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Um stöðugleika í gengismálum 

Skammt er nú í það, að ár sé liðið, síðan 
gengi krónunnar var lœkkað um nálægt 15%, 
en það var þáttur í hinum víðtœku efnahags-
ráðstöfunum, sem þá voru gerðar. Síðan 
hefur gengi krónunnar gagnvart erlendum 
gjaldmiðlum verið haldið mjög stöðugu, 
þegar á heildina er litið, þótt verulegar breyt-
ingar hafi orðið á gengi einstakra gjaldmiðla 
vegna óstöðugleika á erlendum gjaldeyris-
mörkuðum. Verður að fara allt aftur fyrir 
hrun fastgengiskerfisins í upphafi síðasta ára-
tugar til þess að finna sambœrilegt stöðug-
leikatímabil í gengismálum hér á landi. Hefur 
þessi gengisstefna verið veigamikill þáttur í 
því, hver árangur hefur náðst til hjöðnunar 
verðbólgu að undanförnu. 

Skýringar á lækkun verðbólgunnar er þó 
ekki að finna í breyttri gengisstefnu einni 
saman, enda hefur oftar en einu sinni á undan-
förnum verðbólgutímum verið reynt að draga 
úr verðhækkunum með því að halda gengi 
stöðugu um tíma, og eru efnahagsaðgerðir á 
fyrri hluta árs 1981 síðasta og um leið lær-
dómsríkasta dæmið um slíka viðleitni. 
Ástæðan fyrir því, að varanlegum árangri 
varð ekki náð í það skipti, lá fyrst og fremst í 
því, að ekki var gripið til samrœmdra ráðstaf-
ana á öðrum sviðum efnahagsmála og þá sér-
staklega að verðbótakerfi launa var haldið að 
mestu óbreyttu. Með áframhaldandi víxlverk-
unum verðlags og launa hlaut gengið brátt að 

verða svo óhagstætt atvinnuvegunum, að 
undan yrði að láta. Skýringin á því, að þannig 
hefur ekki farið að þessu sinni, er vitaskuld sú, 
að verðbætur á laun voru afnumdar frá 1. 
júní á síðastliðnu ári. Í kjölfar þess voru 
launabreytingar um tíma ákveðnar með lög-
um, og nú hafa verið gerðir launasamningar, 
sem í meginatriðum eru samrýmanlegir 
áframhaldandi stöðugleika í gengismálum. 

Stefnan í gengismálum er því óhjákvæmi-
lega tengd þróun launamála. Forsenda þess, 
að hægt yrði að stöðva hið sífellda gengissig, 
sem lækkað hafði verðgildi krónunnar um tvo 
þriðju hluta á hálfu öðru ári, var sú, að 
stöðvuð yrði víxlverkun launa og verðlags 
með afnámi þess verðbótakerfis á laun, sem í 
gildi hefur verið um langt árabil. Á hinn bóg-
inn er jafnljóst, að það hlýtur að vera skilyrði 
aukins stöðugleika í launamálum og varan-
legra samninga í þeim efnum, að genginu sé 
haldið stöðugu með þeirri tryggingu, er það 
veitir launþegum gegn rýrnun rauntekna. Sem 
betur fer virðast nú skilyrði til þess, að gengi 
verði áfram haldið stöðugu, enda verður ekki 
annað séð en núverandi gengi veiti atvinnu-
vegunum viðunandi samkeppnisskilyrði, sem 
m.a. kemur fram í hinu háa atvinnustigi, sem 
haldizt hefur þrátt fyrir þá örðugleika, sem 
sjávarútvegurinn hefur átt við að etja vegna 
aflaleysis. 

Af því, sem nú hefur verið rakið, má draga 
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þá ályktun, að bæði sé nauðsynlegt og unnt að 
halda fast við stöðugleika í gengismálum. 
Jafnframt er mikilvægt, að stefnan í gengis-
málum sé mörkuð með sem ákveðnustum 
hætti til lengri tíma og unnið sé að almennum 
stuðningi við hana sem einn af hornsteinum 
stöðugleika í verðlags- og efnahagsmálum. 
Slík stefnumörkun er þó ekki vandalaus í 
heimi, þar sem gengi á milli helztu mynta er 
eins óstöðugt og raun ber vitni. Er rækileg 
grein gerð fyrir ýmsum þeim vandamálum, 
sem við er að etja í þessu efni, í grein eftir Jón 
Sigurðsson í þessu hefti Fjármálatíðinda. 
Ræðir hann þar bœði um þau vandamál, sem 
eru samfara skilgreiningu á föstu gengi við 
núverandi aðstæður í alþjóðagjaldeyrismál-
um, og um nauðsyn þess að reyna að skil-
greina stefnuna í gengismálum fram í tímann 
í því skyni að hafa áhrif á mikilvægar ákvarð-
anir í efnahagslífinu, svo sem ákvarðanir í 
launamálum og útgjaldaákvarðanir fyrirtækja 
og annarra aðila. 

Mikilvægasta spurningin á þessu sviði er 
þó sú, hvort ekki sé nauðsynlegt aðfylgja eftir 
þeim árangri, sem þegar hefur náðst í lækkun 
verðbólgu, með því að gera stöðugleika 
gengisins tilframbúðar að einni meginviðmið-
un efnahagsstarfseminnar, er veiti það aðhald 
um þróun verðlags og framleiðslukostnaðar, 

sem svo mjög hefur skort hér á landi á undan-
förnum árum. Sveigjanlegt gengi, þar sem 
tekið væri tillit bæði til mismunandi þróunar 
framleiðslukostnaðar hér á landi og erlendis 
og sveiflna í viðskiptakjörum og öðrum ytri 
skilyrðum atvinnuveganna, virtist um skeið 
gefa Íslendingum kost á að verjastytri áföllum 
og halda uppi hærra atvinnustigi en aðrar 
þjóðir. Flest rök hníga þó að því, að þessi 
stefna hafi gengið sér til húðar í óðaverðbólgu 
síðustu ára og leitt til aðhaldsleysis um efna-
hagslegar ákvarðanir á öllum sviðum þjóðlífs-
ins, er að lokum stefndi sjálfu efnahagslegu 
sjálfstæði þjóðarinnar í voða. 

Þegar allt kemur til alls, er undirstaða allra 
skynsamlegra ákvarðana í efnahagsmálum 
eins og á öðrum sviðum skilningur á nauðsyn 
þess að horfast í augu við staðreyndir og haga 
gerðum sínum í samræmi við það. Þegar 
þróun efnahagsmála kemst hins vegar á það 
stig, að reynt er með sífelldu kapphlaupi 
verðlags, launa og gengis að velta efnahags-
legum vanda frá einum hagsmunaaðila til 
annars, getur afleiðingin ekki orðið önnur en 
taumlaus verðbólga, sem allir skaðast af að 
lokum. Staðföst ákvörðun um stöðugleika í 
gengismálum getur átt mikinn þátt í því að 
tryggja, að sú saga endurtaki sig ekki. 

J.N. 



