 17.des. 1982 99/31. des. 1982 

Hækkaðar eru fjárhæðir, er sektarheimildir ná til. 
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Samþykkt Lög 
á Alþingi nr. og dags. 

Lög um breyting á sek ta rmörkum nokkurra laga. 28. febr. 1983 10/14. mars 1983 

Lög um breyting á lögum nr. 38 24. apríl 1973, um fangelsi 
og v i n n u h æ l i . 14.mars l983 26/23. mars 1983 

Lögin kveða á um frestun á innheimtu meðlaga og opinberra gjalda, 
meðan afplánun stendur yfir. 

Efnahagsmál 
L ö g u m e f n a h a g s a ð g e r ð i r . 28. febr. 1 9 8 3 2 / 2 8 . febr. 1983 

Lögin greina frá ýmsum efnahagsráðstöfunum. 

L ö g u m v í s i tö lu b y g g i n g a r k o s t n a ð a r . 14. mars 1983 18/23. mars 1983 

Fasteignir 
Lög um breyting á lögum nr. 94 20. maí 1976, um skráningu 
og mat fasteigna, sbr. lög nr. 27 23. maí 1980, um breyting 
á þ e i m l ö g u m . 14.marsl983 28/28. mars 1983 

Fjallað er um skipun yfirfasteignamatsnefndar. 

Félagsmál 
Lög um breyting á lögum nr. 97 24. des. 1979, um eftirlaun 
til aldraðra, sbr. lög nr. 86/1980 og lög nr. 52/1981, um 
breyting á þeim lögum. 17.des. 1982 92/31. des. 1982 
Lög um breyting á lögum nr. 101 28. des. 1970, um Lífeyr-
issjóð bænda, sbr. lög nr. 35/1972, lög nr. 67/1974, lög nr. 
3/1977, lög nr. 64/1977, lög nr. 25/1980 og lög nr. 84/1980, 
um breyting á þeim lögum. 17.des. 1982 100/31. des. 1982 

Lög um breyting á lögum nr. 87/1971, um orlof. 18. des. 1982 90/31. des. 1982 
Kveðið er á um lengingu orlofs. 

Lög um málefni a ldraðra. 18. des. 1982 91/31. des. 1982 
Í lögum þessum er fjallað um skipulag öldrunarþjónustu, Fram-

kvæmdasjóð aldraðra, heimaþjónustu, íbúðir og dvalarstofnanir fyrir 
aldraða o.fl. 

Lög um breyting á lögum nr. 88 24. des 1971, um 40 stunda 
v i n n u v i k u , sb r . lög n r . 2 5 22. m a í 1979. 18.des.l982 94/31. des. 1982 
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Samþykkt 
á Alþingi 

Lög 
nr. og dags. 

L ö g u m b r e y t i n g á l ö g u m u m h r e p p s t j ó r a , n r . 32 26. a p r í l 
1965. 2. mars 1983 13/16. mars 1983 

Kveðið er á um launakjör hreppstjóra og lífeyrisréttindi. Ennfremur er 
tekin upp sú regla að binda starfsaldur hreppstjóra við 70 ára aldurshá-
mark. 

L ö g u m b r e y t i n g á l ö g u m n r . 16 13. a p r í l 1973, u m h a p p 
d r æ t t i D v a l a r h e i m i l i s a l d r a ð r a s j ó m a n n a . 9. mars 1983 31/23. mars 1983 

L ö g u m m á l e f n i f a t l a ð r a . 9. mars 1983 41/23. mars 1983 
Með lögum þessum er steypt saman þrennum gildandi lögum, þ.e. 
lögum um ráðstöfun erfðafjárskatts og erfðafjár ríkissjóðs til vinnu-
heimila, lögum um endurhæfingu og lögum um aðstoð við þroskahefta. 
Reynt er að koma á heildarskipulagningu félagslegrar þjónustu hins 
opinbera við fatlað fólk. Lögunum er skipt í eftirfarandi kafla: Mark-
mið og stjórn, þjónusta og stofnanir, tilkynningarskylda, Greiningar-
og ráðgjafarstöð ríkisins, hæfing og endurhæfing, húsnæðis- og atvinnu-
mál, kynning á málefnum fatlaðra, rekstur og kostnaður, Fram-
kvæmdasjóður aldraðra. 

L ö g u m b r e y t i n g á l ö g u m n r . 29 /1963, u m L í f e y r i s s j ó ð 
s t a r f s m a n n a r ík i s in s . 14. marsl983 27/28. mars 1983 

Tekjur samkvæmt greiðsluyfirliti ríkissjóðs eru áætlaðar kr. 13.007,-
315.000 og tekjur umfram gjöld kr. 34.357.000. Halli á lánahreyfingum 
er áætlaður kr. 2.383.000, halli á viðskiptareikningi kr. 15.000.000 og 
greiðsluafgangur því kr. 16.974.000. Stærstu tekjuliðir eru skattar af 
seldum vörum og þjónustu kr. 6.420.430.000, gjöld af innflutningi kr. 
2.158.500.000 og tekjuskattur kr. 2.068.400.000. Stærstu gjaldaliðir eru 
til heilbrigðis- og tryggingamála kr. 4.949.564.000 og menntamála kr. 
1.866.541.000. 

Hei lbr igð i smál 
L ö g u m b r e y t i n g á l ö g u m n r . 57 /1978, u m he i lb r igð i s -
þ j ó n u s t u , m e ð s í ð a r i b r e y t i n g u m . 14.mars l983 40/25. mars 1983 

Hér er um ýmsar breytingar að ræða. 

Fjárlög 
F j á r l ö g f y r i r á r i ð 1983. 18. des. 1982 101/31. des. 1982 

Lántökur og ábyrgðir 
L ö g u m h e i m i l d h a n d a r í k i s s t j ó r n i n n i til a ð á b y r g j a s t lán 
v e g n a b j ö r g u n a r sk ips ins H e t W a p e n . 

Ábyrgðin miðast við lán að fjárhæð allt að 50 millj. króna. 
14. mars 1983 25/28. mars 1983 
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L á n s f j á r l ö g fy r i r á r i ð 1983. 
Lögin kveða á um lántökuheimildir fyrir ríkissjóð á árinu 1983 auk 
heimilda til Landsvirkjunar. Orkubús Vestfjarða, nokkurra hitaveitu-
fyrirtækja, sveitarfélaga, Framkvæmdasjóðs Íslands, Byggðasjóðs o.fl. 

Samþykkt 
á Alþingi 

Lög 
nr. og dags. 

14. mars 1983 44/28. mars 1983 

M e n n t a m á l 
L ö g u m b r e y t i n g á l ö g u m n r . 53 /1966, u m v e r n d b a r n a o g 
u n g m e n n a . 2. mars 1983 14/16. mars 1983 

L ö g u m b r e y t i n g á l ö g u m u m g r u n n s k ó l a , n r . 63/1974, m e ð 
á o r ð n u m b r e y t i n g u m . 2. mars 1983 23/16. mars 1983 

L ö g u m b r e y t i n g á l ö g u m n r . 63 /1974, u m g r u n n s k ó l a . 14. mars l983 16/21. mars 1983 

L ö g u m b a n n v ið o f b e l d i s k v i k m y n d u m . 
Bannað er að framleiða í landinu eða flytja til landsins ofbeldiskvik-
myndir. Sala, dreifing og sýning slíkra mynda er bönnuð í íslenskri lög-
sögu, og nær það til sýninga hvort sem er í kvikmyndahúsum, sjónvarpi 
eða öðrum myndflutningstækjum. 

14. mars l983 33/23. mars 1983 

O r k u m á l 
L ö g u m b r e y t i n g á l ö g u m n r . 83 /1974, u m v e r ð j ö f n u n a r -
g j a l d af r a f o r k u , á s a m t s íða r i b r e y t i n g u m . 17. des. 1982 96/31. des. 1982 

L ö g u m b r e y t i n g á o r k u l ö g u m nr . 58 29 . a p r í l 1967. 
Um er að ræða breytingar á endurgreiðslukjörum lána úr Orkusjóði 
vegna jarðhitaleitar. Einnig er ákvæði um niðurfellingu aðflutnings-
gjalda og söluskatts af borverkum og aðföngum Jarðborana ríkisins og 
heimild til lána úr Orkusjóði vegna rannsókna til undirbúnings jarðbor-

7. mars 1983 32/17. mars 1983 

L ö g u m L a n d s v i r k j u n . 
Lög þessi voru samin af viðræðunefndum ríkisins, Reykjavíkurborgar 
og Akureyrarbæjar um endurskoðun Landsvirkjunarlaga. Helstu 
nýmæli laganna eru breytt ákvæði um eignarhlutdeild eignaraðila og 
aukið starfssvæði Landsvirkjunar, sem nú nær að heita má til landsins 
alls. Landsvirkjun fær með lögum þessum það hlutverk að reisa og reka 
öll meiriháttar raforkuver í landinu og starfrækja byggðalínukerfið. 

14. mars 1983 42/23. mars 1983 

Persónurét tur 
L ö g u m v e i t i n g u r í k i s b o r g a r a r é t t a r . 

Með lögum þessum er 36 mönnum veittur íslenskur ríkisborgararéttur. 
10. mars 1983 17/23. mars 1983 
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Samþykkt Lög 
á Alþingi nr. og dags. 

Samgöngumál 
Lög um breyting á lögum nr. 3421. maí 1964, um loftferðir . 28.febr.l983 8/10. mars 1983 

Hér er um að ræða nánari ákvæði en gilt hafa um rannsóknarnefnd 
flugslysa. 

Lög um skipulag á fólksflutningum með langferðabifreið-
um. 

Lög þessi eru heildarlög um þetta efni. Jafnframt eru felld úr gildi eldri 
lög um skipulag fólksflutninga með bifreiðum nr. 83/1966, lög um áætl-
unarbifreiðar nr. 90/1947 og lög um áfangastaði nr. 35/1903. 

9. mars 1983 29/23. mars 1983 

Lög um breyting á vegalögum, nr. 6 25. mars 1977. 14. mars 1983 30/23. mars 1983 

Lög um breyting á vegalögum, nr. 6 25. mars 1977. 14. mars 1983 38/23. mars 1983 

Sjávarútvegur og siglingar 
Lög um Olíusjóð fiskiskipa, olíugjald o.fl. 

Kveðið er á um starfrækslu Olíusjóðs fiskiskipa á árinu 1983 og fjár-
mögnun sjóðsins. 

10.febr. 1983 1/11. febr. 1983 

Lög um breyting á lögum nr. 4 1. febr. 1980 og lögum nr. 29 
3. maí 1982, um breyting á lögum nr. 80 16. sept. 1971, um 
Aflatryggingasjóð sjávarútvegsins. 25,febr. 1983 6/7.marsl983 

Lög um breyting á lögum nr. 69 30. apríl 1973, um atvinnu-
rétt indi sk ips t jó rnarmanna á íslenskum skipum. 28. febr. 1983 9/10. mars 1983 

Lög um breyting á lögum nr. 81 23. júlí 1974, um Verðlags-
r á ð s j á v a r ú t v e g s i n s , sb r . lög n r . 27 26. ap r í l 1978. 7. mars 1983 15/17. mars 1983 

Fulltrúum í Fiskideild er fjölgað úr sex í sjö við ákvörðun verðs árækju, 
hörpudiski og grásleppuhrognum. 

Skattar og gjöld 
Lög um breyting á lögum nr. 5 13. febr. 1976, um útflutn-
ingsgjald af s j ávara furðum, m e ð síðari breyt ingum. 23.febr. 1983 5/7.mars 1983 

Lög um breyting á lögum nr. 10/1960, um söluskatt, með 
s í ð a r i b r e y t i n g u m . 2.mars l983 24/16. mars 1983 

Heimilt er að endurgreiða söluskatt af kostnaði sveitarfélaga við snjó-
mokstur. 
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Samþykkt Lög 
á Alþingi nr. og dags. 

L ö g u m sérs takan skat t á vers lunar- og skr i f s tofuhúsnæði . 9. mars 1983 20/23. mars 1983 
Lög þessi eru efnislega samhljóða lögum nr. 19/1982, en gilda fyrir árið 
1983. Skattur þessi er 1,4% af fasteignamatsverði. 

Lög u m breyt ing á lögum nr. 75 14. sept . 1981, u m t ek ju -
skat t og e ignarska t t . 9. mars 1983 21/23. mars 1983 

Sveitarstjórnarmál 
Lög u m breyt ing á lögum nr . 73 26. nóv. 1980, u m t e k j u -
Stofna Sveitarfélaga. 18.des. 1982 95/31. des. 1982 

Með lögum þessum er sveitarstjórnum heimilað að ákveða gjalddaga 
fasteignaskatta. Þá eru ennfremur ákvæði um útreikning dráttarvaxta 
og nánari skilgreining á orðinu skóli í 5. gr. laganna um tekjustofna 
sveitarfélaga varðandi undanþágu frá greiðslu fasteignaskatta. 

Lög u m breyt ing á sve i t a r s t jó rna r lögum, nr . 58 29. mar s 
1961, m e ð síðari b rey t ingum. 2.marsl983 12/16.mars 1983 

Breyting þessi varðar fjölda sýslunefndarmanna eftir sameiningu sveit-
arfélaga. 

Lög u m kaups t aða r ré t t i nd i til h a n d a Óla f sv íkurh repp i . 10. mars 1983 34/23. mars 1983 

Tollar 
Lög u m breyt ing á lögum nr . 83 28. des. 1981, u m breyt ing 
á lögum nr . 120 31. des. 1976, u m tollskrá o . f l . , m e ð áo rðn -
u m b rey t ingum. 17.des. 1982 98/31. des. 1982 

Heimild fjármálaráðherra til þess að leggja jöfnunaráiag á innflutt hús 
og húshluta er framlengd til 31. desember 1983. 

Þjóðsöngur 
Lög u m þ j ó ð s ö n g Íslendinga. 28. febr. 1983 7/8. mars 1983 

Í lögum þessum segir m.a., að þjóðsöngurinn sé eign íslensku þjóðar-
innar og að hann megi ekki flytja né birta í annarri mynd en hinni upp-
runalegu gerð. 
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Þingsályktanir 
Þ i n g s á l y k t u n u m s a m þ y k k i til f r e s t u n a r á 
f u n d u m A l þ i n g i s s a m k v æ m t 23 . gr . s t j ó r n a r -
s k r á r i n n a r . 
( S a m þ y k k t á A l þ i n g i 18. d e s e m b e r 1982. ) 

Alþingi ályktar að veita samþykki til þess, að fundum 
þingsins verði frestað frá 18. desember 1982 eða síðar, 
ef henta þykir, enda verði það kvatt saman á ný eigi 
síðar en 17. janúar 1983. 

Þ i n g s á l y k t u n u m h v a l v e i ð i b a n n . 
( S a m þ y k k t á A l þ i n g i 2 . f e b r ú a r 1983. ) 

Alþingi ályktar, að samþykkt Alþjóðahvalveiðiráðsins 
um takmörkun hvalveiða, sem kunngerð var með bréfi 
til ríkisstjórnarinnar, dags. 2. sept. 1982, verði ekki 
mótmælt af Íslands hálfu. 

Þ i n g s á l y k t u n u m r a n n s ó k n o g h a g n ý t i n g u su r t -
a r b r a n d s á V e s t f j ö r ð u m . 
( S a m þ y k k t á A l þ i n g i 22 . f e b r ú a r 1983. ) 

Alþingi ályktar, að ríkisstjórnin skuli fela Orkustofnun 
og Rannsóknaráði ríkisins rannsókn á surtarbrandi á 
Vestfjörðum og könnun leiða til nýtingar hans til orku-
framleiðslu og iðnaðar. 
Skal verkefni þessu hraðað svo sem verða má. Hafa 
skal samráð við Orkubú Vestfjarða um aðgerðir þessar. 
Kostnaður við verkið greiðist úr ríkissjóði. 

Þ i n g s á l y k t u n u m k ö n n u n á t ö l v u v i n n s l u o g 
u p p l ý s i n g a m i ð l u n v a r ð a n d i l a n d b ú n a ð i n n . 
( S a m þ y k k t á A l þ i n g i 1. m a r s 1983. ) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að skipa nefnd, 
sem hafi það verkefni að kanna, hvernig betur mætti 
haga tölvuvæddri upplýsingaöflun og nýtingu upplýs-
inga varðandi bújarðir, bústofn og framleiðslu land-
búnaðarins. Nefndin skal skipuð þremur mönnum: 
einum tilnefndum af Hagstofu Íslands, einum tilnefnd-
um af Búnaðarfélagi Íslands og Framleiðsluráði og 
einum tilnefndum af Fasteignamati ríkisins. 

Þ i n g s á l y k t u n u m f u l l g i l d i n g u s a m n i n g s u m 
l o f t m e n g u n , s e m b e r s t l a n g a r le ið i r mil l i 
l a n d a . 
( S a m þ y k k t á A l þ i n g i 1. m a r s 1983 . ) 

Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni að fullgilda 
fyrir Íslands hönd samning um loftmengun, sem berst 
langar leiðir milli landa, sem gerður var í Genf 13. 
nóvember 1979. Samningurinn er prentaður sem fylgi-
skjal með ályktun þessari. 

Þ i n g s á l y k t u n u m s t a ð f e s t i n g u a l þ j ó ð a s a m n -
ings u m v a r n i r g e g n m e n g u n f r á s k i p u m 1973 
o g b ó k u n a r 1 9 7 8 . 
( S a m þ y k k t á A l þ i n g i 1. m a r s 1983 . ) 

Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni að staðfesta 
fyrir Íslands hönd alþjóðasamning um varnir gegn 
mengun frá skipum, sem gerður var í Lundúnum 2. 
nóvember 1973, og bókun 1978 við alþjóðasamninginn, 
sem gerður var í Lundúnum 17. febrúar 1978. Alþjóða-
samningurinn og bókunin eru prentuð sem fylgiskjöl 
með ályktun þessari. 

Þ i n g s á l y k t u n u m k ö n n u n v é l h j ó l a s l y s a . 
( S a m þ y k k t á A l þ i n g i 3. m a r s 1983. ) 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að gera ítar-
lega könnun á tíðni, orsökum og afleiðingum vélhjóla-
slysa í umferðinni. Könnunin skal unnin á vegum dóms-
málaráðuneytisins í samráði við heilbrigðismálaráðu-
neytið. 
Skal áliti skilað í skýrsluformi til næsta reglulegs 
Alþingis ásamt tillögum um fyrirbyggjandi aðgerðir. 

Þ i n g s á l y k t u n u m s t e f n u í r a n n s ó k n u m o g þ r ó -
u n a r s t a r f s e m i í þ á g u a t v i n n u v e g a n n a . 
( S a m þ y k k t á A l þ i n g i 8. m a r s 1983 . ) 

Með hliðsjón af líklegum breytingum á atvinnulífi 
landsmanna á næstu árum og nauðsyn þess að stuðla að 
farsælum efnahagslegum og félagslegum framförum 
ályktar Alþingi, að efla beri rannsóknir og þróunar-
starfsemi í þágu atvinnuveganna með eftirfarandi 
markmið að leiðarljósi: 
1. Að auka þekkingu á náttúru landsins, einkum til að 

meta megi, hvernig nýta megi auðlindir landsins til 
hagsbóta fyrir landsmenn og hvernig best verði 
brugðist við þeim sérstöku aðstæðum, sem mótast af 
náttúruskilyrðum landsins og íslenskum þjóðfélags-
háttum. 

2. Að þróa innlenda tækniþekkingu og aðhæfa erlenda 
tækni til að styrkja stöðu atvinnuvega landsmanna, 
m.a. í ljósi harðnandi samkeppnisskilyrða á al-
þjóðavettvangi. 

3. Að auka innlenda þekkingu á sem flestum sviðum 
vísinda og tækni með framtíðarþarfir þjóðarinnar í 
huga. 

4. Að stuðla að bættum upplýsingum og ráðgjöf til ein-
staklinga, fyrirtækja, samtaka og stjórnvalda um 
mál, er varða framfarir í atvinnuvegunum. 