Þorvaldur Gylfason: 

Hlutverk ríkisvalds og verklýðshreyf-
ingar í viðnámi gegn verðbólgu 

Eftirfarandi grein er samhljóða erindi, sem flutt var á aðalfundi 
Verzlunarráðs Íslands 28. febrúar 1984. 

Það er algeng skoðun um allan heim, að 
ríkisvaldið beri yfirleitt höfuðábyrgð á efna-
hagsástandi hverju sinni. Þetta má ráða af 
því meðal annars, að kjörfylgi ríkisstjórna fer 
mjög oft eftir framvindu efnahagsmála. Þetta 
er alþjóðlegt fyrirbæri. í Bandaríkjunum 
hefur það til dæmis aðeins gerzt einu sinni á 
öldinni, að flokkur Bandaríkjaforseta tapaði 
forsetakosningum í batnandi árferði, en það 
var 1976. Annars hefur það verið regla í því 
landi, að sá flokkur, sem fer með völd í Hvíta 
húsinu, heldur völdum, ef hagkerfið er í upp-
sveiflu fyrir kosningar, en missir þau annars. 
Svipaða sögu má ugglaust segja um mörg 
önnurlönd. 

Það er varhugavert að draga ríkisvaldið eitt 
til ábyrgðar á framvindu efnahagsmála. 
Ástæðan ætti að vera öllum ljós. Hún er sú, 
að höfuðstærðir þjóðarbúskaparins svo sem 
þjóðartekjur, atvinnuástand og verðbólgu-
stig ráðast ekki aðeins af hagstjórnarstærð-
um, sem ríkisvaldið hefur í hendi sinni, svo 
sem peningamagni, gengi, ríkisútgjöldum og 
sköttum, heldur einnig af öðrum þáttum, sem 
ríkisvaldið hefur iðulega lítil eða engin áhrif 
á. Hér er annars vegar um að mestu leyti óvið-
ráðanleg ytri skilyrði að tefla svo sem afla-
brögð eða fiskverð á alþjóðamörkuðum. 
Hins vegar ræðst svo gangur efnahagslífsins 
af enn annarri lykilstærð: Kauplagi. Þessi 
stærð hefur úrslitaáhrif einfaldlega í krafti 
þess, að vinnulaun nema yfirleitt milli 80 og 

90 prósentum hreinna þjóðartekna í mörgum 
löndum Vestur-Evrópu og Norður-Ameríku. 
Yfirgnæfandi meirihluti framleiðslukostn-
aðar er því fólginn í kaupgreiðslum. 

Kjarasamningar og ríkisafskipti 
Og hvernig er kaupgjald ákveðið í okkar 

þjóðfélagi? Um það er tekizt á í frjálsum 
samningum milli verklýðsfélaga og samtaka 
vinnuveitenda. Um margra ára skeið hefur 
þó verklýðshreyfingin jafnan haft undirtökin 
í þessum viðskiptum. Yfirburði verklýðsfé-
laganna við samningaborðið má að einhverju 
leyti rekja til þess, að ríkisvaldið hefur iðu-
lega verið til taks á bak við tjöldin og lofað 
vinnuveitendum að hlaupa undir bagga, ef 
þess væri þörf, til dæmis með gengisfellingu 
eða aukinni peningaprentun. Tilgangur þess-
ara ríkisafskipta hefur að sjálfsögðu verið sá 
að veita nýju fé til fyrirtækjanna til að gera 
þeim kleift að verða við kaupkröfum verk-
lýðsfélaganna og komast þannig hjá verkföll-
um eða atvinnuleysi. Jafnframt hefur ríkis-
valdið iðulega staðið í sérsamningum við 
verklýðsfélögin um ráðstafanir í skatta- og 
tryggingamálum og ýmsum öðrum málum, 
sem varða landsmenn alla, í því skyni, að 
slíkar ráðstafanir gætu að einhverju leyti 
komið í stað beinna kauphækkana. Með þess-
um eða svipuðum hætti fara kjarasamningar 
fram víðast hvar, þar sem verklýðshreyfingin 
býr yfir umtalsverðum styrk á stjórnmálavett-
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vangi, til dæmis í Bretlandi og á Norðurlönd-
um. Þó hefur líklega hvergi kveðið jafn-
rammt að þessu fyrirbrigði og hér á landi 
undanfarna áratugi. 

Ísland er raunar einstakt í þessu alþjóðlega 
samhengi að því leyti, að hér hefur ekkert 
atvinnuleysi verið, svo að heitið geti, síðan 
heimskreppunni lauk fyrir næstum hálfri öld. 
Er þá talin frá sú atvinnuleysishryðja, sem 
skall á hagkerfinu, þegar síldin hvarf af 
Íslandsmiðum seint á sjöunda áratugnum, 
enda færðist atvinnuástand fljótlega aftur í 
fyrra horf. 

Hvers vegna hefur atvinna verið svona 
mikil öll þessi ár? Ástæðan er fyrst og fremst 
sú, að í hvert skipti, sem niðurstaða kjara-
samninga hefur virzt ætla að verða vinnuveit-
endum um megn að óbreyttu atvinnustigi, 
hefur ríkisvaldið skorizt í leikinn, oftast með 
því að fella gengið til að drýgja útflutnings-
tekjur, taldar í krónum, eða með því að herða 
á peningaprentun til að standa straum af 
auknum rekstrarlánum bankakerfisins til 
fyrirtækja á heljarþröm. Þannig hefur kaup-
hækkunum umfram raunverulega greiðslu-
getu atvinnuveganna jafnharðan verið velt út 
í verðlagið til að forða fyrirtækjum frá gjald-
þroti. Einmitt vegna þess að ríkisvaldið hefur 
alltaf, þegar á reyndi, látið undan síga með 
þessum eða öðrum hætti, hefur verklýðs-
hreyfingin að því er virðist ekki talið sig þurfa 
að óttast, að of miklar kaupkröfur gætu leitt 
til uppsagna og atvinnuleysis. Hér er ef til vill 
að finna skýringuna á því, hvers vegna það er 
jafnalgengt í mörgum löndum og raun ber 
vitni, að fulltrúar opinberra starfsmanna eru 
iðulega kröfuharðari í kjarasamningum en 
félög starfsmanna í einkafyrirtækjum: Menn 
þykjast fullvissir þess, að opinber fyrirtæki 
muni aldrei þurfa að loka af kostnaðarástæð-
um. 

Allt að einu hafa afskipti ríkisvaldsins af 
kjarasamningum hér á landi gegnum tíðina, 
ýmist fyrir fram eða eftir á, gert verklýðs-
hreyfingunni hvað eftir annað kleift að knýja 
fram kauphækkanir langt umfram greiðslu-
getu atvinnuveganna án verulegs viðnáms 

vinnuveitenda. Hér á landi og annars staðar, 
þar sem verklýðshreyfingin er jafnsterk og 
raun ber vitni, er því ef til vill ekki fjarri lagi, 
að lýsa megi kaupgjaldi sem „hagstjórnartæki 
verklýðshreyfingarinnar". 

Eins og eðlilegt er undir þessum kringum-
stæðum, hefur verklýðshreyfingin reynt að 
beita þessu tæki eftir mætti til þess að ná 
markmiðum sínum við samningaborðið. Að 
loknum samningum hefur ríkisvaldið síðan 
iðulega gripið í taumana með sínum hag-
stjórnartækjum, oftast með gengisfellingu 
eða aukinni peningaprentun. Þannig hafa 
kaupin gerzt á Íslandi og víðar gegnum árin. 

Nú þarf naumast að taka fram, að kaup-
máttur launa hefur náttúrlega rýrnað jafn-
harðan og áhrifa gengisfellingar eða aukinnar 
peningaprentunar fór að gæta í almennu 
verðlagi. Og þá hefur iðulega skollið ný kaup-
hækkunaralda á hagkerfinu, nýtt gengisfall, 
enn meiri peningaprentun, og þannig koll af 
kolli. 

Undanlátssemi ríkisvaldsins 
Það getur varla orkað tvímælis, að verð-

bólgu undanfarinna ára megi að miklu leyti 
rekja til undanlátssemi ríkisvaldsins við verk-
lýðsfélög og vinnuveitendur. Í ljósi reynsl-
unnar hafa þessir aðilar alltaf getað reitt sig á 
frekara undanhald stjórnvalda, þegar á þurfti 
að halda. Kauphækkanir umfram raunveru-
lega greiðslugetu atvinnuveganna hafa aldrei 
komið niður á atvinnuástandi, svo að heitið 
geti. Þess vegna hafa kauphækkanir, gengis-
fall, peningaprentun og verðbólga orðið 
miklu meiri en ella. 

Á hinn bóginn er heldur ekki tilviljun, 
hversu einstaklega gott atvinnuástand þjóðin 
hefur búið við um árabil. Að mínum dómi 
hefur atvinna í landinu verið mun meiri en 
hefði orðið, ef ríkisvaldið hefði einsett sér að 
halda verðbólgunni í skefjum með því að láta 
ekki undan síga, heldur varpa allri ábyrgð á 
afleiðingum óraunhæfra kjarasamninga yfir 
á samningsaðilana sjálfa, verklýðshreyfingu 
og vinnuveitendur. Eins og í nágrannalönd-
unum, þar sem ríkisvaldið hefur verið fastara 
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fyrir en hér, hefði kauphækkunum umfram 
raunverulega greiðslugetu atvinnuveganna 
þá ekki sífellt verið hleypt jafnharðan út í 
verðlagið, heldur hefðu þær væntanlega 
dregið eitthvað úr eftirspurn eftir vinnuafli og 
jafnvel valdið einhverju atvinnuleysi við og 
við. Þó er engan veginn ástæða til að ætla, að 
sams konar aðhald af hálfu ríkisvaldsins hér 
eins og í löndunum í kring í því skyni að halda 
verðbólgunni niðri hefði þýtt jafnmikið 
atvinnuleysi og verið hefur í þessum löndum 
á undanförnum árum. Smæð landsins og 
fólksfæð veldur því, að hér er vinnuafl yfir-
leitt miklu hreyfanlegra milli atvinnugreina 
og milli staða heldur en víðast annars staðar. 
Þessi sveigjanleiki vinnuaflsins hér dregur 
mjög úr líkum þess, að aukin festa ríkisvalds-
ins í stjórn fjármála, peningamála og gengis í 
kjölfar óhóflegra kauphækkana þyrfti að 
koma fram í viðvarandi aukningu atvinnu-
leysis, jafnvel þótt atvinna, einkum yfirvinna, 
skryppi verulega saman. 

Það er því áreiðanlega ekki tilviljun, að ís-
land er einsdæmi í okkar heimshluta bæði að 
því leyti, að hér hefur ekkert umtalsvert 
atvinnuleysi verið um árabil, og eins að hinu 
leytinu, að hér hefur verðbólga keyrt um 
þverbak. Hitt er miklu líklegra, að hér sé um 
að tefla tvo anga á sömu grein. Verðbólgan 
æddi áfram - og fór reyndar sívaxandi þangað 
til fyrir skömmu - einmitt vegna þess, að 
ríkisvaldið lagði höfuðáherzlu á að firra þjóð-
arbúskapinn þeirri röskun og þeim tíma-
bundna atvinnubresti, sem ella hlyti að hafa 
fylgt í kjölfar óraunhæfra kjarasamninga, til 
dæmis 1974 og 1977. 

Stjórnvöld hafa því staðið frammi fyrir erf-
iðum og viðkvæmum vanda. Hvað gátu þau 
gert? Áttu þau að grípa til eigin hagstjórnar-
tækja, skera niður ríkisútgjöld og fjárfest-
ingu, draga stórlega úr peningaprentun og 
þar með úr lánveitingum bankakerfisins, 
frysta gengi krónunnar og láta síðan verklýðs-
félögin og vinnuveitendur um að semja um 
kaupgjald og vísitölubindingarákvæði sín á 
milli? Eða átti ríkisstjórnin að grípa fram 
fyrir hendurnar á verklýðshreyfingunni með 

því að afnema sjálf vísitölubindingu launa og 
frysta kaupgjald með valdboði eins og gert 
var um mitt ár 1983? 

Samningarnir 1977 
Sannleikurinn er sá, að kaupfrystingar-

leiðin hefur oft verið farin áður hér á landi 
með einum eða öðrum hætti og aldrei borið 
árangur nema skamma hríð. Þótt vísitölu-
binding kaupgjalds hafi verið felld úr kjara-
samningum eða bönnuð með lögum annað 
veifið, hefur hún alltaf skotið upp kollinum 
aftur, nú síðast í samningunum 1977. Þótt 
grunnkaupshækkunum hafi oft verið stillt í 
hóf í samræmi við ástandið í þjóðarbú-
skapnum og greiðslugetu fyrirtækjanna, ekki 
sízt í illu árferði eins og til dæmis 1975 og 
1976, hefur forysta verklýðshreyfingarinnar 
iðulega misst þolinmæðina skömmu síðar og 
knúið fram kauphækkanir, sem hlutu að 
valda annaðhvort atvinnubresti eða nýrri 
verðbólguhryðju. Skýrt dæmi um þessa til-
hneigingu er að finna í kjarasamningunum 
1977, þegar árferði fór aftur batnandi, en þá 
var samið um miklu meiri kauphækkanir en 
atvinnuvegirnir þoldu og auk þess um fulla 
verðtryggingu þessara kauphækkana. 