Í þessu skyni ályktar Alþingi, að langtímaáætlun Rann-
sóknaráðs ríkisins um rannsóknir og þróunarstarfsemi í 
þágu atvinnuveganna 1982-1987 skuli höfð til hliðsjónar 
við mótun langtímastefnu í þessu efni. 
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Rannsóknaráði ríkisins verði falið að móta tillögur, er lúta 
að framkvæmd þessarar stefnu, í samvinnu við ráðuneyti, 
stofnanir og samtök atvinnuveganna. 

Þ i n g s á l y k t u n u m ö r y g g i s k r ö f u r til h j ó l b a r ð a 
og i n n f l u t n i n g s g j ö l d af h j ó l b ö r ð u m . 
( S a m þ y k k t á A l þ i n g i 8. m a r s 1983 . ) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta setja 
gæða- og öryggisreglur um innflutning og notkun hjól-
barða með hliðsjón af því, sem tíðkast í grannlöndum 
ökkar, og kanna jafnframt, hvort unnt sé að lækka 
verulega innflutningsgjöld af hjólbörðum. 

Þ i n g s á l y k t u n u m e f l i n g u r a n n s ó k n a á l axa -
s t o f n i n u m . 
( S a m þ y k k t á A l þ i n g i 10. m a r s 1983. ) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að hlutast til um, 
að nú þegar verði rannsóknir á laxastofninum stór-
efldar vegna aukinnar sjávarveiði Færeyinga á laxi. 

Þ i n g s á l y k t u n u m h a f b o t n s r é t t i n d i Íslands v ið 
R e y k j a n e s h r y g g . 
( S a m þ y k k t á A l þ i n g i 14. m a r s 1983 . ) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að gera ráðstaf-
anir til að tryggja formlega þau ótvíræðu réttindi til haf-
botnsins á Reykjaneshrygg og út frá hlíðum hans, sem 
Ísland á tilkall til samkvæmt 76. grein hafréttarsáttmála 
Sameinuðu þjóðanna. 

Þ i n g s á l y k t u n u m h a f b o t n s r é t t i n d i Íslands í 
s u ð r i . 
( S a m þ y k k t á A l þ i n g i 14. m a r s 1983 . ) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að vinna að sam-
komulagi við Færeyinga, Breta og fra um yfirráð 
Hatton-Rockall hafbotnssvæðisins í samræmi við 
ákvæði hafréttarsáttmálans. 
Alþingi felur utanríkismálanefnd að starfa með ríkis-
stjórninni að framgangi málsins. 

Þ i n g s á l y k t u n u m r a f v æ ð i n g u d re i fbý l i s . 
( S a m þ y k k t á A l þ i n g i 14. m a r s 1983. ) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að vinna að því, 
að á árinu 1984 verði lokið rafvæðingu í sveitum, og 
verði miðað við jarðir með allt að 6 km meðalfjarlægð 
frá samveitu. 
Jafnframt verði gerð áætlun um lausn á raforkumálum' 
þeirra býla, sem samkvæmt framangreindri áætlun 
verða ekki tengd samveitu. 

Þ i n g s á l y k t u n u m r a n n s ó k n á h a f n a r a ð s t ö ð u í 
Þ o r l á k s h ö f n . 
( S a m þ y k k t á A l þ i n g i 14. m a r s 1983 . ) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta fara fram 
ítarlega rannsókn á því, með hverjum hætti hagkvæm-
ast muni að bæta hafnaraðstöðuna í Þorlákshöfn. Sú 
könnun beinist einkum að: 
1) möguleikum á stækkun hafnarinnar, bæði til að 

auka og bæta aðstöðu fiskiskipa og til að geta tekið 
inn stærri skip. 

2) möguleikum á að hindra sandburð inn í höfnina og 
fyrir innsiglingu til hafnarinnar. 

3) norðurgarði hafnarinnar, sem hefur þegar skemmst 
og liggur undir frekari skemmdum. 

Vita- og hafnamálastofnun skal hraða rannsókn þess-
ari eins og kostur er og skila kostnaðaráætlun í tæka tíð 
fyrir afgreiðslu næstu fjárlaga. 

Þ i n g s á l y k t u n u m l a x v e i ð a r F æ r e y i n g a í s j ó . 
( S a m þ y k k t á A l þ i n g i 14. m a r s 1983. ) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að gera ráðstaf-
anir til að stöðva veiðar Færeyinga á Atlantshafslax-
inum í hafinu í samræmi við 66. gr. hafréttarsáttmálans 
og hafa um það samráð við önnur upprunalönd laxa-
stofnsins, enda verði að því stefnt, að allar laxveiðar í 
sjö verði bannaðar á Norður-Atlantshafi. 



Haraldur Jóhannsson: 

Um hagfræði Adams Smith og 

samfélagsleg viðhorf 

„ Á fáu öðru er þörf til að hefja ríki á hæsta stig velmegunar upp úr 
lægstu vansiðun heldur en friði, léttbærum sköttum og þolanlegu réttar-
fari; allt annað verður fyrir náttúrulegan gang mála." 

Adam Smith 

I 
Breytingar á atvinnuháttum á Bretlandi á 

síðari hluta 18. aldar, sem iðnbyltingin eru 
nefndar, áttu annars vegar rætur að rekja til 
vísindalegra og tæknilegra framfara tveggja 
undanfarandi alda og hins vegar til aukinnar 
verslunar við önnur lönd, í gamla heiminum og 
hinum nýja, sem opnað hafði markaði í Bret-
landi fyrir nýjar vörur, ekki síst baðmullardúk 
og baðmull frá Austurlöndum, og fyrir breskar 
vörur langt utan landsteina þess.1 Breytingar 
þessar eru taldar hafa hafist með uppfinningu 
véla og upptöku þeirra í baðmullariðnaði, en 
þeim fór síðan jöfnum skrefum fram í járn-
vinnslu og vélsmíði, námagrefti og landbúnaði 
sem ullariðnaði.2 Breytingar á sambýlisháttum 
fylgdu fast á eftir þeim. 

„Af ummerkjum, sem gleggst sýna áhrif af 
vexti breskrar verslunar á iðnað, eru engin 
merkari en framvinda nokkurra verslunarmið-
stöðva, sem verksmiðjur voru reistar í grennd 
við. Hæst ber söguna af bænum og höfninni 
Liverpool. . . . Samantalið lestarrými skipa, 
sem frá höfninni komu og fóru, var 1710 ekki 
umfram 27.000 tonn. Það var 1730 komið upp í 
37.000 tonn, 1750 í 65.000 tonn og 1760 og 1770 
fór það upp í 100.000 og 140.000 tonn. Eftir 
miðbik aldarinnar var Bristol ekki lengur mikil-
vægasta höfn landsins á eftir London, heldur 
var Liverpool komin í hennar stað. Af íbúatölu 

bæjarins er það að segja, að úr 5.000 árið 1700 
hækkaði hún í 10.000 árið 1720 og 15.000 árið 
1740 og upp í 26.000 árið 1760; samkvæmt 
manntali 1773 var hún 34.407."3 

Þessi orð bregða upp mikilli sögu. 
Á öndverðri átjándu öld fór vefnaður úr 

baðmullarþræði sem ullar að mestu leyti fram í 
býlum vefara í sveitum og þorpum, en aðeins 
að litlu leyti í vefstofum og bæjum.4 Aðdrætti 
og fráfærur áttu vefarar undir kaupmönnum, 
og margir þeirra ófu meira að segja á þeirra 
reikning, því að baðmull var langt að komin og 
markaður baðmullardúks vaxandi.5 Eins ör og 
sala baðmullardúks var, þegar á f jórða tug 
aldarinnar leið, var á honum vöntun.6 Upp 
voru fundnar vélar, sem juku afköst við vefnað 
og aðra vinnslu baðmullar. Fyrst þeirra var 
flugskyttan 1733, en með henni gat vefari einn 
síns liðs ofið miklu breiðari dúk en áður. Á 
næstu árum voru nokkrar spunavélar upp fundn-
ar eða endurbættar: hin fyrsta 1738, en hún 
hafði samt óvíða verið upp tekin nær þremur 
áratugum síðar, 1765, þegar einkaleyfi var 
veitt fyrir annarri handknúinni , en meðfæri-
legri spunavél. Aðeins tveimur árum síðar, 
1767, kom fram á sjónarsviðið önnur afkasta-
meiri, sem knúin var vatnsmylluhjóli, og voru 
yfir hana byggðar verksmiðjur. 

„Upphaf vélvæðingar fellur undir sögu vefn-
aðariðnaðar, en sigurganga hennar um heim 
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allan að lokum var þróun vélaiðnaðar að 
þakka."7 Á öndverðri átjándu öld stóð Bret-
land að baki Þýskalandi og Svíþjóð í járn-
vinnslu, en síður í járnsmíði, þótt fyrstu vélar í 
baðmullariðnaði væru úr tré. Á Bretlandi var 
járngrýti brætt í um 60 ofnum 1720, og um það 
leyti voru unnin í þeim um 17.000 tonn af hrá-
járni á ári, en til landsins var keypt allmikið af 
smíðajárni frá baltneskum löndum, Spáni og 
nýlendunum í Norður-Ameríku.8 Viðarkolum 
var brennt í ofnunum, svo að járn var aðeins 
unnið í grennd við skóglendi, og var markaður 
þess staðbundinn, eins erfiðir og flutningar 
voru í þá daga. Þótt það væri öðru hverju reynt 
allt frá sextándu öld, varð járn ekki unnið í 
kolaeldi í upphafi átjándu aldar, þar eð við 
bruna losnar brennisteinn úr kolum, er gengur 
í járn, sem verður stökkt. En á fyrri hluta aldar-
innar komust járniðnaðarmenn í Coalbrook-
dale upp á lag með að vinna járn með því að 
brenna koksuðum kolum, og tóku járnbræðsl-
ur víðast hvar upp þá aðferð á sjötta tugi aldar-
innar.9 Aldarfjórðungur leið þó, áður en smíða-
járn var unnið úr hráu með því að brenna 
koksi, en fyrr komst járnvinnsla ekki á verk-
smiðjustig,10 þótt fyrsta stálverksmiðjan væri 
reist um 1770.11 

Fram eftir öldum höfðu kol verið numin á 
Bretlandi til upphitunar húsa, ekki síst í bæjum 
og þorpum, en snemma voru höfð af þeim not 
í iðnaði og í ört vaxandi mæli frá sextándu öld. 
Hækkun kolaverðs 1738 mótmæltu þannig 
ellefu iðngreinar. Kol voru mestmegnis unnin í 
strandhéruðum, einkum umhverfis Newcastle, 
og flutt á skipum til London og annarra bæja. Í 
kolaflutningum frá Newcastle voru 1277 skip 
1705, enda var Northumberland nefnt „Svörtu 
Indíur", en kringum landið allt voru um það 
leyti um 1500 skip í þeim flutningum, allflest 
100-200 lestir að stærð. Kolanám jókst hröðum 
skrefum á síðari hluta átjándu aldar fyrir sakir 
vaxtar bæja og brennslu þeirra við járnvinnslu, 
en meginvanda kolanáms, vatnselg í námum, 
hafði gufuvélin þá leyst. 

Í því skyni að dæla vatni upp úr koparnámum 
í Cornwall, sem eru kolanámum dýpri, hafði í 
nokkur ár verið unnið að gerð gufuvélar, áður 
en hún var upp fundin 1698. Önnur gufuvél, 

henni meðfærilegri, var tekin í notkun 1720. 
Þessar gufuvélar sneru ekki sveifarásum og 
gátu þess vegna ekki knúið iðnvélar beinlínis. 
James Watt, sem smíðaði vísindaleg áhöld fyrir 
Háskólann í Glasgow, endurbætti gufuvélina 
stig af stigi á s jöunda og áttunda áratugnum, 
þar til að hún tók á sig núverandi mynd sína í 
meginatriðum. Nálega allt hreyfiafl véla lagði 
hún verksmiðjum til á aðra öld og leggur til enn 
í dag að talsverðum hluta. 

Vaxandi borgir og bæir þörfnuðust matvæla 
ekki síður en kola, en olnbogarúm þótti ekki til 
upptöku markaðsbúskapar vegna fornra bún-
aðarhátta, opinna og sameiginlegra akra. Þótt 
á þá væri gengið á sextándu öld og jafnvel hinni 
seytjándu, tóku opnir og sameiginlegir akrar til 
mikils hluta ræktaðs lands á Bretlandi í upphafi 
átjándu aldar, og þeir voru enn við lýði í um 
4.500 af um 8.500 hreppum landsins 1794. Að 
jafnaði var þeim skipt upp í þrjá akra, og var 
hver þeirra í ræktun í tvö ár af hverjum þremur, 
en stóð ósáinn hið þriðja. Að auki var þeim 
skipt upp í marga reiti, og komu nokkrir þeirra, 
á víð og dreif, í hlut hvers ábúanda, en að 
ræktun akranna unnu þeir sameiginlega. 

Með lagaboðum voru þessir fornu búnaðar-
hættir upprættir á ofanverðri átjándu og önd-
verðri nítjándu öld. „Samþykkt voru um 5.000 
lög og heimildir í lögum um lokun lands eftir 
1760; og þau tóku til um 6 milljóna ekra . . . af 
21 milljón ekra, . . . sem taldar höfðu verið í 
ræktun á Englandi 1688."11 Allmikill hluti 
ábúenda flosnaði upp og hélt til bæja og borga 
í leit að atvinnu. „Af völdum lokunar lands og 
stækkunar bújarða óx iðnaði, í mynd vinnu og 
orku, að lokum ásmegin, svo að verksmiðju-
rekstur gat hafist til vegs."12 

II 
Adam Smith var fæddur í Kirkcaldy á Skot-

landi 1723 að látnum föður sínum, eftirlits-
manni tolla og vörugjalda þar, sem áður hafði 
gegnt ýmsum embættum og verið ritari Hughs 
Campbells, jarls af Loudoun, meðan hann var 
Skotlandsmálaráðherra. Ungur að árum nam 
Adam Smith við Háskólann í Glasgow og varð 
fyrir miklum áhrifum af Francis Hutcheson, 
prófessor í heimspeki og samfélagsfræðum. 
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Hutcheson kenndi og ritaði í anda Shaftesbury 
lávarðar og lærisveina hans, sem mótaður var 
af algyðishyggju. Skóli þeirra var nefndur til-
finningaskólinn, af því að þeir röktu siðgæði 
ekki aðeins til innrættra eða yfirvegaðra siða-
reglna, heldur töldu það í senn vera sprottið af 
tilfinningum og íhugun. Þess viðhorfs gætti 
mjög í fyrirlestrum Hutchesons. í bréfi til 
Hutchesons 4. mars 1740 gat David Hume þess, 
að Smith hafði samið útdrátt úr bók hans, Rit-
gerð um manneðlið, sem hann væri svo 
ánægður með, að hann bæði Hutcheson fyrir 
eintak af bókinni til hans. 

Frá Glasgow hélt Adam Smith 1740 á náms-
styrk til Háskólans í Oxford með nám í guð-
fræði fyrir augum. Þangað kominn hvarf hann 
að heimspeki og sögu, en lagði jafnframt stund 
á náttúrufræði og stærðfræði. Þessum fræðum 
sinnti hann fram til 1746, er hann hvarf aftur 
heim til Skotlands. Tveimur árum síðar, 1748, 
þá tuttugu og fimm ára gamall, hóf hann að 
flytja fyrirlestra við Háskólann í Edinborg um 
bókmenntir og hagfræði. Þremur árum síðar, 
1751, var hann skipaður prófessor í rökfræði 
við Háskólann í Glasgow og ári síðar, eftir and-
lát eftirmanns Hutchesons, prófessor í sið-
fræði. Því embætti gegndi hann til 1764. Um 
það leyti var Háskólinn í Glasgow meðal hinna 
fremstu í Evrópu og voru nafnkunnir fræði-
menn í kennaraliði hans, meðal þeirra James 
Hutton, brautryðjandi jarðfræði, og Joseph 
Black, einn fremsti efnafræðingur þessa tíma, 
sem hafði James Watt að samstarfsmanni. 

Adam Smith birti ekki ritgerðir, sem hann 
tók saman á námsárum sínum og mun síðan 
hafa unnið öðru hverju að. Að honum látnum 
voru sumar þeirra brenndar að ósk hans, en 
aðrar gefnar út í bók, sem bar titilinn Essays on 
Philosophical Subjects, Ritgerðir um heim-
spekileg efni. Þær eru til vitnis um skoðanir 
hans á trúmálum og þjóðmálum. 

Í „History of the Ancient Physics", Sögu 
eðlisfræði fornaldar, sagði hann: 

„Í árdaga óx mannkyninu svo í augum sund-
urleysi náttúrulegra fyrirbæra, að áliti þess, að 
það örvænti að eygja að baki þeirra reglulega 
skipan. Af nauðsyn gat fáfræði þess og óskýr 
hugsun af sér lágkúrulega hjátrú, sem telur 

nálega alla óvænta atburði stafa af geðþótta 
sjálfbyrgingslegra, en ósýnilegra vera, sem 
þeim valda af eigin ástæðum og sín vegna. 
Algerlega framandi var því hugmyndin um alls-
herjarhug, guð alls, sem í öndverðu skóp heild-
ina og heildinni stjórnar að allsherjarlögmál-
um, heildinni til varðveislu og velfarnaðar." 
(Bls. 138-139) 

„Óðar og heimurinn var litinn sem fullgerð 
vél, sem samfellt kerfi, er lyti allsherjarlög-
málum í allsherjartilgangi, þ.e.a.s. eigin varð-
veislu og velfarnaðar og allra tegunda innan 
hans, þá hlaut líkt álit hans og véla, gerðra fyrir 
mannlega kynngi, af nauðsyn að vekja þá trú 
hjá (fornum) vitringum, að í öndverðu hafi 
sköpun heimsins orðið fyrir kynngi, áþekka 
mannlegri kynngi, en henni svo miklu fremri 
sem heimurinn er fremri vélum, gerðum fyrir 
hana. Af samfelldni kerfisins, sem er hin full-
komnasta samkvæmt þessari fornu heimspeki, 
spratt hugmyndin um samfelldni þeirra megin-
reglna, sem það var að skapað; og sem fáfræði 
gat af sér hjátrú, gátu vísindi af sér hina fyrstu 
algyðistrú, sem fram kom meðal þjóða, sem 
ekki voru upplýstar fyrir guðlega opinberun." 
(Bls. 140-141) 

Í „The History of Astronomy", Sögu stjarn-
fræði, sagði hann: „Villimaður, sem á viður-
væri sitt í vonum og válegar hættur vofa yfir dag 
hvern, veltir ógjarnan fyrir sér því, sem ráðið 
sýnist hafa þann tilgang einan að tengja í huga 
hans saman fyrirbrigði á vettvangi náttúrunn-
ar . . . Halastjörnur, myrkvun sólar eða 
tungls, þrumur, eldingar og aðrar himinsýnir 
vekja eðlilega beyg í brjósti hans fyrir feiknar 
sinnar sakir, og hann lítur á þær með lotningu, 
sem nálgast ótta . . . En eins og faðir Maie-
branche hefur á orð, réttlæta heitar tilfinningar 
sig allar, það er að segja vekja með okkur hugs-
anir, sem þær réttlæta. Þar sem honum stendur 
ógn af sýnum þessum, er hann vís til að trúa 
upp á þær hverju því, sem á ógnir þeirra eyk-
ur . " (Bls. 29-30) 

„Hér eru upptök fjölgyðistrúar og þeirrar 
grófu hjátrúar, sem rekur alla óreglulega nátt-
úrulega viðburði til velþóknunar eða vanþókn-
unar viti borinna, en ósýnilegra vera, til guða, 
djöfla, norna, sagnaranda, álfa . . . Eldur 
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brennur og vatn svalar, þungir hlutir falla og 
léttir rísa af nauðsyn eigin nátturu; né sést 
heldur ósýnileg hönd Júpiters nokkru sinni í 
þeim efnum." (Bls. 32) 

Í Háskólanum í Glasgow voru um 300 stúd-
entar um þetta leyti, en flestir þeirra lögðu 
stund á guðfræði. Fyrirlestra Adams Smiths um 
siðfræði sóttu að jafnaði um 80 til 90 þeirra, en 
fyrirlestrum sínum skipti hann í f jóra hluta, 
náttúrulega guðfræði, siðfræði, réttarskipan og 
samfélagsstofnanir. Upp úr öðrum hluta þeirra 
vann hann bók, The Theory of Moral Senti-
ments, Kenningu um siðkennd, sem hann birti 
1759. Stuttu eftir útkomu hennar, 12. apríl 
1759, sagði David Hume í bréfi til Adams 
Smiths: 

„Ég þakka þér fyrir Kenningu þína, ánægju-
lega gjöf. Við Wedderburn höfum sent eintök 
okkar að gjöf til þeirra kunningja okkar, sem 
við teljum vel dómbæra og til þess fallna að 
bera út hróður bókarinnar. Eintök sendi ég 
hertoganum af Argyle, Lyttleton lávarði, Hor-
ace Walpole, Soame Jennyns og Burke, írskum 
herramanni, sem nýlega reit snotra ritgerð um 
hið háleita . . . Ég held, að ég hafi þegar 
minnst á bók Helvetiusar, De l'Esprit, um 
andann, við þig . . . Ég fékk bréf frá honum 
fyrir nokkrum dögum, og í því segir hann mér, 
að mín hafi oftar verið getið í handritinu, en rit-
skoðarinn í París hafi lagt fyrir hann að strika 
yfir það. Voltaire hefur nýlega birt lítið verk, 
kallað Candide ou l'Optimisme . . . Þrír bisk-
upar komu í gær í búð Millars að kaupa bókina 
og spyrja um höfund hennar . . . Millarleikur 
á als oddi og hælist um af því, að tveir þriðju 
hlutar upplagsins hafi þegar verið seldir . . . í 
því tilliti held ég, að hún muni reynast mjög góð 
bók. - Charles Townsend, sem á Englandi 
þykir manna snjallastur, finnst svo mikið til 
framsetningarinnar koma, að hann sagði við 
Oswald, að hann vildi fela hertogann af Buccle-
ugh í þína umsjá og mundi gera þér það ómaks-
ins virði." 

III 
Í Kenningu um siðkennd, saminni upp úr 

öðrum hluta fyrirlestra hans, setti Adam Smith 
fram heimspekilegar forsendur þess kenninga-

kerfis, sem hann setti saman í Auðlegð þjóð-
anna, saminni upp úr f jórða hluta þeirra. 

„Að þessum hætti hefur náttúran jafnan gætt 
mannkynið hugnaði, ekki aðeins á þeim til-
gangi, sem hún setur, heldur líka hugnaði á 
þeim efnum, sem ein til hans svara, þeirra eigin 
vegna og án tillits til verkana þeirra. Þannig er 
sjálfsvarðveisla og viðhald tegundarinnar sá 
mikli tilgangur, sem náttúran virðist hafa 
áskapað á hinu gagnstæða; þrá eftir viðhaldi og 
síveru tegundarinnar og óbeit á tilhugsun um 
endalok hennar. En þótt við séum að þessum 
hætti gædd sterkri þrá eftir þessum tilgangi, 
hefur það ekki verið falið tregum og skeikulum 
vitsmunum okkar að ná honum. Fyrir með-
fæddar og örar hvatir beinir náttúran okkur að 
miklu leyti að því. Hungur, þorsti, ástríður, 
sem tengja saman kynin tvö, dálæti á munaði, 
ótti við sársauka fá okkur til að neyta þessara 
ráða þeirra eigin vegna án nokkurrar umhugs-
unar um hneigð þeirra að þeim góðsama til-
gangi, sem hinn mikli stjórnandi náttúrunnar 
hugðist ná með þeim." (Bls. 130) 

„Meðlimir mannfélagsins þarfnast allir 
aðstoðar hver annars og eiga jafnframt á hættu 
gagnkvæmar misgerðir. Þar, sem nauðsynleg 
aðstoð er endurgoldin af kærleika, af þakklæti, 
af vinsemd og virðingu, dafnar samfélagið og 
unir glatt við sitt. En þótt nauðsynleg aðstoð sé 
ekki veitt af slíku örlæti og óeigingirni og með 
meðlimum samfélagsins séu ekki kærleikar né 
vinfengi, bæri samfélagið ekki að nauðsyn til 
upplausnar, enda þótt það yndi ekki eins glatt 
og sátt við sitt. Ýmiss konar menn geta haft 
félag með sér eins og ýmiss konar kaupmenn 
hafa vegna skilnings á nytsemi þess; og þótt 
með þeim séu ekki kærleikar né vinfengi og 
enginn þeirra sé öðrum skuldbundinn né eigi 
þakkir að gjalda, fær það samt staðist fyrir kaup 
kaups." (Bls. 146-147) 

„Þótt náttúran hvetji þess vegna mannkynið 
til góðra verka í sælli tilhugsun til verðskuld-
aðra launa, hefur henni ekki þótt nauðsynlegt 
að líta eftir og knýja fram ástundun þeirra með 
því að áskapa ógn af tilunninni refsingu fyrir 
vanrækslu þeirra." (Bls. 147) 

„Hvarvetna í alheiminum sjáum við gögn 
hnitmiðuð að tilgangi sínum af ítrustu nærfærni 
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og við dáumst að, hvernig vélgengi í jurtum og 
dýrum er að öllu leyti sett að viðgangi hinna 
tveggja miklu markmiða náttúrunnar, fram-
færslu einstaklingsins og viðhaldi tegundarinn-
ar. En í þeim efnum sem öllum slíkum greinum 
við samt enn á milli verkandi orsakar og frum-
orsakar í hreyfingum þeirra og skipan . . . 
Hjól í klukku eru öll dásamlega stillt að því 

.hlutverki að marka tímann. Allar hinar marg-
víslegu hreyfingar þeirra stefna að hinu knapp-
asta móti að þeim árangri. Þeim létu þær ekki 
betur, þótt til þessa væru þau gædd löngun eða 
ásetningi. Slíka löngun eða ásetning gerum við 
þeim þó aldrei upp, heldur úrsmiðum, og við 
vitum, að þau knýr f jöður , sem á þann árangur 
hyggur ekki fremur en þau. En þótt ekki 
bregðist, að við greinum á milli verkandi orsak-
ar og frumorsakar við umfjöllun á starfsemi á 
slíkum hlutum, hættir okkur til að blanda þeim 
saman við umfjöllun á starfsemi hugans. Þegar 
við að náttúrulegum lögmálum förum að vinna 
að tilgangi, sem vanin og upplýst skynsemi 
býður okkur, er okkur gjarnt að telja þá skyn-
semi vera frumorsök hugar okkar á þeim til-
gangi og tilstuðlunar að honum og telja það 
vera visku manna, sem í raun og veru er viska 
guðs." (Bls. 149-150) 

„Ást á samfélaginu er manninum náttúruleg, 
eins og sagt hefur verið, en hann æskir þess, að 
samheldni mannkynsins sé varðveitt sjálfrar 
hennar vegna, meira að segja þótt hann nyti 
sjálfur ekki góðs af. Traust og blómleg skipan 
mála í samfélaginu er honum að skapi, og 
honum þykir gaman að leiða að henni hugann. 
Óreiða og ringulreið í skipan þess er honum 
aftur á móti andstyggðarefni og honum gremst 
hvaðeina, sem að henni lýtur. Honum dylst 
ekki heldur, að hagur hans er tengdur farsæld 
samfélagsins og að hann á velferð sína og jafn-
vel tilvist undir varðveislu þess. Hvernig sem 
við horfir, vekur hvaðeina andstyggð hans, sem 
undan samfélaginu kann að grafa, og hann er 
albúinn að neyta hverra beirra ráða, sem forða 
mega svo óhugnanlegum og hræðilegum 
lyktum." (Bls. 150-151) 

„Af nauðsyn grefur óréttlæti undan samfé-
láginu. (Bls. 151) . . . Aftur á móti er réttlætið 
sú meginstoð, sem alla bygginguna ber uppi. Ef 

henni er á burtu kippt, fellur á svipstundu til 
jarðar og molnar í frumeindir hinn feiknamikli 
vefur mannfélagsins, sá vefur, sem náttúrunni 
virðist hér í heimi hafa verið svo mjög og dátt í 
mun að hefja , ef svo má að orði kveða. Til að 
knýja fram, að réttlæti verði hlítt, hefur náttúr-
an blásið manninum í brjóst vitund um makleg 
málagjöld, ógn af verðskuldaðri refsingu, sem 
hlýst af því að brjóta í bág við það, sem er til 
öryggis samtökum mannkynsins, til að vernda 
lítilmagnann, halda ofbeldisseggjum í skefjum 
og hirta hina seku. (Bls. 148) 

„Af hinum viturlegustu ástæðum hefur 
hinum mikla dómara heimsins þótt hlýða að 
bregða skuggum og rökkri á milli dapurrar 
sjónar mannlegrar skynsemi og hásætis ævar-
andi réttlætis síns að því stigi, að skyggi á, en 
hylji ekki að öllu leyti mannkyninu þann mikla 
dómstól, til að óljós og óstyrkur sýnist í saman-
burði við mikilúð þá og veldi, sem af honum er 
vænst. Ef sem hin fáfengilegu viðurlög, sem við 
setjum hver öðrum, lægju í augum uppi hin 
ómældu laun og refsing, sem almættið býr 
þeim, er hlíta eða brjóta gegn vilja þess, gengju 
svo fram af veiku manneðlinu firn þau, er ekki 
eru við hæfi skilnings þess, að því féllust hendur 
í veraldarvafstri sínu." (Bls. 203-204) 

„Upphaflega virðist velfarnaður mannkyns 
sem allrar skyni gæddrar skepnu hafa vakað 
fyrir höfundi náttúrunnar, þegar hann bjó þeim 
tilvist. Enginn annar tilgangur er samboðinn 
þeirri æðstu visku og guðlegu góðsemd, sem við 
af nauðsyn ætlum honum; og það álit, sem við 
fáum við óhlutbundna yfirvegun á ómælanlegri 
fullkomnun hans, staðfestir athugun á verkum 
náttúrunnar, sem öllum virðist ætlað að stuðla 
að velfarnaði og firra örbirgð. En með því að 
breyta samkvæmt boðum siðavendni okkar 
neytum við að nauðsyn hinna kröftugustu ráða 
til að auka á velfarnað mannkyns og verðum 
þess vegna í nokkrum skilningi sagðir vinna 
með guðdómnum og greiða götu forsjónar-
innar eins og í okkar valdi stendur." (Bls. 237-
238) 

„Margar aðrar ástæður og margar aðrar nátt-
úrulegar meginreglur styðja allar og innræta að 
auki þessa sömu hollu kenningu. Ef við yfirveg-
um, að hvaða almennu reglum ytri velfarnaði 
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og andstreymi er að venju naumlega miðlað í 
þessu lífi, sjáum við þ a ð , - þ r á t t fyrir óreiðu þá, 
sem á öllum hlutum virðist vera í þessum heimi, 
- að jafnvel hér hlýtur sérhver dyggð náttúru-
lega tilhlýðileg laun sín í þeirri umbun, sem 
best er fallin til að örva hana og upphefja; og 
það svo áreiðanlega, að einungis við hinar 
óvenjulegustu kringumstæður bregðast vonir 
hennar með öllu: Hvaða laun eru tilhlýðilegust 
til að örvaiðjusemi, hyggindi og forsjálni? Við-
gangur í hverju og einu starfi. Og má svo fara, 
að á heilli ævi bregðist þau þessum dyggðum. 
Auður og ytri sæmd eru tilhlýðileg umbun 
þeirra og sú umbun, sem þau munu sjaldan fara 
á mis við." (Bls. 238) 

„Hugarflug okkar, sem í kvöl og sársauka 
virðist byrgt inni í okkar eigin persónu og 
bundið, þenur sig yfir allt, sem í kringum okkur 
er, á t ímum vellíðunar og farsældar. Þá hrífur 
okkur fegurð tilhögunar þeirrar, sem í höllum 
ríkir og búshaldi ríkismanna; og við dáumst að 
því, hvernig öllu er ætlað að auka á vellíðan 
þeirra, að sjá fyrir þörfum þeirra, að uppfylla 
óskir þeirra og að bregðast og verða við duttl-
ungum þeirra. Ef við íhugum þá raunverulegu 
fullnægingu, sem allir þessir hlutir mega veita 
út af fyrir sig og utan þeirrar fögru tilhögunar, 
sem viðhöfð er til að hreykja þeim, sýnist hún 
alltaf í hæsta máta auvirðileg og lítilmótleg. En 
við lítum hana sjaldan í því tæra og heimspeki-
lega ljósi. í hugum okkar rennur hún eðlilega 
saman við þá skipan reglulegrar og samfelldrar 
hreyfingar í því kerfi, vél eða búshaldi, sem að 
henni stendur." (Bls. 271-272) 

„Og það fer vel á því, að náttúran villi um 
fyrir okkur að þessu leyti. Það er þessi 
blekking, sem vekur og knýr linnulausa iðju-
semi mannkyns. Það er hún, sem fyrst kom því 
til að yrkja jörðina, að reisa hús, að stofna 
borgir og samfélög og að taka til við að efla þau 
vísindi öll og listir, sem göfga og fegra mann-
lífið og hafa gersamlega umbreytt ásýnd hnatt-
arins, umsnúið villtum skógum náttúrunnar í 
þekkar og fr jóar sléttur og á veglausu og gróð-
urvana úthafinu lokið upp nýrri fæðulind og 
opnað hina miklu alfaraleið þjóða jarðar. Fyrir 
þá vinnu mannkyns hefur jörðin mátt marg-

falda náttúrulega frjósemi sína og framfæra 
meiri mergð íbúa." (Bls. 272) 

„Það kemur fyrir ekki, að drembinn og ómildur 
landsdrottinn horfi yfir vítt akurlendi sitt án 
umhugsunar um þarfir meðbræðra sinna og 
verði í huga sér einn um alla uppskeruna af því. 
Á honum sannast eins og frekast má verða það 
tungutama og alþýðlega orðtak, að augað sé 
maganum stærra. Að stærð er magi hans í engu 
hlutfalli við firn óska hans og tekur ekki meira 
en magi í aumasta leiguliða. Öllu öðru hlýtur 
hann að skipta á milli þeirra, sem af mestu kost-
gæfni tilreiða það litla, sem hann neytir; á 
meðal þeirra, sem um höllina annast, sem hann 
sjálfur neytir í þessa litla; á meðal þeirra, sem 
útbúa og hirða um skraut það og glingur, sem 
við hönd er haft í húshaldi stórmenna; af mun-
aði hans og glysi hljóta þeir allir þannig þann 
hluta af lífsnauðsynjum, sem þeir hefðu til 
einskis vænst af manngæsku hans og réttvísi. 
Afrakstur jarðar framfærir alla tíð nálega þann 
fjölda íbúa, sem hann dugar til að framfæra. 
Hinir ríku velja aðeins úr hlaðanum það, sem 
er dýrast og vænst. Þeir neyta litlu meira en 
hinir fátæku, og þrátt fyrir náttúrulega eigin-
girni sína og ágirnd og þótt þeir oti sínum tota 
og ætli vinnu þeirra þúsunda, sem þeir hafa við 
störf, þann tilgang einan að seðja sína eigin 
hégómlegu og óseðjanlegu græðgi, deila þeir 
með fátækum afrakstri alla búbóta sinna. Þá 
leiðir ósýnileg hönd til að skipta upp nauð-
synjum lífsins nálega eins og orðið hefði, ef 
jörðinni hefði verið skipt upp í jafna hluta á 
milli allra íbúa hennar, og óviljandi og óvitandi 
verða þeir hag samfélagsins til framdráttar og 
leggja af mörkum til margföldunar tegundar-
innar. Þegar forsjónin skipti jörðinni á milli 
fáeinna landsdrottna, gleymdi hún ekki né 
útskúfaði þeim, sem varhluta sýndust fara frá 
skiptingunni. Hinir síðastnefndu njóta líka síns 
hluta af öllu því, sem hún gefur af sér. Um allt 
það, sem raunveruleg hamingja í mannlífinu 
felst í, eru þeir í engu tilliti síðri en þeir, sem 
sýnast munu þeim svo miklu ofar settir. Um lík-
amlega vellíðan og hugarró er með öllum þjóð-
félagsstigum nálega jafnt á komið og betlari, 
sem sólar sig við vegbrún, nýtur þess friðar, 
sem konungar berjast fyrir." (Bls. 272-274) 
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„Dr. Mandeville dugir ekki að sýna af hvik-
ulum hégóma sprottið það hátterni, sem að 
venju er dyggðugt talið. í mörgu öðru tilliti 
reynir hann að finna snöggan blett á mann-
legum dyggðum. Einatt sér hann vanta á þá 
fullu sjálfsafneitun, sem þær bjóða, og í stað 
þess að bæla niður ástríður okkar láta þær 
undan þeim undir rós. Hvenær sem við vísum 
nautnum ekki svo frá okkur, að við meinlæta-
samt bindindi jaðri, sér hann hóglífi og mesta 
munað. Að hans dómi er allt það munaður, 
sem er umfram nauðþurftir mannlegs eðlis; svo 
að það verður löstur að fara í hreina skyrtu eða 
að búa í þægilegum híbýlum." (Bls. 380-381) 

„Litið í eins konar huglægu og heimspeki-
legu ljósi kemur mannfélagið fyrir sjónir sem 
mikil og feiknarleg vél, sem að reglulegum og 
samfelldum hreyfingum kemur fjölmörgu til 
leiðar. Sem í öðrum fögrum og göfgum vélum, 
sem eru afsprengi mannlegrar kynngi, hlýtur 
allt það, sem hreyfingar hennar mýkir og léttir, 
af því fegurð og af þeim sökum veldur van-
þóknun aftur á móti allt það, sem torveldar 
þær; svo þekkjast dyggðir, gljái hjóla mannfé-
lagsins, að segja má, en fæla lestir, sem valda 
núningi og marri þeirra hvers gegn öðru, eins 
og ryðið leitt." (Bls. 389-390) 

IV 
Á síðustu síðu í Kenningunni um siðkennd 

kemst Adam Smith svo að orði: „í annarri rit-
gerð mun ég reyna að gera grein fyrir megin-
reglum laga og stjórnarfars og ýmislegum 
umbyltingum þeirra á ýmsum tímum og 
skeiðum samfélagsins, ekki einvörðungu á 
sviði réttarfars, heldur líka stjórnarstefnu, 
tekjuöflunar og herbúnaðar og alls annars, sem 
lög ná til." Frá því ráði hvarf hann þó, en hóf í 
stað þess að bæta við og endursemja fyrirlestra 
sína um samfélagsstofnanir, hvort sem þá 
þegar hefur fyrir honum vakað að semja úr 
þeim ritgerð um þjóðhagsfræði. 

Heimildir eru um viðhorf Adams Smith til 
efnahagsmála þau ár, sem hann flutti fyrirlestra 
sína. Þeim ber saman um, að hann æskti meira 
svigrúms til handa þeim, sem við verslun og 
iðnað fengust, en með nokkrum fyrirvara tóku 
margir kaupauðgismenn undir þá ósk. í erindi, 

sem hann flutti í félagi einu 1755, komst hann 
svo að orði: 

„Á fáu öðru er þörf til að hefja ríki á hæsta 
stig velmegunar upp úr lægstu vansiðun heldur 
en friði, lágum sköttum og þolanlegu réttarfari; 
allt annað verður fyrir náttúrulegan gang 
mála."14 Einn nemenda hans skrifaði 1763 upp 
fyrirlestra hans, og í þeirri endursögn voru 
fyrirlestrarnir gefnir út 1896. Á sínu orðalagi 
geymir hún margar hugmyndir og atriði, sem 
kunn urðu síðar í framsetningu hans í Auðlegð 
þjóðanna. 