Viðbrögð ríkisvaldsins urðu hin sömu og 
endranær. Útlán bankakerfisins jukust óð-
fluga, gengið seig með vaxandi hraða og verð-
bólgan magnaðist ár frá ári. Nú hafði hag-
kerfið verið læst inni í vonlausum vítahring 
kaup- og verðhækkana, þar sem hver aldan 
kom annarri af stað. Vísitölubinding sá til 
þess, að mótleikir ríkisvaldsins höfðu tak-
mörkuð áhrif á afkomu og greiðslugetu 
atvinnuveganna, því að allar verðhækkanir af 
völdum peningaprentunar og gengisfalls 
leiddu jafnharðan til nýrra kauphækkana. 
Þannig var vísitölubindingu beitt til að halda 
kaupmætti launa og þar með raunverulegum 
launakostnaði atvinnuveganna langt fyrir 
ofan þau mörk, sem afkomuskilyrði leyfðu. 

Nú þarf vísitölubinding launa ekki alltaf að 
vera óæskileg í sjálfri sér. En þegar henni er 
beitt í því skyni að tryggja óraunhæfan kaup-
mátt launa, er hún mjög skaðleg og getur 
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aðeins leitt til atvinnuleysis, skuldasöfnunar 
eða sívaxandi verðbólgu. Einmitt þetta gerð-
ist hér. Verðbólgan jókst í sífellu, og erlendar 
skuldir hrönnuðust upp sem aldrei fyrr. Á 
þeim 6 árum, sem liðin eru, síðan launa-
sprengingin varð 1977, hefur atvinnuleysi að 
vísu staðið nokkurn veginn í stað, en þjóðar-
tekjur á mann hafa engu að síður dregizt 
verulega saman þrátt fyrir mikla veiði og hag-
stæð ytri skilyrði flest árin og mikla skulda-
söfnun í útlöndum. 

Í ljósi þessarar nýfengnu reynslu gefur því 
hin tiltölulega hófsamlega niðurstaða kjara-
samninganna, sem voru undirritaðir nýlega, 
því miður ekki tilefni til sérstakrar bjartsýni 
að öllu öðru óbreyttu. Ef verklýðshreyfingin 
missir þolinmæðina á næsta ári eða þar næsta, 
gæti allt farið á sömu lund og 1977. 

Reynsla annarra þjóða 
Dómur reynslunnar erlendis frá virðist 

vera sá, að kaupfrystingaraðferðin eða tekju-
stefna yfirleitt hafi ekki borið verulegan eða 
varanlegan árangur, þar sem hún hefur verið 
reynd ein sér. Einkum á þetta við um 
Bretland, þar sem allar slíkar tilraunir virðast 
hafa mistekizt. Um Bandaríkin er erfiðara að 
fullyrða. Þar hefur nokkrum sinnum náðst 
sæmilegur árangur um skeið, en þá hefur 
stundum jafnvel enn meiri verðbólga en fyrir 
var fylgt í kjölfarið, um leið og verð- og kaup-
frystingunni var aflétt eða tökin voru losuð að 
öðru leyti. Svipaða sögu má segja um mörg 
önnurlönd. 

Úr því að kaupfrystingaraðferðin getur 
brugðizt til beggja vona, er þá strangt aðhald 
í peningamálum og fjármálum ríkisins væn-
legra til árangurs í viðureigninni við verð-
bólguna? Um þetta atriði er engum íslenzk-
um reynslurökum til að dreifa. Hins vegar 
gefur nýfengin reynsla Breta og Bandaríkja-
manna skýra vísbendingu. í löndum þeirra 
hefur ríkisvaldið ráðizt gegn verðbólgunni á 
undanförnum árum fyrst og fremst með því 
að hægja á peningaprentun. Brezka stjórnin 
fylgdi þessari aðgerð eftir með auknu aðhaldi 

í fjármálum ríkisins, meðan Bandaríkja-
stjórn hefur rekið ríkisbúskapinn með vax-
andi halla vegna skattalækkunar og aukinna 
útgjalda til varnarmála. í báðum löndunum 
dró mjög úr verðbólgunni í kjölfar þessara 
aðgerða. Hjöðnun verðbólgunnar var þó 
langt frá því að vera sársaukalaus, því að at-
vinnuleysi jókst verulega í báðum löndunum 
fyrstu tvö til þrjú árin, en hefur síðan haldizt 
lítið breytt í Bretlandi og lækkað aftur í 
Bandaríkjunum. Nú, fjórum til fimm árum 
eftir að ríkisstjórnir þessara landa réðust 
gegn verðbólgunni með aðhaldi í peninga-
málum, er atvinnuleysi ennþá talsvert meira 
en það var í upphafi. 

Viðbrögð verklýðsfélaga í Bretlandi við 
aðhaldsaðgerðum brezku stjórnarinnar eru 
eftirtektarverð. Fyrstu tvö til þrjú árin, eftir 
að nýja stjórnin kom til valda, 1979-81, létu 
verklýðsfélögin eins og ekkert hefði gerzt og 
fóru sínu fram. Kaup hækkaði jafnhratt og 
áður, meðan verðbólgan hægði á sér smám 
saman. Þar með hækkaði raunverulegur 
launakostnaður fyrirtækjanna. Enginn vafi er 
á, að hin mikla aukning atvinnuleysis í Bret-
landi 1979-81 stafaði að einhverju leyti af 
þessum kauphækkunum og ekki aðeins af 
aðhaldsstefnu ríkisstjórnarinnar og háu gengi 
pundsins á þessum tíma. Það var ekki fyrr en 
1982 og eftir það, að brezku verklýðsfélögin 
tóku við sér og virtust átta sig á, að ríkis-
stjórninni var alvara. Þá var atvinnuleysi 
orðið miklu meira í landinu en áður hafði 
þekkzt. Og þá fyrst dró úr kaupkröfunum, 
atvinnuleysið hætti að hækka og hefur síðan 
staðið nokkurn veginn j stað, þótt hagvöxtur 
hafi glæðzt að nýju. 

Það er miklu erfiðara að henda reiður á 
hlutverki verklýðsfélaga í efnahagsþróun í 
Bandaríkjunum síðustu ár vegna þess, að þar 
er ekki nema fimmti hver vinnandi maður í 
verklýðsfélagi. Engu að síður er áhugavert að 
skoða efnahagsástandið í Detroit, höfuðborg 
bílaiðnaðarins í Bandaríkjunum, því að í 
þeirri borg gegnir félag bílverkamanna svip-
uðu hlutverki og verklýðshreyfingin öll 
gegnir á landsvísu í Bretlandi og á Norður-
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löndum, þar sem meiri hluti vinnandi fólks er 
í verklýðsfélögum. 

Í kjölfar olíuverðshækkunarinnar 1973-74 
og mjög aukins innflutnings sparneytinna bíla 
til Bandaríkjanna, aðallega frá Japan, dróst 
sala bandarískra bíla mjög verulega saman 
eins og kunnugt er. Bílafyrirtækin töpuðu 
stórfé og fækkuðu starfsfólki. En verklýðsfé-
lagið hélt lengi vel áfram að heimta kaup-
hækkanir eins og ekkert hefði í skorizt. Það 
var ekki fyrr en mörgum árum seinna, þegar 
atvinnuleysið í Detroit var komið upp undir 
30 prósent eins og í heimskreppunni fyrir 
hálfri öld, að verklýðsfélagið fékkst til að 
sætta sig við þá kjaraskerðingu, sem hlaut að 
koma í kjölfar samdráttarins í sölu banda-
rískra bíla. Þessu samkomulagi fylgdu þó 
margvísleg skilyrði á hendur ríkisstjórninni í 
Washington. Meðal annars var þess krafizt, 
að innflutningur japanskra bíla yrði heftur. 
Það er fyrst nú upp á síðkastið, að bílaiðnað-
urinn í Bandaríkjunum er farinn að rétta úr 
kútnum, enda er raunverulegur launakostn-
aður bílaframleiðendanna viðráðanlegri nú 
en áður og miklu færri japanskir bílar á boð-
stólum í Bandaríkjunum vegna óbeinna inn-
flutningshafta. Eins og nærri má geta hafa 
þessi höft komið niður á neytendum um öll 
Bandaríkin, bæði í hærra bílverði og minna 
úrvali. 

Ekki er allsendis ljóst, hversu almennar 
ályktanir um atferli verklýðsfélaga er hægt að 
draga af þeim dæmum, sem rakin hafa verið 
hér, og mörgum öðrum dæmum af sama tagi 
frá ýmsum löndum. Þó virðist sanngjarnt að 
álykta, að ríkrar tilhneigingar gæti oft meðal 
verklýðsfélaga til að streitast lengi vel á móti 
hvers konar kjaraskerðingu, jafnvel þótt ein-
sýnt sé, að versnandi afkomu og rekstrarskil-
yrðum viðkomandi fyrirtækis eða atvinnu-
greinar sé um að kenna eins og í dæminu frá 
Detroit. 

Skipulag verklýðsfélaga 
Þessi tilhneiging er að öllum líkindum sér-

staklega sterk, þegar verklýðsfélög eru skipu-
lögð eftir starfsstéttum, þannig að fólk, sem 

vinnur sömu störf í ólíkum atvinnugreinum, 
er í sama verklýðsfélagi eins og tíðkast hér á 
landi, en ekki eftir atvinnugreinum, þannig 
að fólk, sem vinnur ólík störf í sama fyrirtæki 
eða í sömu atvinnugrein, er saman í félagi 
eins og tíðkast víða erlendis. Sterkar líkur 
benda til, að atvinnugreinaskipulagið skapi 
miklu sterkari tengsl milli launþega og vinnu-
veitenda á báða bóga. Hver vinnuveitandi 
semur þá aðeins við eitt verklýðsfélag um 
kaup og kjör, 'en ekki við fjölmörg ólík félög 
eins og nú er algengt. Jafnframt standa 
launþegar þá í nánara sambandi við þann 
atvinnurekstur, sem þeir hafa framfæri af. 
Undir atvinnugreinaskipulagi verklýðshreyf-
ingarinnar eru launþegar þess vegna miklu 
ólíklegri til að tefla atvinnurekstri, sem þeir 
gerþekkja, í tvísýnu með óbilgjörnum kaup-
kröfum heldur en undir núverandi starfs-
stéttaskipulagi, þar sem hver launþegi þekkir 
oftast ekki af eigin raun nema lítið brot af 
þeim atvinnurekstri, sem kaupkröfum við-
komandi verklýðsfélags er vísað á. Þannig 
býður starfsstéttaskipulagið þeirri hættu 
heim, að launþegar sjáist ekki fyrir í kaup-
kröfum á hendur atvinnurekstri, sem þeir 
þekkja ekki. Svo að dæmi sé tekið frá útlönd-
um, virðist mjög líklegt, að hinn öra og jafna 
hagvöxt og stöðugt verðlag í Japan frá stríðs-
lokum og þar með síbatnandi lífskjör laun-
þega megi að nokkru leyti rekja til þess nána 
sambands, sem hefur ríkt milli japanskra vinnu-
veitenda og launþega í skjóli atvinnugreina-
skipulags eða öllu heldur fyrirtækjaskipulags 
japanskra verklýðsfélaga. Á þessum sjónar-
miðum ríkti allgóður skilningur innan ís-
lenzkrar verklýðshreyfingar, þegar þau voru 
rædd á þeim vettvangi fyrir allmörgum árum, 
en þau náðu þó ekki fram að ganga. 

Meira um verklýðsfélög 
Aðra almenna ályktun um atferli verklýðs-

félaga virðist mega draga af viðbrögðum 
þeirra við aðhaldstilraunum ríkisvaldsins í 
Bretlandi og í Bandaríkjunum og reyndár 
einnig í Kanada og á meginlandi Evrópu á 
undanförnum árum. Hún er sú, að verklýðs-
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félög virðast hafa tilhneigingu til að hika lengi 
við að semja kaupkröfur að minnkandi verð-
bólgu eins og brezka dæmið sýnir. Ekki sízt af 
þessum sökum hefur hægari peningaprentun 
eða samdráttur ríkisumsvifa tilhneigingu til 
að koma fyrst fram í minnkandi þjóðarfram-
leiðslu og auknu atvinnuleysi og síðan í 
hjöðnun verðbólgu. Smám saman snýst 
dæmið þó venjulega við, þegar dregur úr 
kauphækkunum í kjölfar hægari verðbólgu. 
Þá sljákkar enn í verðbólgunni, og þjóðar-
framleiðslan tekur fjörkipp á ný. 

Hvernig skyldi standa á þessu hiki verk-
lýðsfélaga frammi fyrir minnkandi verð-
bólgu? Um það er erfitt að fullyrða með 
nokkurri vissu, en þó virðast tvær skýringar 
sennilegastar. Í fyrsta lagi hefur samskiptum 
ríkisvalds, verklýðshreyfingar og vinnuveit-
enda verið þannig háttað víða í Vestur-Evr-
ópu um árabil eins og áður sagði, að verklýðs-
hreyfingin hefur að því er virðist litið svo á í 
ljósi reynslunnar, að hún bæri enga ábyrgð á 
atvinnuástandi, heldur hvíldi sú ábyrgð alger-
lega á herðum ríkisvaldsins. Þannig virðast 
verklýðsfélög ekki hafa séð ástæðu til að 
endurskoða kaupkröfur sínar, jafnvel þótt 
verðbólga færi minnkandi, raunverulegur 
launakostnaður fyrirtækjanna færi því vax-
andi og atvinnuleysi færi vaxandi eftir því. 
Þau hafa þvert á móti haft tilhneigingu til að 
skella skuldinni á ríkisvaldið án tillits til þess, 
hvernig verðbólgualdan fór af stað, og hafa 
ætlazt til, að ríkisvaldið sæi til þess, að full 
atvinna héldist, óháð þróun kaupgjalds og 
verðlags. 