Í árslok 1763 bað Charles Townsend, þá 
nýlendumálaráðherra, Adam Smith að fara til 
tveggja eða þriggja ára dvalar í Frakklandi með 
fósturson sinn, hertogann af Buccleugh, sem 
þá var á unglingsaldri, og sjá um uppfræðslu 
hans. Það boð þáði Adam Smith, því að hugur 
hans hafði lengið staðið til utanferðar, og sagði 
hann prófessorsembætti sínu lausu. 

Frá London lögðu þeir hertoginn upp í mars 
1764, og var för þeirra heitið til Toulouse. Þar 
dvöldust þeir hálft annað ár, og hóf Adam 
Smith þá skipulega að semja til birtingar ritgerð 
upp úr fyrirlestrum sínum um þjóðhagsfræði. 
Síðsumars 1765 ferðuðust þeir um Suður-
Frakkland og voru síðan tvo mánuði í Genf. Til 
Parísar komu þeir í október og sátu þar um 
kyrrt í tíu mánuði. 

David Hume hafði með bréfum til kunnra 
manna greitt götu Adams Smith í París, svo að 
hann gat tekið upp kynni við marga andans 
menn, Quesnay, Necker, Turgot, Helvetius, 
d'Alembert meðal annarra, og hann var tíður 
gestur í sölum madame d'Anville, móður her-
togans af la Rochefoucauld. Mjög vel fór á með 
honum og Turgot, og sagði Condorcet þá hafa 
skipst á bréfum, en um það eru ekki aðrar 
heimildir.15 Hann fékk miklar mætur á 
Quesnay og hefði tileinkað honum ritgerð sína 
umþjóðhagsfræði, ef honum hefði enst aldur.16 

Til London kom Adam Smith aftur ásamt 
hertoganum í október 1766. Þaðan hélt hann 
fljótlega til Skotlands, og næstu tíu ár bjó hann 
í Kirkcaldy ásamt móður sinni. Þar vann hann 
að ritgerð um þjóðhagsfræði, sem hann skipti í 
fimm bækur: 

„Í upphafi bókar I er sýnt fram á, að verka-
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skipting eigi stærstan hlut í aukningu fram-
leiðslugetu iðnaðar. Á eftir verkaskiptingunni 
eru peningar teknir til meðferðar, vegna þess 
að peninga er þörf til að auðvelda verkaskipt-
inguna, sem er komin undir vöruskiptum. Við 
taka eðlilega skiptakjör vara eða gildi og verð. 
Athugun á verði leiðir í ljós, að það er úr 
þremur þáttum, launum, arði og jarðleigu, svo 
að ræða þarf breytingar á þeim í f jórum kapít-
ulum. 

Í bók II er í fyrsta lagi fjallað um eðli og 
flokkun f jármuna (stock) og í öðru lagi um sér-
lega mikilvægan hlutan þeirra, peninga, og 
leiðir til að drýgja þá með bankastarfsemi og í 
þriðja lagi um upphleðslu auðmagns, eins og 
þarf til að halda uppi afrakstrarbærri atvinnu. í 
f jórða lagi er hækkun og lækkun vaxta til athug-
unar og í fimmta og síðasta lagi hlutfallslegur 
arður af aðferðum til að nýta auðmagn. 

Í bók III er sýnt fram á, að á náttúrulegum 
uppgangi til auðsældar sé auðmagni fyrst beint 
að landbúnaði, síðan að iðnaði og loks að versl-
un við útlönd, en í samtíðarstjórnarstefnu evr-
ópskra ríkja séu endaskipti á höfð í þessum 
efnum. 

Bók IV fjallar um tvö ólík hagkerfi, (1) kerfi 
verslunar og (2) kerfi landbúnaðar, en til hins 
fyrrnefnda, jafnvel í fyrstu útgáfunni, er varið 
átta sinnum meira rými en til hins síðarnefnda. 
í fyrsta kapítulanum er sýnt fram á, að fáránleg 
sé sú meginregla kerfis verslunar og kaupsýslu, 
að auður fari eftir verslunarjöfnuði; í hinum 
næstu fimm kapítulum er ítarlega rætt og fram 
dregið fánýti ýmissa ráða og illkynjaðra úrræða 
kaupauðgismanna til að koma fram fáránlegum 
stefnumiðum sínum, nefnilega allsherjarvernd-
artolla, banns og hárra tolla á vörum frá til-
teknum löndum, sem verslunarjöfnuður er 
talinn vera óhagstæður við, eftirgjafar tolla, 
styrkja og verslunarsamninga. Sjöundi kapít-
uli, sem er langur, fjallar um nýlendur. Sam-
kvæmt yfirliti í lok fyrsta kapítula er það efni 
tekið til meðferðar, vegna þess að nýlendur 
voru stofnaðar í því skyni að örva útflutning í 
skjóli sérréttinda og einokunar. En í kapítul-
anum sjálfum sjást þess engin merki. Saga og 
viðgangur nýlendna eru rædd sjálfra sín vegna 
og ekki tæpt á, að hinar merkari þeirra hafi 

verið stofnaðar í því skyni, sem í fyrsta kapítula 
segir. Í síðasta kapítula bókarinnar er bú-
auðgisstefnunni lýst og dómur kveðinn upp yfir 
kaupauðgiskerfinu. Tilhlýðilegast er kerfi nátt-
úrulegs frelsis, sem leysir þjóðhöfðingjann 
„undan þeirri skyldu að líta eftir starfsemi ein-
staklinga og beina að því verksviði, sem sam-
félaginu hæfir best". 

Í bók V er fjallað um útgjöld þjóðhöfðingja 
af skyldustörfum hans, nauðsyn tekna upp í 
þær og um afleiðingar útgjalda umfram tekjur. 
Í umræðum um útgjöld vegna landvarna er 
vikið að ýmiss konar skipan hermála, dómstóla 
og öflun tekna tii opinberra framkvæmda, 
fræðslumála og kirkju.15 

Adam Smith taldi sig hafa lokið við ritgerð 
sína um þjóðhagsfræði 1773 og hélt til London 
til að semja um útgáfu á henni. Að endur-
skoðun ritgerðarinnar vann hann þó enn í tvö 
ár, þar í borg að mestu leyti. í ritgerðinni vitn-
aði hann í liðlega hundrað bækur, en tilfærði 
sjaldnast nema fróðleiksmola, umsögn eða 
orðatiltæki úr hverri og einni. „Hann sannaði 
ekki mjög oft ályktanir sínar með sundurliðaðri 
aðleiðslu. Sönnunargögn hans voru mest-
megnis af hversdagslegum toga, hlutkenndum, 
vitsmunalegum eða siðferðislegum. En hann 
brá ljósi á sannanir sínar með skrýtnum og 
fróðlegum dæmum, til að lesendum hans fynd-
ust þeir fjalla um raunveruleg vandamál, en 
ekki alhæfingar." 

Út kom ritgerðin í tveimur bindum í London 
í mars 1776 og bar titilinn Athugun á eðli og 
uppruna auðlegðar þjóðanna. Þremur vikum 
eftir útkomu hennar skrifaði David Hume bréf 
til Adams Smith, 1. apríl 1776: 

„Ég er mjög ánægður með frammistöðu 
þína, og við lestur hennar var fargi af mér létt. 
Hún er verk, sem þú sjálfur, vinir þínir og al-
mennir lesendur hafa bundið svo miklar vonir 
við, að ég riðaði á fótum fyrir útkomu hennar, 
en nú er mér hugarléttir." 

V 
Auðlegð þjóðanna er hið frumlegasta verk. í 

því setti Adam Smith í kerfi hagfræðilegra 
kenninga það allsherjarsamræmi, sem hann sá 
í efnahagslífinu sem í náttúrunni sjálfri, svo 
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framarlega sem menn í daglegri iðju sinni 
breyta eins og tilfinningar þeirra og skynsemi 
bjóða þeim, - þótt þeir dragi ekki þeirra á milli 
markalínu að reglu dr. Hutchesons.17 í það 
kerfi sótti hann kenningar, jafnvel þær allar, til 
fyrri höfunda, enda reisti hann það á 
heimspekilegum forsendum, en ekki álykt-
unum af atvinnulífi, jafnvel þótt glöggt auga 
hefði fyrir því. Það dregur ekki úr frumleika 
þessa mikla kerfis hans né jafnvel hitt, að um 
tvær aldir hafði fræðilegar íhuganir og 
umræður borið að því. 

Fyrstu tvær málsgreinar Auðlegðar þjóðanna 
verða hafðar til marks um, hvernig Adam 
Smith fylgdi eftir heimspekilegri forsendu með 
fræðilegri alhæfingu, en þótt þau upphafsorð 
bókarinnar séu í fullu samræmi við náttúru-
hyggju hans sjálfs, er hann stundum talinn hafa 
valið þau Quesnay og skóla hans til heiðurs. 

„Árleg vinna sérhverrar þjóðar er sá sjóður, 
sem upphaflega leggur henni til þær lífsnauð-
synjar og þægindi, sem hún neytir árlega og 
fólgin eru beinlínis í afrakstri þeirrar vinnu eða 
því, sem við þeim afrakstri er keypt af öðrum 
þj óðum. - Eftir því, hvort sá afrakstur eða það, 
sem við honum er keypt, er mikill eða lítill í 
hlutfalli við f jölda þeirra, sem neyta hans, fer 
þess vegna, hvort þjóðinni er vel eða illa séð 
fyrir öllum nauðsynjum þeim og peningum, 
sem hún þarf á að halda. 

En þetta hlutfall hlýtur með sérhverri þjóð 
að ákvarðast af tvenns konar skilyrðum og ólík-
um; í fyrsta lagi af þeirri leikni og færni og 
hæfni, sem við vinnu er yfirleitt beitt; og í öðru 
lagi af hlutfallinu á milli þeirra, sem eru í 
afrakstrarbærri atvinnu, og hinum, sem ekki 
eru í slíkri atvinnu. Hver sem eru jarðvegur, 
loftslag og víðátta landsins, ákvarðast af tvenns 
konar skilyrðum þessum, hvort árlegur 
afrakstur er rúmur eða naumur." 

Umhugun Adams Smith um stærð þjóðar-
framleiðslu í hinni síðari þessara málsgreina, 
sem honum varð síðar tíðrætt um, varð jafn-
framt hið fyrsta meginsjónarmiða hans, sem 
fræðilegir arftakar hans hurfu frá. Í bréfi til 
Roberts Malthus 9. október 1820 komst David 
Ricardo svo að orði: „Þjóðhagsfræði telur þú 
vera athugun á eðli og uppruna auðlegðar; - ég 

held, að hana ætti fremur að nefna athugun á 
lögmálum, sem ákvarða skiptingu afrakstrar af 
iðnaði á meðal þeirra stétta, sem saman standa 
að myndun hans. Engin lögmál verða sett fram 
varðandi magn, en sæmilega rétt lögmál verða 
fram sett varðandi hlutföll. Með hverjum degi 
sem líður styrkist ég í því áliti, að fyrrnefnda 
athugunin sé fánýt og villandi og hin síðar-
nefnda hið eina sanna viðfangsefni vísind-
anna." Í brennidepli í hagfræðilegum athug-
unum var stærð þjóðarframleiðslu ekki fyrr en 
á öðrum fjórðungi þessarar aldar, fyrst breyt-
ingar á henni í kreppum, síðan þættir hagvaxt-
ar. 

VI 
„Mestöll efling framleiðslumáttar vinnu og að 
mestu leyti auðsýnd leikni, færni og hæfni við 
beitingu hennar og ástundun virðist hvarvetna 
vera afleiðing verkaskiptingar." Á þessum 
orðum hóf Adam Smith bók I, og hann hugði 
upptök peninga líka vera afleiðingu hennar. 
Því víðari markaðar sem hún næði til, því 
lengra kvað hann verkaskiptingu og sundur-
liðun verka ganga. Þá hafði hann orð á, „að 
uppfinning allra þessara véla, sem létta og flýta 
vinnu, virðist vera upp runnin úr verkaskipt-
ingu". (Bls. 9) í frönsku alfræðibókina miklu, 
IV. bindi, „Epingle" (1755) sótti hann dæmi sitt 
um hana, naglagerð, eins og raunar áður í fyrir-
lestrum sínu, þótt önnur hafi án efa verið kunn, 
og dró umfjöllun hans dám af þeirri grein að 
ýmsu leyti. En hann hélt áfram: 

„Í siðuðu samfélagi hefur maðurinn ætíð 
þörf fyrir samvinnu og aðstoð mikils f jölda, 
þótt ævin öll endist honum varla til að stofna til 
vináttu við fáeina menn . . . En maðurinn er 
nálega statt og stöðugt í þeirri aðstöðu að 
þarfnast hjálpar meðbræðra sinna, og hann 
getur ekki vænst hennar einungis fyrir góðsemi 
þeirra. Honum verður fremur ágengt, ef hann 
getur sér í vil skírskotað til sjálfselsku þeirra og 
sýnt fram á, að þeim sé ábatavænlegt að verða 
hennar vegna við bón hans. Hver sá, sem við 
annan leitar eftir samningum af einu eða öðru 
tagi, fer svo að." (Bls. 14) 

Ríka og fátæka dró Adam Smith í dilka að 
hætti Richards Cantillons á fyrstu og annarri 
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síðu í Essai sur la nature du commerce, Ritgerð 
um eðli verslunar, eftir f járráðum þeirra: 
„Hver og einn er ríkur eða fátækur að því 
marki, sem hann á ráð á nauðsynjum, þæg-
indum eða skemmtunum mannlífsins. En eftir 
að verkaskipting var upp tekin að fullu, hefur 
hann aðeins aflað lítils hluta þess með eigin 
vinnu. Langmestan hluta þess hlýtur hann fyrir 
vinnu annars fólks." (Bls. 30) Og síðan stig 
vöruskipta var að baki lagt, hefur „á hverri ein-
ustu vöru oftar verið skipt við peningum en 
nokkurri annarri vöru." (Bls. 32) 

VII 
Í hvaða hlutföllum er á vörum skipst? Hvað 

ákvarðar skiptahlutföll þeirra eða með öðrum 
orðum skiptagildi? - Að hætti allflestra, lærðra 
sem leikra, sem úr spurningum þessum höfðu 
reynt að leysa, svaraði Adam Smith þeim á 
þessa leið: „Vinnan er hinn raunverulegi mæli-
kvarði á skiptagildi allra vara." (Bls. 30) Um 
þann mælikvarða kvað hann nánar á: 

„Jafnt magn vinnu verður ætíð og alls staðar 
sagt hafa jafnt gildi fyrir verkamann. Við 
venjulega heilsu, dug og hug, á venjulegu stigi 
leikni og færni hlýtur hann ávallt að verða af 
sama hluta af vellíðan sinni, frelsi sínu og gleði 
sinni. Verðið, sem hann greiðir, hlýtur ávallt að 
vera hið sama, hvert magn af vörum sem hann 
fær í staðinn. Af þeim getur hann stundum 
keypt meira og stundum minna magn að sönnu, 
en það er gildi þeirra, sem breytist, ekki þeirrar 
vinnu, sem kaupir þær. Ætíð og alls staðar er 
það dýrt, sem torfengið er og mikla vinnu 
kostar að afla; og það ódýrt, sem auðfengið er 
eða með lítilli vinnu. Vinnan ein, sem aldrei 
breytist í sínu eigin gildi, er þess vegna ein sá 
hinsti eða raunverulegi mælikvarði, sem gildi 
allra vara verður ætíð og alls staðar metið eftir 
og saman borið á." (Bls. 33) 

Vinnu, mælikvarða skiptahlutfalla eða 
skiptagilda vara, mat Adam Smith þannig líka 
til verðs, sem varð að sínu leyti ekki metið á 
hlutlægan mælikvarða, heldur huglægan, þ.e. 
uppgjöf verkamanna á vellíðan, frelsi og 
ánægju sakir vinnu. Og þar opnaði hann víðar 
gáttir, þótt hann fylgdi þeirri athugasemd ekki 
eftir né að dæmi Aristótelesar teldi vinnu 

manna metna eftir þjóðfélagslegri stöðu þeirra, 
heldur véki að því, að vinna væri ýmiss konar. 

„Það er oft vandasamt að meta hlutföll vinnu 
af tvennu tagi og ólíku. Sá tími, sem til þessarar 
tvenns konar vinnu fer, ákvarðar ekki alltaf 
einn saman þau hlutföll. Taka þarf sömuleiðis 
upp í reikninginn, að við aðra er áreynsla á 
öðru stigi en við hina eða leikni. í stundarerfiði 
getur verið meiri vinna en í tveggja stunda 
hægagangi eða í stundar iðkun starfa, sem tíu 
ár þarf til að nema, heldur en í mánaðar iðju-
semi við venjuleg og auðunnin verk. En auð-
velt er ekki að finna nákvæman mælikvarða, 
hvort eð er á áreynslu eða hugkvæmni. Við 
skipti á ýmiss konar afrakstri af ýmiss konar 
vinnu eru satt að segja nokkur mið tekin af 
hvoru tveggja. Jöfnun þeirra á milli verður 
samt sem áður ekki að nákvæmu máli, heldur 
eins og kaup gerast á eyrinni og til daglegra 
skipta dugar, þótt nákvæm sé hún ekki." (Bls. 
31) 

Það er þannig aðeins á „því frumstæða og 
hrjúfa stigi samfélagsins, sem fer á undan upp-
hleðslu f jármuna og uppskiptingar lands" (bls. 
40), að skiptahlutföll vara ráðast af magni 
vinnu einu saman. 

VIII 
Í hverju því samfélagi, þar sem land og fjár-

munir eru í einkaeigu og „í fárra höndum" og 
jafnframt verkaskipting á háu stigi, er unnið 
með verkfærum að eða úr aðfengnu efni og 
nærst á aðfengnu viðurværi. Eigendur fjár-
muna, þ.e. tækja og efnis, sem og eigendur 
bújarða taka í slíku samfélagi til sín hluta af af-
rakstri vinnu, svo að hann skiptist á milli 
þriggja aðila: verkafólks, atvinnurekenda og 
jarðeigenda, og ber hver hlutur sitt heiti: laun, 
arður og jarðleiga. 

„Í sérhverju samfélagi gengur verð á sér-
hverri vöru að lokum upp í einn eða annan eða 
alla þessara þriggja hluta; og í sérhverju sam-
félagi, sem á rekspöl er komið, ganga þeir allir 
að meira eða minna leyti sem þættir inn í verð 
alls þorra vara." (Bls. 50) 

Við frjálsa samkeppni hefur hver tekjuflokk-
anna þriggja sína náttúrulegu hæð. 

„Í sérhverju samfélagi eða byggðarlagi við-
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gengst venjuleg eða miðlungshæð bæði á 
launum og arði við hver og ein afnot af vinnu og 
f jármunum. Hæð þeirra eru settar náttúrulegar 
skorður . . . að hluta ástæður samfélagsins 
yfirleitt, auður þess eða fátækt, batnandi, 
staðnað eða hnignandi ásigkomulag þess, og að 
hluta sérlegt eðli þeirra nota hverra og einna. -
Að sama hætti er í sérhverju samfélagi eða 
byggðarlagi venjuleg eða miðlungshæð jarð-
leigu, sem skorður setja líka . . . að hluta ástæð-
ur samfélagsins eða byggðarlagsins yfirleitt 
þar sem jörðin er, og að hluta náttúruleg eða 
aukin frjósemi jarðarinnar. - Þessa venjulegu 
eða miðlungshæð má nefna náttúrulega hæð á 
launum, arði og jarðleigu á þeim stað og tíma, 
sem þau eru við lýði á." (Bls. 55) 

Af náttúrulegri hæð tekjuflokkanna þriggja 
við frjálsa samkeppni leiðir náttúrulegt verð á 
vörum. 

„Þegar verð einnar eða annarrar vöru er 
hvorki hærra né lægra en svo, að við náttúru-
lega hæð þeirra hrökkvi það rétt til greiðslu á 
leigu af jörð, launum fyrir vinnu og arði af fjár-
munum, sem af eru höfð not við vinnslu á vöru 
og flutning á markað, þá er varan sögð seld við 
því, sem nefna má náttúrulegt verð hennar." 
(Bls. 55) 

Á vörum er líka markaðsverð. 
„Það verandi verð, sem vara er við seld að 

venju, er markaðsverð hennar. Það getur 
annaðhvort verið hærra eða lægra eða nákvæm-
lega hið sama og náttúrulegt verð hennar. -
Markaðsverði hverrar og einnar vöru eru settar 
skorður af hlutfalli á milli þess magns, sem í 
reynd berst á markað, og eftirspurnar þeirra, 
sem reiðubúnir eru til að greiða náttúrulegt 
verð vörunnar eða fullt gildi jarðleigu, launa og 
arðs, sem greiða þarf til að fá hana þangað." 
(Bls. 56) 

Náttúrulegt verð vara að skilgreiningu 
Adams Smith sór sig í ætt við rétt verð Tómasar 
Aquinas og kennimanna miðalda, og orðalag 
sitt um frávik frá því í daglegum skiptum kann 
hann að hafa sótt til heilags Tómasar. (Q. 77, 
gr. 1) 

Að svo komnu máli vék Adam Smith að 
myndun verðs á vörum á markaði við frjálsa 
samkeppni. 

IX 
Á markað er ekki sjaldan flutt meira eða 

minna magn af vörum heldur en að eru kaup-
endur á ríkjandi verði. 

„Samkeppni hefst þegar í stað á milli þeirra, 
og markaðsverðið hækkar meira eða minna yfir 
náttúrulega verðið, eftir því hve mikið á vantar 
eða hvort auður og glysgirni keppinautanna 
verða til að glæða ákafa samkeppninnar." (Bls. 
56) 

Þegar markaðsverð vöru hækkar þannig upp 
fyrir náttúrulegt verð hennar, verður arður 
framleiðenda hennar umfram náttúrulegan arð 
þeirra. Þeir framleiða þess vegna meira af vör-
unni, til að heildararður þeirra verði sem 
mestur. Eftir því sem meira berst af vöru á 
markað, lækkar verð hennar, þangað til að það 
hefur fallið niður að náttúrulegu verði hennar. 
Aftur á móti, ef meira af vöru berst á markað 
en eftir er spurt, lækkar verð hennar, svo að 
arður framleiðenda verður undir náttúrulegum 
arði. Til að minnka tap sitt draga þeir úr fram-
leiðslu vörunnar. Á markað berst minna af 
henni, svo að verð hennar hækkar, uns það 
kemst aftur upp í náttúrulegt verð hennar. 

„Magn af sérhverri vöru, sem á markað er 
sett, lagar sig náttúrulega að virkri eftirspurn. 
Það er hagur allra þeirra, sem neyta jarðar 
sinnar, vinnu eða f jármuna til að setja vöru á 
markað, að magn hennar fari aldrei fram úr 
virkri eftirspurn; og það er hagur alls annars 
fólks, að það falli aldrei niður fyrir þá eftir-
spurn. . . . Náttúrulegt verð vara er þess 
vegna eins konar miðverð, sem verð allra vara 
leitar sífellt í átt til. . . . Að þessum hætti lag-
ast allt það umfang iðnaðar, sem árlega er varið 
til að koma vöru á markað, náttúrulega að 
virkri eftirspurn. Það er miðast náttúrulega við 
að koma ávallt þangað því magni, sem rétt 
nægir til að verða við eftirspurn." (Bls. 57-58) 

Í landbúnaði fer afrakstur eftir árferði að all-
miklu leyti, svo að hann verður mismikill, jafn-
vel þótt að honum vinni jafnmargt fólk ár frá 
ári. 

„Það er aðeins miðlungsafrakstur einnar teg-
undar iðnaðar, sem í hverju og einu tilliti 
verður miðaður við virka eftirspurn; og þar sem 
afrakstur hans er iðulega miklu meiri eða minni 
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en miðlungsafrakstur hans, verður magn vara, 
fluttra á markað, stundum allmiklu meira og 
stundum allmiklu minna en virk eftirspurn. 
Jafnvel þótt sú eftirspurn héldist þannig ávallt 
hin sama, mundi markaðsverð þeirra vera all-
miklum sveiflum undirorpið, stundum vera all-
miklu lægra og stundum allmiklu hærra nátt-
úrulegu verði þeirra. Í iðnaði annarrar tegund-
ar, þar sem afrakstur hins sama magns vinnu er 
alltaf jafnmikill eða nálega jafnmikill, verður 
hann nákvæmlega miðaður við virka eftir-
spurn. Meðan eftirspurn helst hin sama, helst 
þess vegna markaðsverð sennilega hið sama 
líka og verður annaðhvort alveg hið sama og 
náttúrulega verðið eða eins nálega og metið 
verður." (Bls. 58) 

En bitna sveiflur í markaðsverði vara jafnt á 
launum, arði og jarðleigu? 

„Tilfallandi og stundarsveiflur í markaðs-
verði vöru bitna aðallega á þeim hlutum 
hennar, sem ganga upp í laun og arð. Sá hluti, 
sem gengur upp í jarðleigu, geldur þeirra 
síður . . . Slíkra sveiflna gætir bæði í gildi og 
hæð annaðhvort launa eða arðs, eftir því hvort 
markaðurinn er fremur vel birgur eða illa 
birgur af vörum eða vinnu; af unnum verkum 
eða verkum, sem vinna þarf. En þótt markaðs-
verð sérhverrar vöru beri að þessum hætti í sí-
fellu að náttúrulegu verði, ef svo má að orði 
kveða, valda því sérleg atvik, ýmist náttúru-
legar orsakir eða tilskipanir stjórnvalda, að 
markaðsverð margra vara verður langtímum 
saman allmiklu ofar hinu náttúrulega verði." 
(Bls. 59) 

Að áliti Adams Smith gat íhlutun náttúru 
eða stjórnvalda þannig rofið samræmið í efna-
hagslífinu, en naumast sá hann á þeim eðlis-
mun. 

J.J. Rousseau hefði verið vel sæmdur af upp-
hafsorðum kapítulans um laun: 

„Í afrakstri vinnu felst náttúruleg umbun vinnu 
eða laun - Við upprunalega skipan mála, sem 
fór bæði á undan uppskiptingu lands og upp-
hleðslu f jármuna, heyrir allur afrakstur vinnu 
verkamanninum til. Hann hefur hvorki lands-
drottin né húsbónda til að deila honum með. -

Ef sú skipan hefði haldist, hefðu laun vinnu 
vaxið við allar þær endurbætur á framleiðslu-
mætti, sem af verkaskiptingu hljótast. Allir 
hlutir hefðu smám saman orðið ódýrari." (Bls. 
64) 

En hin upprunalega skipan mála er langt að 
baki. 

„Í allri iðju og handverki þarfnast þorri 
verkamanna húsbónda, sem leggur þeim til efni 
í verk og laun þeirra og framfærslu, þar til að 
því lýkur. Hann fær hlut í afrakstri vinnu þeirra 
eða í gildi því, sem hún bætir við efni það, sem 
henni er varið til, og í þeim hlut felst arður 
hans . . . Hver venjuleg laun verkamanna eru, 
fer alls staðar eftir samningi, að venju gerðum 
á milli þessara tveggja aðila, en hagsmunir 
þeirra fara engan veginn saman." (Bls. 65-66) 

Í samningum um laun standa verkamenn 
höllum fæti gagnvart húsbændum sínum. 

„Það er samt sem áður ekki vandséð, hvor-
um aðilanna tveggja hlýtur að veita betur í deil-
unni við allar venjulegar kringumstæður og neyta 
aðstöðu til að neyða hinn til að ganga að kostum 
sínum. Húsbændur, fáir talsins, eiga miklu 
hægara með að bindast samtökum, og að auki 
heimila lög samtök þeirra eða banna að minnsta 
kosti ekki, en banna samtök verkamanna. A 
þingi hafa engin lög verið samþykkt gegn sam-
tökum um að lækka verð á vinnu, en mörg gegn 
samtökum um að hækka það. í öllum slíkum 
deilum geta húsbændur þraukað miklu lengur. 
Landsdrottinn, bóndi, iðnmeistari, iðnrekandi 
eða kaupmaður getur að jafnaði lifað í eitt eða 
tvö ár á f jármunum, sem hann hefur dregið 
saman, þótt hann hafi ekki einn einasta verka-
mann í vinnu. Án atvinnu gætu ekki margir 
verkamenn séð fyrir sér í viku, fáir gætu séð 
fyrir sér í mánuð og varla nokkur í ár. Til 
lengdar kunna verkamenn að vera jafnnauð-
synlegir húsbónda sínum og húsbóndinn þeim, 
en þarfir hans eru ekki eins bráðar." (Bls. 66) 

Adam Smith gekk lengra en að troðinni slóð, 
þá nýlega af Richard Cantillon og Robert Wall-
ace, og tók fram, að laun gætu orðið svo lág, að 
þau hrykkju ekki til framfæris. En hann bætti 
við, að „vöntun á vinnandi höndum mundi 
brátt hækka þau", og aftur á móti, ef laun 
hækkuðu umfram þarfir til framfærslu, „mundi 
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umframfjölgunin brátt lækka þau niður í nauð-
synlega hæð." (Bls. 80) Um manninn gegnir 
þannig sama máli sem um skepnur. 

„Sérhverri dýrategund fjölgar náttúrulega í 
hlutfalli við gnægð viðurværis hennar, og engri 
tegund getur nokkru sinni fjölgað umfram það. 
En í siðuðu samfélagi er það einungis á meðal 
fólks af lágum stigum, að naumt viðurværi setur 
frekari fjölgun mannkyns skorður; og má það 
aðeins að þeim hætti tortíma þorra þeirra 
barna, sem það getur í f r jósömum hjóna-
böndum sínum." (Bls. 70) 

Fjölgun íbúa er þannig til marks um vel-
megun landa. „Á Stóra-Bretlandi og í flestum 
evrópskum löndum er tala þeirra ekki álitin 
tvöfaldast á skemmri tíma en fimm hundruð 
árum." (Bls. 70) I nýlendunum í Norður-Am-
eríku tvöfaldast tala þeirra hins vegar á 20 eða 
25 árum, „ekki aðallega vegna linnulauss inn-
flutnings fólks, heldur vegna náttúrulegrar 
fjölgunar tegundarinnar." (Bls. 70) 

Í öðru samhengi, umfjöllun um mishá laun 
og misháan arð í atvinnugreinum, fórust 
honum svo orð: 
„Hinar fimm eftirfarandi eru helstu ástæður 
þess, að því leyti sem ég fæ séð, að í sumri 
atvinnu eru laun í peningum lág og vega upp á 
móti háum í annarri: í fyrsta lagi hve viðfelldin 
eða óviðfelldin atvinnan er sjálf; í öðru lagi hve 
auðvelt og ódýrt eða erfitt og dýrt er að nema 
hana; í þriðja lagi hve stöðug eða óstöðug 
atvinnan er; í f jórða lagi hve mikið eða lítið 
traust þarf að auðsýna þeim, sem hana rækja; 
og í fimmta lagi hve líklegur eða ólíklegur er 
framgangur í henni." (Bls. 100) 

Laun kvað Adam Smith haldast óbreytt um 
langan aldur víðast hvar á Bretlandi, jafnvel 
hálfa öld, en aftur á móti ekki vera jafnhá alls 
staðar á landinu og mishá eftir árstíðum, hæst 
á sumrin. (Bls. 74) Verð á vistum sagði hann 
breytast ára á milli, jafnvel mánaða á milli. 
„Verð á vinnu í peningum . . . breytist ekki ár 
frá ári með verði á korni í peningum, en virðist 
alls staðar aðlagast, ekki verði þess í svipinn né 
til bráðabirgða, heldur miðlungs- eða venju-
legu verði þeirrar lífsnauðsynjar." (Bls. 36) 

Frá launum hvarf Adam Smith til arðs. 

XI 
Adam Smith sagði arð vera annars konar en 

laun. 
„Arður af f jármunum kann aðeins að þykja 

annað nafn á launum fyrir sérstaka tegund 
vinnu, vinnu við eftirlit og s t jórnun. Þau eru 
engu að síður annars konar; arður ákvarð-
ast af tilhlýðilegum meginreglum og stendur í 
engu hlutfalli við magn, erfiði og hugkvæmni 
þessarar svotöldu vinnu við eftirlit og stjórnun. 
Hann ákvarðast algerlega af gildi notaðra fjár-
muna og er mikill eða lítill í hlutfalli við umfang 
þessara f jármuna. Látum svo heita til dæmis, 
að á einum eða öðrum stað, þar sem venjulegur 
árlegur arður af f jármunum nemur 10%, fari 
fram tvenns konar handvinnsla, með 20 verka-
mönnum að störfum í hvorri, hverjum gegn 15£ 
á ári eða gegn 300£ kostnaði á ári í hvorri hand-
vinnslu. Látum svo heita líka, að í annarri kosti 
aðeins 700£ á ári gróft efni, sem úr er unnið, en 
í hinni kosti fínna efni 7.000£ á ári. í öðru þess-
ara tilvika nemur árlega notað fjármagn aðeins 
1.000£; á hinn bóginn nemur það í hinu tilvikinu 
7.300£. Miðað við 10% á ári mun kostnaðar-
maður einungis vænta 100£ í árlegan arð í öðru 
tilvikinu, en í hinum mun hann vænta um 730£. 
En þótt svo mismikill sé arður þeirra, getur 
vinna þeirra við eftirlit og stjórnun verið alveg 
eða nálega hin sama." (Bls. 48^19) 

Aðeins þá, sem eiga umtalsverða fjármuni, 
kvað hann reyna að hagnast á þeim. 

„Þegar f jármunir, sem maður á, nægja rétt til 
að framfleyta honum fáeina daga eða fáeinar 
vikur, hyggur hann sjaldan á tekjur af þeim. 
Hann fer eins sparlega með þá og hann getur og 
reynir að vinna sér dálítið inn, sem koma megi 
í þeirra stað, áður en þeir ganga alveg til 
þurrðar. Tekjur sínar hefur hann í því tilviki 
aðeins af vinnu sinni. Sú er staða vinnandi 
fátæklinga í öllum löndum. - En þegar hann á 
næga fjármuni til að framfleyta sér mánuðum 
eða árum sama, reynir hann náttúrulega að 
hafa tekjur af miklum hluta þeirra; eftir heldur 
hann ekki meiru en svo til neyslu í bráð en 
framfleyta megi honum, þar til að þessar tekjur 
fara að berast honum." (Bls. 262) 

Að venju greindi hann á milli atvinnufjár-
muna og einkafjármuna, hvort eð eru fastafé 
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(hús og aðrar fasteignir) eða lausafé (vistir, 
fatnaður, húsmunir og peningar). Um atvinnu-
fjármuni tók hann svo til orða: 

„Með tvennum hætti verða fjármunir svo 
notaðir, að tekjur gefi notanda þeirra. -Í fyrsta 
lagi verður það notað til að búa til, vinna eða 
kaupa varning og selja hann aftur með hagn-
aði . . . Auðmagn hans rennur sífellt frá 
honum í einni mynd og kemur til hans í annarri, 
og það er einungis fyrir slíka hringrás eða við-
varandi skipti, að það gefur honum nokkurn 
arð. Slíkt auðmagn verður þess vegna mjög 
réttilega kallað veltuauðmagn. - í öðru lagi 
verður það notað til jarðabóta, til kaupa á 
nytsamlegum vörum og tækjum til iðju eða 
þvílíkum hlutum, sem gefa af sér tekjur eða arð 
án þess að ganga manna á milli eða vera lengur 
á rás. Slíkt auðmagn verður þess vegna mjög 
réttilega kallað fest auðmagn. - Starfsgreinar 
'þarfnast veltuauðmagns og fests auðmagns í 
mjög ólíkum hlutföllum." (Bls. 262-264) 

Til veltuauðmagns taldi hann: peninga (aðal-
lega gull og silfur um hans daga), birgðir selj-
enda, hráefni og loks unnar vörur hjá framleið-
endum; en til fests auðmagns: vélar og tæki, 
mannvirki, jarðabætur og loks gagnlega þekk-
ingu, sem hann fór um þessum orðum: 

„Öflun slíkrar hæfni í námi, við athuganir 
eða í iðnþjálfun kostar ávallt persónuleg 
útgjöld vegna framfærslu nemandans, sem eru 
fest auðmagn í persónu hans, að segja má. Sú 
hæfni er hluti af efnum hans sem og þess sam-
félags, sem hann heyrir til. Aukin færni verka-
manns verður litin í sama ljósi og vélar og tæki 
í iðju, sem létta og flýta vinnu, og þótt útgjöld 
kosti, skilar hún þeim með hagnaði." (Bls. 265-
266) 

Verð á afnotum af f jármunum fer í bráð eftir 
framboði þeirra og eftirspurn: 

„Hækkun og lækkun arðs af f jármunum 
verður af sömu orsökum sem hækkun og 
lækkun launa fyrir vinnu, vaxandi eða fallandi 
auði samfélagsins; en þær orsakir hafa mjög 
ólík áhrif áhvort þeirra um sig. - Aukning fjár-
muna, sem hækkar laun, hnígur að lækkun 
arðs. Þegar f jármunum margra ríkra kaup-
manna er varið til sömu iðnar, leiðir gagnkvæm 
samkeppni þeirra til lækkunar arðs, og þegar 

áþekk aukning verður á f jármunum í hinum 
ýmsu iðnum, sem í samfélaginu eru stundaðar, 
hlýtur sú samkeppni að hafa hin sömu áhrif á 
þær allar." (Bls. 87) 

Arður er samt óviss og jafnvel undir hend-
ingum kominn, og Adam Smith hélt áfram: 

„Arður er svo mjög sveiflum undirorpinn, að 
sá, sem nokkra atvinnu rekur, getur sjálfur 
ekki alltaf sagt til um, hver miðlungs- eða ár-
legur arður hans sé. Hann fer ekki einungis 
eftir hverri sveiflu á verði vara, sem hann sýslar 
með, heldur líka eftir góðu eða slæmu gengi 
keppinauta hans og viðskiptavina og þeirri 
fjölmörgu slysni, sem vörur geta orðið fyrir, 
þegar þær eru fluttar á sjó eða landi og jafnvel 
geymdar í vöruskemmum. Hann breytist þess 
vegna ekki aðeins frá ári til árs, heldur líka frá 
degi til dags og næstum frá klukkustundu til 
klukkustundar." (Bls. 87) 

Af ofansögðu verður ráðið, að í atvinnu-
greinum fara ekki saman há laun og hár arður. 

„Af þeim fimm ástæðum, sem valda mis-
háum launum, hafa einungis tvær áhrif á arð af 
f jármunum: viðfelldni eða óviðfelldni atvinnu-
greinar og áhætta eða öryggi, sem henni fylgja. 
Hvað viðfelldni eða óviðfelldni viðvíkur, er 
yfirleitt lítill eða enginn munur á arði af ýmsum 
afnotum af f jármunum, en mikill á launum; og 
þótt venjulegur arður af f jármunum hækki 
vegna áhættu, virðist hann ekki ávallt hækka í 
hlutfalli við hana. Af öllu þessu leiðir, að í hinu 
sama samfélagi eða byggðarlagi ætti miðlungs-
eða venjuleg hæð arðs vegna hinna ýmsu afnota 
af f jármunum fremur að vera nálega á hinu 
sama stigi heldur en laun í peningum fyrir ýmiss 
konarvinnu. Svo eru þau samkvæmt því." (Bls. 
111) 

Um ákvörðun arðs verða þannig vart lagðar 
niður reglur, en vextir á lánamörkuðum verða 
hafðir til marks um hæð hans. 

„Það verður haft að leiðarhnoða, að hvar 
sem mikið hefst upp úr afnotum af peningum, 
er mikið greitt fyrir afnot af þeim; og hvar sem 
lítið hefst upp úr afnotum af peningum, er 
minna greitt fyrir þá." (Bls. 88) 

Allt frá öndverðri sextándu öld hafa vextir 
farið lækkandi á Bretlandi. 