Í öðru lagi bendir ýmislegt til þess, að styrk-
leikahlutföll innan verklýðshreyfingarinnar í 
ýmsum löndum geri sterkum félögum, sem 
búa við mest atvinnuöryggi, kleift að knýja 
fram kauphækkanir, jafnvel þótt slíkar hækk-
anir tefli atvinnu þeirra, sem minna mega sín 
innan hreyfingarinnar, í tvísýnu. Á því leikur 
til dæmis varla nokkur vafi, að lágmarks-
launalöggjöfin í Bandaríkjunum ber höfuð-
sök á því, að atvinnuleysi meðal unglinga í 
því landi er helmingi meira en meðal fullorð-
inna. Þó er bandaríska verklýðshreyfingin 

mjög mótfallin breytingum á þessum lögum. 
Ástæðan virðist vera fyrst og fremst sú, að 
lækkun lágmarkslauna ylli kauplækkun hjá 
sumu verkafólki. Slíka kauplækkun sætta 
verklýðsfélögin sig ekki við, jafnvel þótt ljóst 
sé, að sá launasparnaður fyrirtækjanna, sem 
af þessu hlytist, gerði þeim kleift að draga 
verulega úr atvinnuleysi meðal unglinga. 

Reyndar er ekki með öllu ljóst, hvort mörg 
verklýðsfélög eða meðlimir þeirra hafa raun-
verulega trú á því, að launakostnaður fyrir-
tækja hafi áhrif á eftirspurn eftir vinnuafli. 
Ymis ummæli verklýðsforingja báðum megin 
Atlantshafsins benda til, að þeim hætti til að 
vanmeta þessi áhrif og telji jafnvel, að kaup-
hækkanir að óbreyttri framleiðni geti haft 
örvandi áhrif á atvinnustig með því að ýta 
undir eyðslu. Reynslan af sambandi þessara 
stærða undanfarin ár og áratugi bendir þó ein-
dregið til þess, að þessi skoðun sé röng. 
Kauphækkanir geta að vísu ýtt undir eyðslu 
að óbreyttri framleiðni, en atvinna minnkar 
næstum alltaf. 

Allar þessar athugasemdir virðast eiga við 
um atferli verklýðsfélaga, hvort sem aðlögun-
arvandi þeirra er fólginn í versnandi afkomu 
í atvinnurekstri eða í auknu aðhaldi ríkis-
valdsins í peningamálum og fjármálum. 

Af öllu þessu virðist ljóst, að árangur sér-
hverrar tilraunar ríkisvaldsins til að vinna bug 
á verðbólgu með aðhaldi í peningamálum og 
fjármálum ríkisins og með því að halda geng-
inu föstu hlýtur að fara að mjög miklu leyti 
eftir viðbrögðum verklýðshreyfingarinnar. 
Ef hún bregzt við með því að draga strax úr 
kauphækkunum til samræmis við greiðslu-
getu atvinnuveganna og við minnkandi verð-
bólgu, getur aðhaldsstefna stjórnvalda borið 
skjótan og góðan árangur sársaukalaust. En 
ef verklýðshreyfingin lítur svo á, að hún beri 
enga ábyrgð á atvinnuástandi og verðbólgu-
stigi, og streitist því á móti í þeirri von, að 
ríkisvaldið gefist upp, þá hlýtur aðhaldsvið-
leitni ríkisvaldsins að koma niður á atvinnu-
stiginu um tíma. Þá getur tvennt gerzt: 
Annað hvort gefst ríkisvaldið upp á aðhalds-
tilrauninni og hverfur aftur til fyrri hátta eins 
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og oft hefur gerzt eða verklýðshreyfingin 
lætur undan á endanum og semur kaup-
ákvarðanir að breyttum aðstæðum. Vandinn 
hér er sá, að umþóttunartíminn getur dregizt 
á langinn eins og dæmin frá Bretlandi og 
Bandaríkjunum sanna. 

Strangt aðhald - með fyrirvara 
Brýna nauðsyn ber til að finna leiðir til að 

stytta þennan umþóttunartíma. Vænlegasta 
leiðin til árangurs í þessu efni virðist vera sú, 
að ríkisvaldið lýsi því yfir með löngum fyrir-
vara, að framvegis verði gætt strangs aðhalds 
í peningamálum, fjármálum og gengismál-
um. Slíkurfyrirvaritryggir, að verklýðshreyf-
ing og vinnuveitendur hafa tíma til að átta sig 
á nýrri stefnu stjórnvalda og búa sig undir 
breyttar kringumstæður, áður en þessari nýju 
stefnu er hrundið í framkvæmd og áhrif 
hennar koma fram. 

Í þessu skyni geta stjórnvöld lýst því yfir 
fyrir fram, að gengi verði haldið föstu, óháð 
niðurstöðu kjarasamninga. Verklýðsfélög og 
vinnuveitendur vita þá frá byrjun, að gengis-
fellingu verður ekki beitt til að koma í veg 
fyrir gjaldþrot fyrirtækja og atvinnuleysi í 
kjölfar óraunhæfra kauphækkana. Með sama 
hætti er hægt að setja fastar reglur um fjár-
lagastærðir. Stjórnvöld geta lýst því yfir, að 
ríkisútgjöld, skattar eða greiðsluhalli í ríkis-
búskapnum fái ekki að fara fram úr settu 
marki, sem ekki verði hvikað frá. Loks geta 
stjórnvöld gefið sams konar yfirlýsingu um 
stefnuna í peningamálum. Hér kemur til 
greina að lýsa því yfir fyrir fram, að vexti pen-
ingamagns verði haldið innan ákveðins 
ramma, óháð niðurstöðu kjarasamninga. 
Þessari aðferð hefur verið beitt í Vestur-
Þýzkalandi, og virðist hún hafa stuðlað að 
hóflegum kjarasamningum þar. 

Viðnámsaðgerðir af þessu tagi geta skilað 
góðum árangri, ef verklýðshreyfingin tekur 
mark á þeim yfirlýsingum ríkisstjórnarinnar, 
sem aðgerðirnar byggjast á, og stillir kaup-
hækkunum í hóf eftir því. En öðru máli 
gegnir, ef verklýðsfélögin telja ekki ástæðu til 
að trúa því, að ríkisvaldið muni standa við 

yfirlýsingarnar, ef á reynir, og miða því kaup-
hækkanir við óbreytt ástand. Þá eiga stjórn-
völd úr vöndu að ráða. Ef þau sitja föst við 
sinn keip í þeirri von, að yfirlýsingum þeirra 
verði trúað næst, er atvinnusamdráttur og 
jafnvel eitthvert atvinnuleysi óumflýjanlegt 
um nokkurt skeið, meðan veikburða fyrirtæki 
leggja upp laupana og önnur arðbærari, 
gömul eða ný, taka smám saman við því 
vinnuafli, sem hefur losnað. En ef ríkisvaldið 
gefst upp og lætur undan, er atvinnubresti 
vísað á bug í bili að minnsta kosti, en verð-
bólgan heldur áfram. Þá er jafnframt lítil von 
til þess, að viðnám af þessu tagi geti borið 
árangur síðar. 