„Með 37. lagabálki Hinriks VIII. voru allir 
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vextir hærri en 10% lýstir ólöglegir. Hærri virð-
ast sumir vextir áður hafa verið. Á stjórnartíð 
Játvarðar VI. voru allir vextir bannaðir fyrir 
sakir ákafrar trúrækni. Þess banns fremur en 
allra annarra sams konar er samt sem áður ekki 
sagt hafa gætt, og það jók sennilega á fremur en 
dró úr ófögnuði okursins. Lög Hinriks VIII. 
voru endurvakin með 13. lagabálki Elísabetar, 
8. kap., og 10% voru lagamörk vaxta allt til 21. 
lagabálks Jakobs I., þegar þau voru bundin við 
8%. Þau voru færð niður í 6% skömmu eftir 
endurreisn (konungdæmisins) og niður í 5% í 
12. lagabálki Önnu drottningar. Öll þessi laga-
boð virðast hafa verið sett af mikilli réttsýni. 
Þau virðast háfa fylgt á eftir fremur en farið á 
undan markaðsvöxtum eða þeim vöxtum, sem 
fólk með lánstraust fékk venjulega að láni við. 
Frá dögum Önnu drottningar virðast markaðs-
vextir hafa verið fremur undir en yfir 5%. 
Fyrir (Sjö ára stríðið 1756-1763) fékk ríkis-
stjórnin fé að láni á 3% vöxtum og fólk með 
lánstraust í höfuðborginni og í mörgum öðrum 
hlutum konungsdæmisins með 3½% og 4½% 
vöxtum." (Bls. 88-89) 

Þjóðarauður virðist hafa vaxið jöfnum 
skrefum og vextir lækkuðu. 

„Frá dögum Hinriks VIII. hafa auður og 
tekjur landsins sífellt farið vaxandi, og virðist 
sú framvinda smám saman hafa orðið hraðari 
fremur en hægari. Því virðist ekki aðeins hafa 
fram undið, heldur og hraðar og hraðar. Laun 
fyrir vinnu hafa sífellt farið vaxandi á því sama 
tímabili, og í flestum greinum iðnaðar og hand-
vinnslu hefur arður af f jármunum farið minnk-
andi." (Bls. 89) 

Arður verður því lægri í hverju og einu landi, 
því nær sem það færist því marki að verða í 
senn fullbyggt og tiltölulega mettað af f jármun-
um. 

„Að líkindum yrðu bæði vinnulaun og arður 
mjög lág í landi, sem aflað hefði þess fulla 
skerfs af auðæfum, sem jarðvegur þess og lofts-
lag og lega gagnvart öðrum löndum leyfði því 
að afla; sem gæti þess vegna ekki náð lengra 
fram og ekki miðað aftur á bak. Í landi með eins 
mörgu fólki í hlutfalli við það, sem jarðnæði 
þess gæti framfært og að störfum kæmust við 
fjármuni þess, yrði samkeppni um störf af 

nauðsyn svo mikil, að laun lækkuðu niður í 
það, sem rétt hrykki til að framfleyta fjölda 
verkamanna þess, og sá fjöldi yrði aldrei meiri, 
þar eð landið væri fullbyggt. í landi, fullbúnu af 
f jármunum í hlutfalli við alla þá atvinnulegu 
umönnun, sem því er á höndum, væri eins 
mikið af f jármunum notað í hverri og einni 
grein og eðli og umfang iðnarinnar leyfði. Á 
öllum sviðum yrði samkeppni þess vegna svo 
mikil og venjulegur arður af þeim sökum eins 
lítill og frekast má verða." (Bls. 94-95) 

Þá lét Adam Smith þau orð falla, að „til 
hækkunar á verði á vörum verki hækkun launa 
að sama hætti sem einfaldir vextir á safnaðar 
skuldir; hækkun arðs verkar sem vaxtavextir." 
(Bls. 98) 

XII 
Leigu af jörðum, landi, lýsti Adam Smith á 

þessa leið: 
„Leiga, skoðuð sem greitt verð fyrir afnot af 

landi, er náttúrulega sú hæsta, sem leiguliði á 
ráð á að greiða undir verandi kringumstæðum 
landsins. Við uppsetningu leiguskilmála reynir 
landsdrottinn að láta honum ekki eftir stærri 
hluta af afrakstrinum en hrekkur til að halda í 
horfi f jármunum, sem hann á til að leggja fram 
sáðkorn, greiða vinnu og kaupa og hirða 
kvikfé og önnur gögn til búskapar; og til venju-
legs arðs af f jármunum í búskap í nágrenni 
hans . . . Oft kann leiga af landi ekki að þykja 
annað en sanngjarn arður eða vextir af fram-
lögðum fjármunum landsdrottins til að bæta 
það. Án efa mun í ýmsum tilvikum svo vera að 
nokkru leyti; varla er þó svo nema að nokkru 
leyti. Landsdrottinn krefst jafnvel leigu af 
óbættu landi og taldir vextir eða arður vegna 
kostnaðar af jarðabótum eru að jafnaði viðbót 
við hina upphaflegu leigu." (Bls. 144) 

Hann hélt áfram: 
(Landsdrottinn) „krefst stundum leigu fyrir 

það, sem mannlegum umbótum tekur ekki. 
Þari er tegund sægrasa, sem við bruna gefur af 
sér alkalisk sölt, nytsamleg í glersteypu, sápu-
gerð og ýmsu öðru skyni. Hann vex allvíða á 
Bretlandi, einkum á Skotlandi, á slíkum 
klettum einvörðungu, sem yfir fellur á flóði, 
svo að undir sjó fara tvisvar á dægri, og hefur 
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mannleg iðjusemi þess vegna aldrei aukið 
afrakstur af honum. Landsdrottinn, sem á land 
að þess konar þaraf jöru, krefst leigu fyrir hana 
ekki síður en kornakra sína. - í hafinu í grennd 
við Hjaltland er venju fremur gnótt fiskjar, sem 
er mikill hluti viðurværis íbúa þess. En til að 
hagnast á afurðum sjávar þarfnast þeir ábúðar 
á nærliggjandi landi. Leiga landsdrottins 
stendur ekki í hlutfalli við afrakstur bóndans af 
landinu, heldur við afrakstur hans bæði af sjó 
og landi." (Bls. 145) 

Af þessum málavöxtum ályktaði hann: 
„Leiga á landi, skoðuð sem greitt verð fyrir 

afnot af landi, er náttúrulega einokunarverð. 
Hún stendur alls ekki í hlutfalli við það, sem 
hann hefur ráð á að taka, heldur við það, sem 
bóndinn hefur ráð á að inna af hendi." (Bls. 
145) 

Á markaði ræðst verð búsafurða þannig ekki 
sem vara, framleiddra við frjálsa samkeppni. 

„Á markað verða einungis settir slíkir hlutir 
af afrakstri af landi, sem að venju eru seldir við 
verði, sem hrekkur til að endurnýja f jármuni, 
sem nota þarf til að koma þeim þangað, ásamt 
venjulegum arði þeirra. Ef hið venjulega verð 
er hærra en það, mun umframhlutinn náttúru-
lega ganga upp í leigu á landi. Ef það er ekki 
hærra, veitir það landsdrottni enga leigu, þótt 
varan yrði flutt á markað. Hvort verðið er 
hærra eða ekki, fer eftir eftirspurninni." (Bls. 
145) 

Leiga af jörðum, það einokunarverð, fer 
ekki einungis eftir frjósemi lands, heldur líka 
eftir fjarlægð þeirra frá markaði og þá um leið 
eftir samgöngum. „Góðir vegir, skurðir og 
skipgengar ár draga úr flutningskostnaði og 
jafna nálega metin á milli fjarlægra landshluta 
og hinna, sem eru í grennd við bæ." (Bls. 147) 
Bættar samgöngur opna þannig uppsveitum 
markaði í bæjum og r júfa einokun nálægra 
héraða á þeim. 

XIII 
Afrakstrarbæra taldi Adam Smith þá vinnu 

eina, sem stað sá. Í fótspor franskra búauðgis-
manna fetaði hann samt ekki: „Með því að telja 
aðeins vinnu að landbúnaði afrakstrarbæra, 
boðar búauðgisstefnan ef til vill of þröng og 

afmörkuð sjónarmið." (Bls. 642) Mörk á milli 
afrakstrarbærrar vinnu og óafrakstrarbærrar 
dró hann svo: 

„Það er ein tegund vinnu, sem eykur gildi 
þess, sem henni er til varið; önnur, sem engu 
slíku áorkar. Hin fyrri verður sögð afrakstrar-
bær, þar sem hún leggur til gildi; hin síðari óaf-
rakstrarbær vinna. Þannig eykur handvinnslu-
maður yfirleitt við gildi efna, sem hann vinnur 
úr, það er að segja eigin framfærslu og arði hús-
bónda síns. Aftur á móti eykur vinna húsþjóna 
ekki við gildi neins . . . Menn verða ríkir á 
því að hafa fjölda manna við handvinnslu; 
menn verða fátækir á því að hafa fjölda hús-
þjóna." (Bls. 314) 

Hann kvað nánar að orði: 
„Af vinnu sumra af hinum virðulegustu 

starfsstéttum í samfélaginu sem af vinnu hús-
þjóna er ekki afrakstur neins gildis, og hún fest-
ist ekki né kemur fram í varanlegri mynd eða 
seljanlegri vöru, sem varir að vinnunni lokinni 
og síðan verður fyrir aflað jafnt magn vinnu. 
Óafrakstrarbærir verkamenn eru til dæmis 
þjóðhöfðinginn ásamt öllum fyrirmönnum 
réttar og stríðs, sem undir hann heyra, allur her 
og floti. Þeir eru almannaþjónar og hafa fram-
færi af hluta af árlegum afrakstri iðju annars 
fólks. Hversu virðingarverð, hversu gagnleg og 
hversu nauðsynleg sem vera kann skilar þjón-
usta þeirra engu, er síðar verður fyrir aflað 
jafnt magn þjónustu . . . Sem framsögn leik-
ara, orðaflaumur ræðumanns eða tónar hljóm-
listarmanns fer vinna þeirra allra forgörðum í 
sömu andrá og í té er látin." (Bls. 315) 

Að merg máls síns kom hann síðan. 
„Bæði afrakstrarbærir og óafrakstrarbærir 

verkamenn og þeir, sem alls ekki vinna, hafa 
allir jafnt framfæri af árlegum afrakstri af jörðu 
og vinnu landsins. Hversu mikill sem vera 
kann, getur sá afrakstur aldrei orðið meiri en 
máli taki, heldur hlýtur að vera ein eða önnur 
mörk sett. Eftir því hvort minni eða stærri hluti 
gengur á ári til framfærslu óafrakstrarbærra 
vinnandi handa, því meira á annan bóginn og 
því minna á hinn bóginn verður eftir handa 
hinum afrakstrarbæru, og eftir því verður 
afrakstur næsta árs meiri eða minni; þar eð 
allur árlegur afrakstur, að sjálfsprottnum af-
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rakstri jarðar undanskildum, verður fyrir af-
rakstrarbæra vinnu." (Bls. 315) 

Umfang fjárfestingar, upphleðsla auð-
magns, fer með öðrum orðum eftir skiptingu 
vinnuafls í afrakstrarbært og óafrakstrarbært. 

„Þeim hluta af árlegum afrakstri jarðar og 
vinnu í hverju og einu landi, sem kemur í auð-
magns stað, er aldrei í bráð varið nema til að 
framfæra afrakstrarbærar vinnandi hendur. 
Hann greiðir aðeins laun afrakstrarbærrar 
vinnu. Hinn, sem í bráð er ætlað að mynda 
tekjur , ýmist sem arður eða leiga, getur hvort 
eð er heldur framfært afrakstrarbærar eða 
óafrakstrarbærar vinnandi hendur . . . 
Engum hluta árlegs afrakstrar, sem upphaflega 
var ætlað að koma í auðmagns stað, er samt 
sem áður nokkru sinni varið til að framfæra 
óafrakstrarbærar vinnandi hendur, fyrr en á 
skrið hefur komið fullum skerfi sínum af af-
rakstrarbærri vinnu eða öllu, sem hann má á 
skrið koma á þann veg, er hann var notaður." 
(Bls. 316-317) 

Eitt skref af öðru tók hann með sínu orða-
lagi: 

„Þótt öllum árlegum afrakstri af jörðu og 
vinnu í hverju og einu landi sé án efa ætlað að 
lokum að sjá íbúunum fyrir neyslu og til að afla 
þeim tekna, skiptist hann samt náttúrulega í 
tvo hluta, þegar hann í fyrstu kemur annað-
hvort af grundu eða úr hendi afrakstrarbærra 
verkamanna. Öðrum þeirra og iðulega hinum 
stærri er fyrst í stað ætlað að koma í auðmagns 
stað og til að endurnýja vistir, hráefni Og unnar 
vörur, sem út úr auðmagni höfðu verið 
dregnar; hinum að mynda tekjur annaðhvort 
eiganda auðmagns þessa sem arður af fjár-
munum hans eða eins aðila eða annars sem 
leiga af landi hans." (Bls. 315-316) 

Og enn á þessa leið: 
„Sá hluti af árlegum afrakstri, sem ætlað er 

að koma í auðmagns stað, um leið og af jörðu 
kemur eða úr höndum afrakstrarbærra verka-
manna, er þess vegna ekki aðeins miklu stærri í 
ríkum löndum en fátækum, heldur miklu stærri 
í hlutfalli við hitt, sem í bráð er ætlað að mynda 
tekjur annaðhvort sem leiga eða arður. Sjóðir, 
ætlaðir til framfærslu afrakstrarbærrar vinnu, 
eru ekki aðeins miklu stærri í hinum fyrri en 

hinum síðari, heldur standa í stærra hlutfalli við 
hina, sem nota má til að framfæra bæði af-
rakstrarbæra vinnu og óafrakstrarbæra, þótt 
þeir ívilni að jafnaði hinum síðari." (Bls. 318-
319) 

Með öðrum orðum: 
„Hverju því, sem einn eða annar sparar af 

tekjum sínum, eykur hann við auðmagn sitt og 
annaðhvort notar það sjálfur til að framfæra 
aukinn fjölda afrakstrarbærra vinnandi handa 
eða gefur öðrum færi á því með því að lána 
honum það gegn vöxtum, það er að segja gegn 
hluta af arðinum. Svo sem auðmagn einstakl-
inga getur aðeins vaxið um það, sem hann 
sparar af árlegum tekjum sínum eða árlegum 
hagnaði sínum, svo getur aðeins að þeim sama 
hætti vaxið auðmagn samfélagsins, sem er hið 
sama sem allra einstaklinga, sem það telur." 
(Bls. 321) 

Og þá jafnframt: 
„Þess, sem árlega er lagt fyrir, er eins reglu-

lega neytt og það, sem árlega er eytt og nálega 
á sama tíma líka; en þess er neytt af öðrum hópi 
fólks . . . Þar eð hann er fyrir arðs sakir óðar 
notaður sem auðmagn, er þess hluta, sem 
(ríkur maður) sparar, neytt að sama hætti og 
nálega á sama tíma líka, en af öðrum hópi 
fólks, af verkamönnum, handvinnslumönnum 
og iðnaðarmönnum, sem endurframleiða með 
hagnaði gildi árlegrar neyslu sinnar . . . 
Neyslan er söm, neytendur aðrir." (Bls. 321-
322) 

Að auki hafði hann orð á: „Auðmagn eykst 
fyrir sparsemi og minnkar fyrir eyðslusemi og 
óráðdeild" og „Sparnaður, ekki iðjusemi, er í 
bráð orsök aukningar auðmagns". (Bls. 321) 

XIV 
Fé er að stærri hluta tekið að láni til atvinnu-

legra afnota en til neyslu. 
„Fjármuni, sem lánaðir eru gegn vöxtum, 

lítur lánveitandi ávallt sem auðmagn. Hann 
væntir þess, að þeir verði fengnir honum aftur í 
hendur á tilsettum tíma og á meðan greiði lán-
takandi honum árlega leigu fyrir afnot af þeim. 
Lántakandi getur ýmist notað þá sem auðmagn 
eða fjármuni til reiðu til neyslu í bráð . . . Án 
efa eru f jármunir , sem lánaðir eru gegn 
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vöxtum, á stundum notaðir á báða þessa vegu, 
en á hinn fyrri miklu oftar en á hinn síðari." 
(Bls. 333) 

Tekjur af vöxtum eru tekjur frá annarri 
hendi. 

„Vextir af peningum eru alltaf afleiddar 
tekjur , sem greiða verður af öðrum tekjum, ef 
þeir eru ekki greiddir úr arði af afnotum af 
þeim peningum, nema lántakandi sé eyðslu-
seggur, sem stofnar til annarrar skuldar til að 
greiða vexti af hinni fyrri." (Bls. 52-53) 

Hæð vaxta fer eftir afrakstri af framlögðum 
f jármunum og þá um leið eftir stigi atvinnuvega 
eða með öðrum orðum upphleðslu auðmagns. 
Ef gengur á auðmagn í samfélagi, verður eftir-
spurn eftir vinnu þannig minni og laun lækka, 
„svo að arður af f jármunum eykst og þar af 
leiðandi vextir af peningum." (Bls. 94) Ef sam-
félagi vex auður, gegnir gagnstæðu máli. 

„Eftir því sem auðmagn eykst í einu eða öðru 
landi, minnkar að nauðsyn sá arður, sem 
hafður verður af afnotum af því. Innanlands 
verður smám saman æ erfiðara að finna arð-
vænlega aðferð til að nota nýtt auðmagn. Af 
þeim sökum kemur til samkeppni á milli eig-
enda ýmiss auðmagns, þar eð sumir gína yfir 
afnotum annarra. En tíðast geta þeir ekki 
vænst að hafa þau af öðrum nema með því að 
bjóða sanngjarnari kjör . . . Fyrir samkeppni 
þeirra hækka laun fyrir vinnu og niður gengur 
arður af f jármunum. En þegar arður, sem 
hafður verður af afnotum af auðmagni, minnk-
ar að þessum hætti á báðar hendur að segja 
má, hlýtur jafnframt að minnka af nauðsyn 
það verð, sem fæst greitt fyrir afnot af því, það 
er að segja vextir." (Bls. 306) 

Í landi, sem er að verða fullræktað, fæst með 
hliðstæðum hætti minni afrakstur en áður af 
nýrækt. í það horf sótti í breskum nýlendum. 

„Þegar frjósamasta og best staðsetta landið 
hefur allt verið numið, er minna að hafa upp úr 
ræktun þess, sem er síðra bæði um jarðveg og 
staðsetningu, og ráð verður á minni vöxtum af 
f jármunum. Í miklum hluta nýlendna okkar 
hafa þannig bæði lagalegir (hámarks-) og mark-
aðsvextir verið lækkaðir talsvert, eftir því sem 
á öldina hefur liðið. Eftir því sem auðæfi, 

umbætur og fólksfjöldi hafa vaxið, hafa vextir 
lækkað." (Bls. 92-93) 

Lán eru yfirleitt veitt í peningum: 
„Nálega öll lán gegn vöxtum eru veitt í pen-

ingum, ýmist úr pappír eða gulli og silfri . . . 
Fyrir sakir láns framselur lánveitandi svo að 
segja lántakanda rétt sinn til viss hluta af ár-
legum afrakstri jarðar og vinnu landsins til að 
nota eins og lántakanda þóknast." (Bls. 334) 

Gnægð peninga hefur áhrif á vexti: 
„Locke, Law og Montesquieu eins og margir 

aðrir höfundar virðast hafa ímyndað sér, að 
aukning á magni gulls og silfurs upp úr fundi 
spænsku Vestur-Indía hafi verið raunveruleg 
orsök lækkunar vaxta um mestalla Evrópu." 
(Bls. 336) 

Fram á veilur í slíkum ályktunum hefur 
Hume sýnt.16 

XV 
Hlutverk peninga er að auðvelda skipti á 

munum og vinnu. í því skyni munu þeir hafa 
verið upp teknir í öndverðu. (Bls. 22) 

„Peningar, hið mikla hjól veltunnar, það 
mikla tæki verslunar, eiga þess vegna engan 
hlut í tekjum samfélagsins, sem þeir heyra til, 
þótt hluti auðmagns séu og mjög verðmætur 
hluti; og þótt málmmunir, sem þeir felast í, 
miðli árlega í hringrás sinni sérhverjum manni 
tekjum, sem að réttu heyra honum til, eiga þeir 
engan hlut að þeim." (Bls. 276) 

Peningar eru umfram allt mynt ur gulli og 
silfri, og í daglegu tali merkja þeir stundum 
jafnvirði sitt. 

„Þegar rætt er um tiltekna upphæð peninga, 
merkir hún stundum ekki annað en þá málm-
muni úr gulli og silfri, sem mynda hana; og 
stundum er að auki átt við nokkuð óljóst tilkall 
til vara, sem fást í skiptum fyrir hana eða þann 
kaupmátt, sem hún færir eiganda sínum." (Bls. 
274) 

Jafnframt eru peningar, mynt úr gulli og 
silfri, ein grein veltuauðmagns, samfélags sem 
einstaklinga, ásamt birgðum seljenda, hrá-
efnum og ódreifðum vörum framleiðenda, en 
mynt „í umferð í einu eða öðru landi þarfnast 
vissra útgjalda, í fyrsta lagi til að draga hana 
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saman og síðan til að halda henni í horfi." (Bls. 
273) 

„Viss hluti mjög verðmætra efna, gulls og 
silfurs, og mjög fáfengilegrar vinnu er notaður 
til að halda í horfi því mikla, en dýra tæki versl-
unar, sem hverjum og einum einstaklingi í sam-
félagi miðlar reglulega viðurværi hans, hæg-
indum og skemmtan í réttum hlutföllum þeirra 
í stað þess að ganga til aukningar stokki þeim, 
sem til reiðu er til neyslu í bráð, viðurværis, 
hæginda og skemmtunar einstaklinga." (Bls. 
273) 

Peningar úr pappír eru ódýrari en peningar 
úr gulli og silfri: 

„Við skipti á peningum úr gulli og silfri fyrir 
peninga úr pappír kemur í stað mjög dýrs tækis 
verslunar annað því miklu ódýrara og stundum 
alveg eins hentugt." (Bls. 276) 

Skýrslur eru um mynt í umferð á Skotlandi í 
upphafi átjándu aldar. 

„Silfurpeningar, sem í umferð voru á Skot-
landi fyrir sameininguna 1707 og til endursláttu 
voru kallaðir inn í Skotlandsbanka strax eftir 
hana, námu að verðmæti 411.117£ 10s 9d. 
Reikningsskil eru ekki vegna gullmyntar, en af 
fornum reikningum myntsláttu Skotlands 
verður ráðið, að verðmæti slegins gulls hafi 
árlega farið dálítið fram úr silfurs. Að því sinni 
tóku margir, sem vantrú höfðu á endur-
greiðslu, ekki silfur sitt til Skotlandsbanka; og 
auk þess var allmikið af enskri mynt leyst inn. 
Verðmæti gulls og silfurs í umferð á Skotlandi 
fyrir sameininguna verður þess vegna ekki 
metið lægra en milljón sterlingspunda alls. Það 
virðist hafa verið nær allt verðmæti peninga í 
umferð í því landi; mjög litlum hluta af því öllu 
námu seðlar Skotlandsbanka, sem þá var án 
keppinautar, þótt talsverðir væru." (Bls. 281-
282) 

Helstu peningar úr pappír eru bankaseðlar: 
„Ýmsar tegundir eru af pappírspeningum, 

en seðlar banka og bankarekenda eru sú 
tegund, sem best er þekkt og hentugust virðist 
í því skyni." (Bls. 277) 

Á Skotlandi þokaði mynt úr gulli og silfri 
fyrir bankaseðlum, eftir því sem á öldina leið, 
svo að af verðmæti peninga í umferð í upphafi 
síðasta fjórðungs hennar, alls um 2 milljónum 

sterlingspunda, nam mynt innan við hálfri 
milljón. 

XVI 
Peningar eru ekki þáttur í framleiðslu né í 

myndun tekna, en sem lánsfé geta peningar 
örvað atvinnulíf: 

„Peningar eru hvorki efni til að vinna úr né 
verkfæri til að vinna með; og þótt verkamanni 
séu greidd laun í peningum, felast raunveru-
legar tekjur hans ekki fremur en annarra í pen-
ingum, heldur í verðgildi peninga; ekki í málm-
munum, heldur í því, sem við þeim fæst." (Bls. 
280) 

Fyrir sakir trausts, sem þeir njóta, geta 
bankar gefið út seðla: 

„Þegar fólk í einu eða öðru landi ber slíkt 
traust til auðæfa, ráðvendni og hygginda 
bankarekanda að álíta hann ávallt reiðubúinn 
að greiða að kröfu slíka innlausnarseðla sína, 
sem honum verður að líkindum fram vísað á 
hverjum og einum tíma, verða þeir seðlar eins 
gjaldgengir og peningar í gulli og silfri vegna 
trausts á, að slíkir peningar fáist hvenær sem er 
fyrir þá ." (Bls. 277) 

Seðlar banka koma í stað myntar úr gulli og 
silfri: 

„Bankarekandi einn getur lánað viðskipta-
mönnum sínum eigin innlausnarseðla sína að 
upphæð £100.000, að gert verður ráð fyrir. Þar 
eð þessir seðlar ganga í hverju og einu skyni 
sem peningar, greiða skuldunautar hans 
honum sömu vexti sem hann hefði lánað þeim 
svo mikla peninga. Af vöxtum þessum hefur 
hann hagnað sinn. Þótt sumir seðlanna leiti sí-
fellt til hans til innlausnar, verður hluti af þeim 
áfram í umferð mánuðum og árum saman. Þótt 
að jafnaði hafi hann í umferð seðla allt að 
£100.000, geta £20.000 í gulli og silfri í hand-
raða iðulega nægt til að verða við tilfallandi 
kröfum. Fyrir þessar ráðstafanir verða af 
£20.000 öll þau not, sem £100.000 kynnu ella að 
hafa verið lögð til." (Bls. 277) 

Bankar stuðla þannig að meiri notum af 
auðmagni: 

„Það er ekki með því að auka auðmagn 
lands, heldur með því að gera stærri hluta þess 
virkan og afrakstrarbæran en ella, að hin hyggi-
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legasta starfsemi banka má efla iðnað lands. 
Sá hluti auðmagns síns, sem kaupsýslumanni 
þykir hlýða að hafa ónotaðan hjá sér og í 
reiðufé til að verða við tilfallandi kröfum, eru 
ókvikir f jármunir í þeim mæli, að leggja hvorki 
honum né landinu til neinn afrakstur, á meðan 
þeir eru í þeirri stöðu. Vegna hyggilegrar banka-
starfsemi getur hann umbreytt þeim ókviku 
f jármunum í efni til að vinna með og í vistir og 
viðurværi til að vinna við: í f jármuni, sem 
leggja bæði honum og landinu til einn eða 
annan afrakstur." (Bls. 304) 

Af starfsemi banka hefur Skotland notið 
mikils ávinnings: 

„Þess konar starfsemi hefur undanfarandi 25 
eða 30 ár farið fram á Skotlandi fyrir uppsetn-
ingu bankafélaga í nálega hverjum og einum 
bæ, sem að kveður, og jafnvel í sumum sveita-
þorpum. Áhrif þeirra hafa einmitt orðið þau, 
sem lýst hefur verið hér að ofan. Viðskipti 
landsins fara nær algerlega fram í pappírspen-
ingum þessara ýmsu bankafélaga, sem að venju 
eru viðhafðir við alls konar kaup og sölu. Silfur-
mynt sést mjög sjaldan nema í skiptum fyrir 
tuttugu skildinga seðil og gullmynt enn 
sjaldnar. En þótt framferði allra þessara banka 
hafi ekki verið lýtalaust og af þeim sökum hafi 
þurft lagasetningar um eftirlit með því, hefur 
landið bersýnilega notið mikils ávinnings af 
starfsemi þeirra engu að síður. Ég hef heyrt það 
fullyrt, að verslun borgarinnar Glasgow hafi 
tvöfaldast á fimmtán árum eftir fyrstu uppsetn-
ingu banka þar; og að verslun á Skotlandi hafi 
meira en fjórfaldast frá uppsetningu fyrstu 
tveggja almennu bankanna í Edinborg; og 
annar þeirra, nefndur Skotlandsbanki, var 
stofnaður með lögum 1695; en hinn, nefndur 
Konunglegi bankinn, með konunglegu leyfis-
skjali 1727." (Bls. 281) 

Lánum banka til kaupsýslumanna og 
athafnamanna eru samt þröngar skorður 
settar: 

„Það, sem banki getur að réttu lagi lánað 
kaupmanni eða athafnamanni af nokkru tagi, 
er ekki annaðhvort allur höfuðstóll sá, sem 
hann sýslar með, eða jafnvel neinn umtals-
verður hluti þess auðmagns, heldur sá hluti 
þess einungis, sem hann þyrfti að öðrum kosti 

að hafa við höndina ónotaðan og í reiðufé til að 
verða við tilfallandi kröfum. Ef pappírspening-
ar, sem banki lánar, fara aldrei fram úr gildi 
gulls og silfurs, sem af nauðsyn væri í umferð í 
landinu, ef pappírspeningar væru engir, geta 
þeir aldrei farið fram úr því magni, sem veltan 
í landinu getur auðveldlega tekið við og nýtt." 
(Bls. 288) 

Ef seðlar banka fara fram úr því marki, 
verður innlausnar þeirra æskt: 

„Ef pappírspeningar í umferð fara nokkru 
sinni fram úr þeirri upphæð, hljóta þeir að 
koma aftur til bankanna til að verða skipt við 
gulli og silfri, þar sem þeir verða hvorki sendir 
til útlanda né notaðir í umferð í landinu." (Bls. 
284) 

Það skýrði hann með dæmi: 
„Gert verður ráð fyrir því, til dæmis, að í 

landi nokkru á tilteknum tíma nemi allir pen-
ingar í umferð £1.000.000 og sú upphæð dugi til 
að dreifa öllum árlegum afrakstri jarðar þess og 
vinnu. Gert verður ráð fyrir því líka, að nokkru 
síðar gefi ýmsir bankar og bankarekendur út 
innlausnarseðla á handhafa upp á £1.000.000 
og haldi í hirslum sínum eftir £200.000 til að 
verða við tilfallandi kröfum. í umferð yrðu þess 
vegna £800.000 í gulli og silfri og £1.000.000 í 
seðlum eða £1.800.000 í seðlum og mynt. En til 
að velta og dreifa árlegum afrakstri af jörðu og 
vinnu landsins til eiginlegra neytenda þurfti 
áður aðeins £1.000.000, og sá afrakstur verður 
ekki aukinn í bráð fyrir starfsemi banka. Til að 
dreifa honum dygðu þess vegna £1.000.000. 
Nákvæmlega sama magn af vörum gengur 
kaupum og sölum sem áður, svo að hið sama 
magn peninga dugar til kaupa á þeim og sölu." 
(Bls. 277-278) 

Hann hélt viðstöðulaust áfram og dró álykt-
anir af dæmi sínu: 

„Farvegur veltunnar verður nákvæmlega 
samur og áður, ef svo má að orði kveða. Til að 
fylla þann farveg hafa £1.000.000 verið talin 
duga. Hvaðeina, sem í hann er veitt umfram 
þá upphæð, getur þess vegna ekki eftir honum 
runnið, heldur flæðir yfir bakkana. í hann er 
veitt £1.800.000. Yfir bakkana hljóta þess 
vegna að flæða £800.000, þar eð sú upphæð er 
fram yfir og umfram það, sem notað verður í 
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umferð í landinu. En þótt sú upphæð verði ekki 
notuð heima fyrir, er hún of verðmæt, til að hún 
sé látin liggja ónotuð. Ur landi verður hún þess 
vegna send til að leita þeirra arðvænlegu 
afnota, sem ekki er kostur heima fyrir. En 
pappírspeningar geta ekki farið úr landi, því að 
þeir eru ekki teknir upp í venjulegar greiðslur 
f jarri bönkum, sem gefa þá út, og landi, þar 
sem þeir verða inn leystir að lögum. Gull og 
silfur að upphæð £800.000 verður þess vegna 
sent úr landi, og farveg veltu heima fyrir fylla 
£1.000.000 í pappírspeningum í stað 
£1.000.000 í málmum þessum, sem áður fylltu 
hann." (Bls. 278) 

Að nokkru af þessum ástæðum veldur aukin 
útgáfa á seðlum ekki rýrnun verðgildis þeirra 
og hækkun vöruverðs. 

„Með því að auka magn og af þeim sökum að 
skerða gildi alls gjaldmiðils hækkar aukning 
pappírspeninga að nauðsyn verð á vörum í pen-
ingum, að sagt er. En þar sem magn gulls og 
silfurs, sem út úr gjaldmiðlinum er tekið, er 
ávallt jafnt að magni pappírspeningum, sem 
við hann er bætt, auka pappírspeningar ekki að 
nauðsyn magn gjaldmiðilsins alls. Frá upphafi 
síðustu aldar til þessa dags hafa matföng aldrei 
verið ódýrari á Skotlandi en 1759, þótt þá væru 
meiri pappírspeningar í landinu en nú vegna 10 
og 5 skildinga seðla í umferð . . . Árin 1751 og 
1752, þegar Hume birti Political Discourses, 
Pólitískar umræður sínar og skömmu eftir hina 
miklu aukningu pappírspeninga á Skotlandi, 
varð mjög greinanleg hækkun á verði mat-
fanga, af völdum slæms árferðis sennilega og 
ekki aukningar pappírspeninga." (Bls. 308-
309) 

En hafa breytingar á heildarmagni peninga 
áhrif á verðlag? 

XVII 
Örir aðflutningar gulls og silfurs frá Ameríku 

til Evrópu á sextándu og seytjándu öld ollu 
verðfalli þeirra og hækkun vöruverðs í álfunni. 

„Frá um 1570 til 1640, á sjötíu ára skeiði, 
gengu hlutfallslegar breytingar á gildi silfurs og 
korns í gagnstæðar áttir. Silfur féll að raunveru-
legu gildi eða varð skipt gegn minna magni af 
vinnu en áður; og korn hækkaði að nafn-

verði . . . Fundur auðugra náma í Ameríku 
virðist hafa verið hin eina orsök þessarar skerð-
ingar á gildi silfurs í hlutfalli við korn. Fyrir 
henni gera allir grein að sama hætti; og um hana 
hefur aldrei verið neinn ágreiningur, hvorki um 
málavexti né orsakir hennar. Framfarir og 
umbætur í iðnaði urðu í miklum hluta Evrópu 
á þessu skeiði, og af þeim sökum hlýtur eftir-
spurn eftir silfri að hafa verið vaxandi. En 
aukning framboðs hafði gengið miklu lengra en 
eftirspurnar, að virðist, svo að gildi málmsins 
féll verulega." (Bls. 191) 

Að verðfalli silfurs á þessu skeiði vék hann 
aftur á öðrum stað: 

„Aukning á magni silfurs, meðan samt og 
áður er magn vara, sem það dreifir, getur ekki 
haft nein önnur áhrif en að skerða gildi þess 
málms. Nafnvirði alls konar vara yrði meira, en 
raunvirði þeirra yrði nákvæmlega hið sama og 
áður." (Bls. 337) 

Þessar breytingar á gildi silfurs urðu á all-
löngu árabili. Á því verða litlar breytingar frá 
ári til árs: 

„En gildi silfurs, þótt stundum breytist mjög 
mikið á milli alda, breytist sjaldan á milli ára, 
heldur er hið sama og nálega hið sama í hálfa 
öld eða öld samfellt." (Bls. 36) 

Þá taldi hann magn peninga laga sig mjög að 
magni vara, sem þeir dreifa: 

„Hin einu not peninga eru að dreifa neytan-
legum vörum. Vistir, hráefni og unnar vörur 
eru keypt eða seld við þeim og dreift til eigin-
legra neytenda þeirra. Magn peninga, sem í 
nokkru landi verður notað árlega, hlýtur þess 
vegna að vera ákvarðað af því magni neytan-
legra vara, sem þeir dreifa ár hvert . . . Verð-
mæti þeirra hlýtur þess vegna að minnka, eftir 
því sem verðmæti þess afrakstrar minnkar og 
jafnframt það magn peninga, sem notað verður 
til að dreifa þeim. . . . Aftur á móti hlýtur 
magn peninga í sérhverju landi náttúrulega að 
aukast, eftir því sem gildi árlegs afrakstrar 
eykst. Úr því að meira er gildi neytanlegra 
vara, sem árlega hlýtur að vera dreift í samfé-
lagi, mun þurfa meira magn peninga til að 
dreifa þeim." (Bls. 323-324) 

Af þessari ástæðu mun hann ekki hafa tekið 
upp hina fleygu kenningu Humes um verðáhrif 
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innstreymis eða útstreymis myntmálma af 
völdum hagstæðs eða óhagstæðs verslunarjafn-
aðar, þótt hann hefði farið um hana þessum 
orðum í fyrirlestrum sínum: 

„(Hume) sannar að mjög snjöllum hætti, að 
peningar hljóti ávallt að vera í ákveðnu hlutfalli 
við magn vara í hverju og einu landi; að verð 
vara hljóti að hækka, hvenær sem peningar 
hlaðast upp hlutfallslega umfram vörur í einu 
eða öðru landi; að vörur þess lands verði undir-
boðnar á útlendum mörkuðum og af þeim 
sökum hljóti peningar að fara til annarra landa; 
en á hinn bóginn að verð vara lækki, hvenær 
sem magn peninga minnkar hlutfallslega 
umfram vörur, og undirbjóði landið önnur á 
útlendum mörkuðum og af þeim sökum komi 
peningar aftur í ríkum mæli. Þannig haldast 
peningar og vörur við víst stig í hverju og einu 
landi. Röksemdafærsla Humes er ákaflega 
snjöll. Hann virðist samt sem áður vera dálítið 
haldinn þeirri skoðun, sem áður hefur verið að 
vikið, að almenn velmegun sé undir peningum 
komin."18 

Einsýnt þótti honum ekki, að verðlag vara að 
öðru óbreyttu stæði jöfnum skrefum í réttu 
hlutfalli við magn peninga. 