Á það verður að leggja áherzlu í þessu 
sambandi, að hugmyndin að baki viðnámsað-
gerða af þessu tagi er ekki sú að refsa þeim, 
sem sýna of mikla kröfuhörku í kjarasamn-
ingum, heldur er tilgangurinn sá einn að 
stuðla að hófsamlegri samningagerð og reyna 
að koma þannig í veg fyrir yfirvofandi at-
vinnubrest. Sömuleiðis er nauðsynlegt að 
leggja áherzlu á, að sérstakra hliðarráðstaf-
ana væri þörf til að reyna að forða vanmáttug-
um þjóðfélagshópum frá því að verða sér-
staklega fyrir barðinu á viðnámsaðgerðun-
um, meðan sterkum hagsmunasamtökum 
héldist uppi að brjóta í bága við þessar 
aðgerðir. 

Ábyrgð gagnvart almenningi 
Þegar öllu er á botninn hvolft, stöndum við 

frammi fyrir þeirri staðreynd, að framvinda 
efnahagsmála fer ekki aðeins eftir ytri skil-
yrðum og eftir hagstjórnarstærðum ríkis-
valdsins svo sem gengi, peningamagni og 
fjárlagastærðum, heldur einnig eftir kaup-
gjaldi, sem er á valdi verklýðsfélaga og vinnu-
veitenda. Þess vegna er ófært að kalla ríkis-
valdið eitt til ábyrgðar á atvinnuástandi og 
verðbólgustigi hverju sinni. Þvert á móti er 
nauðsynlegt, að verklýðshreyfing og samtök 
vinnuveitenda fáist til að axla þann hluta 
ábyrgðarinnar, sem þeim ber. Það er mjög 
brýnt að mínum dómi að finna leiðir til að efla 
slíka samábyrgð eða reyna að stuðla með 
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öðrum hætti að meira jafnvægi milli raun-
verulegra áhrifa þessara aðila á framvindu 
efnahagslífsins og ábyrgðar þeirra gagnvart 
almenningi. 

Hér er um erfiðan og viðkvæman vanda að 
ræða. Vandinn er fólginn í því, að verklýðs-
hreyfing og samtök vinnuveitenda þurfa ekki 
lögum samkvæmt að standa almenningi 
reikningsskap gerða sinna með sama hætti og 
ríkisvaldið, jafnvel þótt áhrif þeirra á gang 
efnahagsmála séu næstum því jafnmikil í 
veigamiklum atriðum og áhrif ríkisvaldsins. 
í okkar heimshluta er mjög algengt og þykir 
sjálfsagt, að ríkisstjórn bíði ósigur í 
almennum kosningum og víki frá völdum, ef 
meiri hluti kjósenda telur, að henni hafi mis-
tekizt stjórn efnahagsmála. Þessi réttur kjós-
enda til að víkja ríkisstjórn frá völdum er 
verndaður með lögum. Hins vegar er afar 
fátítt, að skipt sé um forystu verklýðshreyf-
ingar eða samtaka vinnuveitenda vegna þess, 
að kjarasamningar þeirra í milli hafi haft illar 
afleiðingar fyrir þjóðarbúskapinn. Um þetta 
gilda engin lög. Þetta er alþjóðlegt fyrir-
brigði. 

Ástæðan til þessa ósamræmis virðist fyrst 
og fremst vera sú, að það hefur verið og er 
enn algeng skoðun, að svokölluð „innri 
málefni" verklýðsfélaga og samtaka vinnu-
veitenda séu löggjafarvaldinu óviðkomandi 
og því sé óviðeigandi að setja lög um innviði 
þessara samtaka, jafnvel þótt reynt sé með 
réttu að gæta þess vandlega í stjórnarskrá og 
landslögum, að innviðir ríkisvaldsins þjóni 
hagsmunum almennings sem bezt. 

Að mínum dómi er tímabært að hugleiða, 
hvort ekki sé ástæða til að hafna þessari 
skoðun og setja ný lög um stéttarfélög og 
vinnudeilur með hliðsjón af þeim miklu 
breytingum, sem hafa orðið á styrkleika verk-
lýðsfélaga og samtaka vinnuveitenda og þar 
með á áhrifum þeirra á hag almennings á 
undanförnum áratugum. Tilgangurinn með 
slíkri löggjöf ætti fyrst og fremst að vera sá að 
standa vörð um hagsmuni almennings í sam-
bandi við kjarasamninga og afleiðingar 
þeirra. Ef einsýnt þykir, svo að dæmi sé tekið, 

að atvinnugreinaskipulag verklýðsfélaga 
hefði í för með sér meiri vinnufrið, minni 
verðbólgu og minni tilhneigingu til yfirvof-
andi atvinnuleysis heldur en núverandi starfs-
stéttaskipulag, má færa sterk rök fyrir því, að 
löggjafarvaldið ætti að láta þetta mál til sín 
taka til að vernda hagsmuni almennings. Svo 
að annað dæmi sé tekið, er það algeng skoðun 
innan sem utan verklýðshreyfingarinnar bæði 
hér á landi og víða erlendis, að lýðræði innan 
verklýðsfélaga sé oft ábótavant. Hér er eink-
um átt við það, að yfirleitt er ákvarðanataka í 
verklýðsfélögum í höndum lítils minni hluta, 
sem sækir fundi og greiðir atkvæði fyrir opn-
um tjöldum. Með tilliti til þess, hversu af-
drifaríkar margar ákvarðanir verklýðsfélaga, 
einkum ákvarðanir um kjarasamninga og 
verkföll, geta verið fyrir almenning langt út 
fyrir raðir viðkomandi verklýðsfélaga, má 
einnig færa þung rök fyrir því, að löggjafar-
valdið ætti að reyna að tryggja, að slíkar 
ákvarðanir endurspegli vilja meiri hluta 
félagsmanna í leynilegum atkvæðagreiðslum. 
Fleiri atriði af þessu tagi mætti nefna, en þessi 
dæmi verða látin nægja hér. 

Niðurlag 
Í þessu erindi hef ég leitazt við að gera grein 

fyrir hlutverki ríkisvalds og verklýðsfélaga í 
viðnámi gegn verðbólgu. Hér á landi eins og í 
löndunum í kring eru þessir aðilar nánast 
jafnokar á vettvangi efnahagsmála. Árangur 
allrar viðleitni ríkisvaldsins til að hafa hemil 
á verðbólgu ræðst þess vegna að miklu leyti af 
viðbrögðum verklýðsfélaga. 

Reynsla undanfarinna ára og áratuga bæði 
hér heima og erlendis bendir til, að kaupfryst-
ingartilraunir eða tekjustefna yfirleitt geti 
ekki einar sér borið varanlegan árangur í bar-
áttunni við verðbólguna, heldur sæki kaup-
hækkanir fyrr en varir í sama horf og áður. 
Aðhald í peningamálum, fjármálum ríkisins 
og gengismálum er líklegra til að draga varan-
lega úr verðbólgu, en sá árangur getur verið 
dýru verði keyptur í samdrætti þjóðarfram-
leiðslu og versnandi atvinnuástandi, ef verk-
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lýðshreyfingin er ófús að hjálpa til með því að 
stilla kaupkröfum í hóf. Enn vænlegri til 
árangurs eru aðhaldsaðgerðir af þessu tagi, ef 
þær eru kynntar almenningi, verklýðsfélög-
um og vinnuveitendum með löngum fyrirvara 
til að tryggja, að þessir aðilar hafi góðan tíma 
til umhugsunar og undirbúnings. Þó er hætt 
við, að árangur slíkra aðgerða geti orðið ann-
aðhvort rýr eða dýrkeyptur, ef verklýðsfé-
lögin kjósa að taka ekki mark á stefnuyfirlýs-
ingum stjórnvalda. 