XVIII 
Um ríkjandi stefnu í efnahagsmálum um 

sína daga, kaupauðgisstefnuna, fór Adam 
Smith mörgum orðum og stundum óvægum: 

„Með tveimur miklum vélum, uppörvun 
útflutnings og úrtölum innflutnings, hyggst 
kaupauðgiskerfið auðga sérhvert land, þótt 
með tilliti til nokkurra tilnefndra vara virðist 
það fylgja öndverðri forsögn: að letja útflutn-
ing og að örva innflutning. í skyn gefur það 
samt sem áður, að endanlegt markmið þess sé 
ávallt hið sama, að auðga landið fyrir sakir hag-
stæðs verslunarjafnaðar. Það letur útflutning 
hráefna til handvinnslu og tækja til iðnaðar til 
að veita okkar eigin verkamönnum ávinning og 
gera þeim fært að undirbjóða verkamenn ann-
arra þjóða á öllum útlendum mörkuðum; og 
með því að hamla þannig gegn útflutningi fárra 
vara, ekki í háu verði, hyggst það gefa tilefni til 
miklu meiri og dýrmætari útflutnings annarra. 
Það örvar innflutning hráefna til handvinnslu, 

til að okkar eigin fólki verði fært að vinna 
ódýrar úr þeim og hindra þannig meiri og dýr-
mætari innflutning unninna vara." (Bls. 607) 

„Með glerplötum, vermireitum og vermi-
veggjum má rækta mjög góð vínber á Skot-
landi, og úr þeim má líka gera mjög góð vín við 
um það bil þrjátíu sinnum meiri tilkostnað 
heldur en við verður flutt frá útlöndum jafngott 
vín að minnsta kosti. Væru það sanngjörn lög 
að banna innflutning allra útlendra vína í því 
skyni einu að örva lögun claret- og burgund-
vína á Skotlandi? Ef það er augljós fjarstæða að 
verja til einna verka þrjátíu sinnum meira af 
auðmagni og iðju en á er þörf til að kaupa frá 
útlöndum jafnmikið magn æsktra vara, hlýtur 
það að vera fjarstæða, þótt ekki taki eins í 
hnjúkana, en samt alveg sams konar, að verja 
til nokkurra slíkra verka þrítugasta og jafnvel 
þrjúhundraðasta hluta meira af öðru hvoru. 
Hvort yfirburðir eins lands yfir annað eru 
náttúrulegir eða áunnir, skiptir engu máli í 
þessu tilliti." (Bls. 425) 

Hagstæður verslunarjöfnuður varðar þannig 
ekki öllu: 

„Að flytja inn til landa, sem enga náma hafa, 
gull og silfur, sem æskt kann að vera, er án efa 
hluti af verkahring verslunar við útlönd. Það er 
samt sem áður mjög veigalítill hluti hans. 
Land, sem ætti í verslun við útlönd í því skyni, 
hefði naumast tilefni til að ferma skip á öld." 
(Bls. 415) 

Gull er samt sem áður alþjóðlegur gjaldmið-
ill, óslegið, en steypt í stangir: 

„(Í) öllum miklum verslunarlöndum er all-
mikið af gullstöngum ýmist flutt inn eða út í 
þágu verslunar við útlönd. Þar sem þessar 
stangir eru í umferð landa á milli að sama hætti 
sem mynt þjóðar er í umferð í landi hennar, 
verða þær taldar peningar hins mikla kaupsýslu-
veldis. Mynt þjóða fær hreyfingu sína og stefnu 
af vörum í umferð innan endimarka hvers og 
eins lands; peningar kaupsýslulýðveldisins af 
þeim í umferð á milli ýmissa landa. Hvor 
tveggja er notuð til að auðvelda skipti, önnur á 
milli einstaklinga af sömu þjóð, hin á milli ein-
staklinga af ýmsum þjóðum." (Bls. 411^12) 

Fleira er peningar en mynt úr gulli og silfri: 
„Ef engu að síður verður vöntun á gulli og 
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silfri í landi, sem efni hefur á að kaupa þau, eru 
ráð á fleira í þeirra stað en nær allra annarra 
vara . . . í þeirra stað kemur án mikilla óhæg-
inda kaup og sala gegn lánum og jöfnun reikn-
inga mánaðarlega eða árlega á milli ýmissa 
kaupsýslumanna. Pappírspeningar undir góðri 
stjórn mega koma í þeirra stað, ekki aðeins án 
nokkurra óhæginda, heldur með nokkrum 
ávinningi í sumum tilvikum. í öllu tilliti hefur 
athygli stjórnvalda aldrei verið vakin eins að 
óþörfu sem þá, er hún hefur beinst að varð-
veislu eða aukningu magns peninga í nokkru 
landi." (Bls. 4 0 5 - 0 6 ) 

Ávinning af verslun á milli landa mat hann 
eftir aðstæðum á frumstigi iðnbyltingarinnar: 

„Útlend verslun á milli hverra einna staða 
verður þeim öllum til skýlausra hagsbóta. Hún 
ber á brott það, sem umfram er af afrakstri 
jarðar þeirra og vinnu og ekki er eftir spurt á 
þeim, og færir aftur í staðinn eitt eða annað, 
sem eftir er spurt. Hún kemur aukalegum varn-
ingi landsmanna í lög með því að skipta á 
honum og ýmsu, sem í þarfir þeirra getur 
komið að nokkru leyti og aukið á ánægju 
þeirra. Að tilhlutan hennar verður þröngur 
markaður heima fyrir ekki til fyrirstöðu verka-
skiptingu í neinni grein iðnaðar eða hand-
vinnslu, eins og til mestrar fullnustu má verða. Þá 
miklu og merku þjónustu lætur verslun ýmissa 
landa á milli þeim að staðaldri í té." (Bls. 415) 

Þá stefnu í efnahagsmálum, sem til áhrifa 
hafði hafist í Frakklandi, búauðgisstefnuna, 
gagnrýndi hann vægar en kaupauðgisstefnuna 
og fór um hana nokkrum viðurkenningar-
orðum: 

„Þeir hafa nokkur undanfarin ár verið all-
álitlegur hópur, sem í lýðveldi franskra bók-
mennta eru kallaðir hagfræðingar . . . Þessi 
flokkur fjallar í ritum sínum, sem eru fjölmörg, 
ekki aðeins um þau efni, sem að réttu lagi eru 
nefnd þjóðhagsfræði, eða um eðli og uppruna 
auðlegðar þjóðanna, heldur um hverja eina 
grein stjórnsýslunnar." (Bls. 642-643) 

„Úr því að búauðgisstefnan telur vinnu að 
landbúnaði vera hina einu afrakstrarbæru, eru 
skoðanir, sem hún boðar, ef til vill of þröngar 
og afskorðaðar; þó virðast kenningar hennar í 
öllu tilliti vera eins réttlátar sem þær eru veg-

lyndar og frjálslegar, úr því að hún telur auð-
legð þjóða ekki fólgna í óneytanlegum verð-
mætum í peningum, heldur í neytanlegum 
afurðum, árlega framleiddum fyrir vinnu sam-
félagsins; og úr því að hún telur algert frelsi 
vera hin einu dugandi ráð, til að sú árlega fram-
leiðsla megi verða hin mesta fáanlega." (Bls. 
642) 

Það atvinnulega frelsi, sem mjög á bryddar í 
ritum hinna síðari kaupauðgismanna, en varð 
búauðgismönnum að kjörorði, laissez-faire, 
varð honum sjálfum að forsendu nýrrar stefnu 
í atvinnumálum á frjálsa samkeppni. 

XIX 
Frjáls verslun á milli landa gegnir sama hlut-

verki sem frjáls samkeppni innan lands. 
Hömlur og ívilnanir í verslun á milli landa 
draga úr alþjóðlegri verkaskiptingu og þá um 
leið úr ávinningi af henni: 

„Þannig er það, að sérhvert kerfi, sem að því 
miðar að draga með sérstakri uppörvun stærri 
hluta auðmagns samfélagsins til einnar greinar 
iðnaðar en náttúrulega gengi til hennar; eða að 
þvinga með sérstökum hömlum af einni grein 
iðnaðar hluta af því auðmagni, sem að öðrum 
kosti væri til hennar varið; rangsnýr í raun réttri 
þeim mikla tilgangi, sem því er ætlað að vinna. 
Það heldur aftur af framförum samfélagsins til 
raunverulegs auðs og mikilfengleika; og 
skerðir í stað þess að efla raunverulegt verð-
mæti árlegs afrakstrar lands þess og vinnu." 
(Bls. 650-651) 

Hann hélt áfram: 
„Að öllum kerfum annaðhvort ívilnana eða 

hamla algerlega niður felldum, kemst af sjálfs-
dáðum á hið auðsæja og einfalda kerfi náttúru-
legs frelsis. Sérhverjum manni er algerlega 
frjálst að hlúa að sínum eigin hagsmunum að 
sínum hætti og etja bæði dug sínum og auð-
magni til samkeppni við annarra manna eða 
reglu manna, svo framarlega sem hann brýtur 
ekki lög og rétt." (Bls. 651) 

Á tvenns konar íhlutun stjórnvalda er þó 
stundum þörf: 

„Í tveimur tilvikum virðist samt sem áður, að 
það geti yfirleitt verið til hagsbóta að leggja 
álögur á útlendan iðnað innlendum til uppörv-
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u n a r . - H i ð f y r r a e r , þ e g a r i ð n g r e i n e r v ö r n u m 
l a n d s i n s n a u ð s y n l e g . V a r n i r B r e t l a n d s e r u til 
d æ m i s m j ö g k o m n a r u n d i r s j ó m ö n n u m þ e s s o g 
s i g l i n g u m . M e ð s i g l i n g a l ö g u n u m e r þ e s s v e g n a 
m j ö g r é t t i l e g a r e y n t a ð ve i t a s j ó m ö n n u m o g 
s i g l i n g u m B r e t l a n d s e i n k a l e y f i á s i g l i ngum til 
e ig in l a n d s þ e i r r a , í s u m u m t i l v i k u m m e ð 
a l g e r u b a n n i o g í ö ð r u m m e ð þ v í a ð l e g g j a 
þ u n g a r á l ö g u r á s ig l ingar a n n a r r a l a n d a . . . 
H i ð a n n a ð . . . e r , þ e g a r s k a t t u r e r l a g ð u r í 
ö ð r u l a n d i á f r a m l e i ð s l u þ e s s . í þ v í t i lviki v i rð i s t 
s a n n g j a r n t , a ð j a f n h á i r s k a t t a r v e r ð i l agð i r á 
á þ e k k a f r a m l e i ð s l u ( f r á ú t l ö n d u m ) . . . . Þ a ð 
t i lv ik , e r þ a ð k a n n s t u n d u m a ð k o m a til 
á l i t a . . . e r , þ e g a r ú t l e n d þ j ó ð m e ð h á u m 
t o l l u m e ð a b a n n i s e t u r s k o r ð u r v ið i n n f l u t n i n g i 
á i ð n v a r n i n g i o k k a r i n n í l a n d s i t t . " (Bls . 4 2 9 -
430 , 4 3 1 - 3 2 , 434) 

A f s k i p t i s t j ó r n v a l d a af a t v i n n u l í f i v e r ð a þ á 
a ð m e s t u leyt i ú r s ö g u n n i : 

„ Þ j ó ð h ö f ð i n g i n n e r a l g e r l e g a l e y s t u r u n d a n 
s k y l d u , s e m h a n n m á e k k i r æ k j a , á n þ e s s a ð á 
h a n n sæki ó t a l t á l s ý n a , s e m e n g i r m a n n l e g i r 
v i t s m u n i r e ð a þ e k k i n g g e t a n o k k r u s inn i d u g a ð 
h o n u m til a ð r æ k j a m e ð g ó ð u m ó t i , þ e i r r i 
s k y l d u a ð v a k a yf i r i ð j u a l m e n n i n g s o g a ð b e i n a 
h e n n i a ð s t ö r f u m , s e m b e s t k o m a h a g s a m -
f é l a g s i n s . " (B l s . 651) 

Nótur 

1) Frá ómunatíð og fram yfir landafundina miklu og jafn-
vel til þessa dags hefur baðmullardúkur verið fluttur til 
landa við botn Miðjarðarhafs frá Suður- og Austur-
Asíu. Á mörkuðum í Norður-Evrópu er baðmullar ekki 
getið fyrr en í Flanders á 14. öld, en þangað fluttu hana 
kaupmenn frá Feneyjum. í Antwerpen var síðan farið 
að spinna baðmuliarþráð og vefa. Þaðan barst 
baðmullariðnaður til Englands með vefurum, sem flýðu 
borgina, þegar her Alexanders Farnese settist um hana 
1585, og settust þeir að í London (Spitalfields). Elstu 
heimildir um baðmullariðnað í Manchester eru frá 
1640, en á Englandi var hann aðallega stundaður í Lanc-
ashire. 

2) Í silkiiðnaði var þó fyrsta stóra vélin, spunavél, upp 
tekin og fyrsta verksmiðjan reist. Vél þessi vatt þráð úr 
bláþráðum úr púpum silkiorma. Vélin mun hafa verið 
upp fundin á Ítalíu, þar sem hún var notuð í silkiiðnaði. 
Lýsing á henni er í ritgerð um aflfræði eftir Vittorio 

Zonca, sem út var gefin í Padua 1621. Teikningum af 
vélinni smyglaði John Lombe til Englands 1717. Bróðir 
hans, Thomas Lombe, lét smíða slíkar spunavélar á 
Englandi og setti þær í verksmiðju, sem hann reisti á 
hólma í ánni Derwent, sem sneri vatnsmyllu-hjóli, sem 
léði vélunum hreyfiafl. Verksmiðjan var stór, 500 fet á 
lengd, 5 eða 6 hæðir, með 460 gluggum. Lýsing á verk-
smiðjunni er í bók Daniels Defoe, A Tour through the 
whole Island of Great Britain, bindi III, bls. 67, í útgáf-
unni frá 1742. Fleiri silkispunaverksmiðjur voru síðan 
settar upp, jafnvel þótt iðnaðurinn stæði höllum fæti í 
samkeppni við útlendan silkiþráð og aðrar stórar vélar 
kæmu ekki á eftir spunavélinni. Nokkrir verksmiðjueig-
endanna báru upp mál sitt fyrir þingnefnd 1765, að 
greint er frá í Journals of the House of Commons, XXX, 
bls. 209-220. 

3) Paul Mantoux, The Industrial Revolution in the Eigh-
teenth Century, London, 1928, bls. 197 og 109. 

4) Á meðan enskur baðmullariðnaður var á handverks-
stigi, stóð dúkur hans að baki indverskum, því aðþræðir 
hans voru ýmist of veikir eða of grófir. Frá Indlandi var 
keyptur mestallur sá baðmuliardúkur, sem notaður var 
á Engiandi á 17. öld. Undir lok aldarinnar ruddi hann 
sér mjög til rúms á kostnað ullardúks. Ullariðnaður 
krafðist þá verndar. Að kröfu hans var árið 1700 bann-
aður innflutningur á áprentuðum baðmullardúk frá Ind-
landi, Persíu og Kína. Þeim lögum mun ekki hafa verið 
stranglega fram fylgt. Að minnsta kosti var innflutn-
ingur hans að nýju bannaður með lögum 1720, sem 
þrengdu jafnframt að innlendum markaði, því að óheim-
ilt varð að viðlögðum sektum að ganga í baðmullar-
flíkum. Ári síðar, 1721, var þó undanþeginn banni þessu 
baðmullardúkur, blandaður líni, og var slíkur bland-
aður dúkur aðallega ofinn á Bretlandi næstu áratugi. 
Þótt fulltrúar flestra atvinnuvega gengju í skrúðgöngu 
við krýningu Georgs III, 1760, var enginn í henni úr 
baðmullariðnaði. 

5) „Frá Manchester um miðja átjándu öld voru baðmull-
arvörur út fluttar til Ítalíu, Þýskalands, nýlendnanna í 
Nórður-Ameríku, til Afríku, Litlu-Asíu og jafnvel til 
Kína um Rússland, að sagt er." (Paul Mantoux, sama, 
bls. 209.) Samt sem áður nam árlegur útflutningur 
baðmullarvara um þetta leyti aðeins um £46.000. 

6) Fram á 17. öld flutti England inn baðmull sína frá 
Smyrna, og fór hún um London. Á 18. öld fór það að 
kaupa baðmull frá Austur-Indíum, Vestur-Indíum og 
Brazilíu, og fór hún um Liverpool, og síðan frá Norður-
Ameríku, þegar á öldina leið. 

7) Paul Mantoux, sama, bls. 277. 

8) Til samanburðar skal þess getið, að járnvinnsla nam 
10.425.000 tonnum á Bretlandi 1914. 
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9) Það var Abraham Darby eldri (d. 1717), sem á sporið 
komst. Á ferð í Hollandi hafði hann séð járn unnið þar, 
og 1707 sótti hann um einkaleyfi til að steypa járnpotta 
„í .sandi aðeins, án leirmoldar eða leirs". - Að settist 
hann um 1709 í Coalbrookdale, skammt frá Wolver-
hampton, járnvinnslusvæði frá fornu fari. í næsta ná-
grenni voru skógar þar eyddir, en kolanámur á næsta 
leiti. Eins og margir á undan honum reyndi Abraham 
Darby í fyrstu að bræða járn á kolaeldi, en bar ekki 
meira úr býtum en þeir. Tók hann þá að reyna fyrir sér 
með koksi eins og notað var við bruggun öls og gerð 
múrsteina. Fetaði hann sig áfram við notkun þeirra, uns 
hann hætti að brenna viðarkolum í ofni sínum, eins og 
ráðið er af varðveittum bókum frá fyrirtæki hans. 
Aðferð hans endurbættu sonur hans og tengdasonur á 
fjórða áratugnum. Aðferð þeirra var ekki kunngerð né 
að henni vikið á almennum vettvangi fyrr en Mason 
prófessor sendi Konunglega breska vísindafélaginu bréf 
um hana 1747. (Philosophical Transactions ofthe Royal 
Society, XLIV, bls. 305.) Á sjötta áratugnum tóku aðrar 
járnbræðslur hana upp, og var koksuðum kolum víðast 
hvar brennt við járnbræðslu á Bretlandi í lok áratugar-
ins. 

10) Um eða fast eftir 1780 voru fundnar aðferðir til að vinna 
smíðajárn úr hrájárni með því að brenna koksi, nálega 
samtímis í Merthyr Tydvil í Wales og í Fontley við Ports-
mouth. Veitt einkaleyfi vegna aðgerða þessara eru dag-
sett 7. maí 1783 og 13. febrúar 1784. 

11) Stál mun franski vísindamaðurinn Réaumur fyrst hafa 
unnið, en hann birti aðferð sína í ritgerð í París 1722. 
Breskur úrsmiður, Benjamin Huntsman, fann aðferð til 
að vinna stál um 1750 og hóf að vinna það. Þótt gott orð 
færi af gæðum stáls hans, komst framleiðsla þess ekki á 
rekspöl fyrr en um 1772, þegar hann hafði reist verk-
smiðju sína í Attercliffe við Sheffield. 

12) W.H.B. Court, A Concise Economic History of Britain 
from 1750 to Recent Times, Cambridge, 1758, bls. 36. 

13) Paul Mantoux, sama, bls. 188. 

14). Dugald Stewart, „Account of the Life and Writings of 
the Author", í Essays on Philosophical Subjects, bls. 

lxxx; upp tekin af Edwin Cannan í inngangi að „The 
Wealth of Nations", bls. xliii. 

15) Leon Say, Turgot, London 1888, bls. 32: „Um Turgot 
sagði Condorcet: Hann hélt uppi stöðugum bréfa-
skiptum við Adam Smith." 

16) Alfred Marshall, Principles of Economics, London, 
1949, bls. 628, n.gr. 

17) Í Theory of Moral Sentiments (bls. 399) sagði Adam 
Smith: „Dr. Hutcheson vann sér það til ágætis að verða 
fyrstur til að draga glögga markalínu á milli þess, í hvaða 
tilliti allur siðferðislegur greinarmunur verður sagður af 
skynsemi sprottinn og í hvaða tilliti hann hvílir á um-
svifalausri skynjun og tilfinningu." 

18) Lectures, bls. 197. 

Útgáfur í vitnaðra rita Adams Smiths 

Lectures on Justice, Police, Revenue and Arms, delivered in 
Glasgow by Adam Smith, from Notes taken by a Student in 
1763. Útgefin af Edwin Cannan prófessor, Oxford, 1896. 

Essays on Philosophical Subjects by the late Adam Smith, 
LL.D, to which is prefixed „An Account on the Life and 
Writings of the Author" by Dugald Stewart, F. R. S. E., Basil, 
1799. 

The Theory of Moral Sentiments or An Essay towards an 
Analysis of the Principles by which Men naturally judge con-
cerning the Conduct and Character, first their Neighbours and 
afterwards of themeselves, to which is added „A Dissertion 
on the Origin of Languages" by Adam Smith, LL.D, the fifth 
edition, London, 1781. 

An Inquiry into the Nature and Causes ofthe Wealth ofNat-
ions by Adam Smith, edited with an Introduction, Notes, 
Marginal Summary and an Enlarged Index by Edwin 
Cannan, M.A., LL.D., Professor of Political Economy in 
the University of London. The Modern Library, New York, 
1937. 

Leiðrétting: 
Í síðasta hefti Fjármálat íðinda (1. hefti 1983) víxluð-
ust línurit í grein Ragnars Árnasonar á bls. 35 og 37, 
þannig að mynd 2 á að vera mynd 1 og öfugt. 