Eiginlegt neitunarvald verklýðshreyfingar 

og samtaka vinnuveitenda gegn efnahagsað-
gerðum stjórnvalda hlýtur að leiða hugann að 
því, hvort ekki sé tímabært að endurskoða 
núgildandi löggjöf um stéttarfélög og vinnu-
deilur í því skyni að treysta sambandið milli 
verklýðsfélaga og fyrirtækja og eins til að 
tryggja meira jafnvægi milli raunverulegra 
áhrifa þessara aðila á framvindu efnahags-
mála og ábyrgðar þeirra gagnvart almenn-
ingi. Þegar öllu er á botninn hvolft, gætu 
skipulagsbreytingar af þessu tagi reynzt vera 
bezta vopnið í baráttunni við verðbólguna. 



Jón Sigurðsson, hagrannsóknastjóri: 

Áhrif gengisákvörðunar á þjóðar-
búskapinn 

Þessi grein er að mestu samhljóða erindi, sem flutt var á ráð-
stefnu Félags viðskiptafræðinga og hagfræðinga um alþjóðafjár-
mál, gengis- og gjaldeyrismál, í Reykjavík 4. nóvember 1983. 

1. Inngangur. 
Í búskap þjóðar, sem er jafnháð utanrík-

isviðskiptum og Íslendingar, er gengisákvörð-
unin ef til vill mikilvægasta verðákvörðunin í 
hagkerfinu. Allar götur frá árslokum 1920, en 
þá sáu íslensku bankarnir sér ekki lengur fært 
að halda íslensku krónunni í sama verði og 
þeirri dönsku, svo sem verið hafði frá því að 
íslensk seðlaútgáfa kom til sögunnar, hefur 
gengisskráningin verið rúmfrek í umræðum 
um íslensk efnahagsmál. Lengi hefur menn 
greint á um, hvort gengið sé of hátt eða lágt, 
hvort fylgja skuli einum erlendum gjaldmiðli 
frekar en öðrum, hvert sé jafnvægisgengi 
krónunnar, hverjum fela skuli gengisákvörð-
unina og svo framvegis. Allt eru þetta erfiðar 
spurningar og svörin við þeim sjaldnast ein-
hlít. Auk þess leynast víða vandkvæði við 
mælingar á þeim hagstærðum, sem máli 
skipta, þegar skoða skal gengið frá ýmsum 
hliðum. 

Þótt þessar spurningar hafi jafnan verið 
áleitnar, má með sanni segja, að þær hafi 
orðið sérstaklega aðkallandi á þeim tíu eða 
tólf árum, sem liðin eru frá því að fastgengis-
kerfið, sem kennt er við Bretton Woods, leið 
undir lok. í stað stöðugs gengis helstu gjald-
miðla árum og jafnvel áratugum saman frá 
styrjaldarlokum hófst í upphafi áttunda ára-
tugarins tímabil fljótandi gengis, sem ein-
kennst hefur af miklum og oft ófyrirsjáan-
legum sveiflum í verðgildi einstakra mynta. 

Þessi nýja skipan í alþjóðagjaldeyriskerfinu 
hefur haft afdrifarík áhrif á íslensk efna-
hagsmál á tvennan hátt. í fyrsta lagi hafa ytri 
skilyrði þjóðarbúsins - hið efnahagslega um-
hverfi - orðið ótryggari og áhættusamari en 
fyrr. Sveiflur í gengi helstu viðskiptamynta, 
sem numið hafa jafnvel 20-30% á fáum mán-
uðum, geta valdið verulegum sveiflum í við-
skiptakjörum, bæði fyrir þjóðina í heild og 
einstakar atvinnugreinar. Áhrifin á hag ein-
stakra atvinnugreina og fyrirtækja geta verið 
mikil. Við þessari nýju óvissu í utanríkisvið-
skiptum er fátt til ráða annað en það, að þeir, 
sem viðskiptin stunda, geri sér aðstæður þess-
ar ljósar og reyni eftir föngum að firra sig 
áhættu með vel völdum gengisákvæðum í 
samningum og með gjaldeyrisviðskiptum 
fram í tímann. í öðru lagi hefur afnám fast-
gengiskerfisins haft afdrifarík áhrif á við-
horfin til gengisins sem hagstjórnartækis. í 
upphafi frjálsgengiskerfisins ríkti töluverð 
bjartsýni um það, að hinar frjálslegu reglur 
um gengisákvörðun, sem samþykktar voru 
innan Alþjóðagjaldeyrissjóðsins í upphafi 
áttunda áratugarins, myndu fela í sér ýmsa 
kosti. Því var meðal annars haldið fram, að 
sveigjanlegt gengi gæti stuðlað að frekara 
frelsi í alþjóðaviðskiptum, þar sem hvert ríki 
réði nú yfir nýju, öflugu tæki til að koma í veg 
fyrir misvægi á greiðslujöfnuði. Auk þess var 
því haldið fram, að sveigjanleg gengisskrán-
ing skapaði hverri þjóð ný skilyrði til að beita 
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fjármála- og peningastefnu með áhrifaríkum 
hætti heima fyrir. Vott um þessi sjónarmið 
má finna á íslenskum vettvangi í skýrslu 
Efnahagsmálanefndar - svonefndrar Val-
kostanefndar - , sem skilaði áliti í nóvember 
1972, þar sem mælt var með sveigjanlegri 
gengisskráningu. 

Þótt erfitt sé að sundurgreina atburðarás 
efnahagsmála, hvort sem er hér á landi eða í 
heiminum yfirleitt á síðasta áratug, virðist 
þessi bjartsýni því miður ekki hafa verið á 
rökum reist. Enginn vafi er þó á, að sveigjan-
leg gengisstefna hefur átt mikinn þátt í því að 
tryggja næga atvinnu hér á landi, og einnig 
hefur með henni tekist að rétta af á tiltölulega 
skömmum tíma alvarlegan viðskiptahalla, 
sem myndast hefur tvívegis á þessum árum. 
Á hinn bóginn hefur breytt gengisstefna án 
efa dregið úr aðhaldi að innlendri kostnaðar-
þróun og útgjaldaákvörðunum og þar með ýtt 
undir verðbólgutilhneigingar í hagkerfinu, 
sem voru þó ærnar fyrir. Ég mun víkja 
nokkru nánar að þessum sjónarmiðum á eftir. 

Ýmis rök má færa fyrir því, að forsenda 
þess, að unnt sé að láta gengi gjaldmiðils ráð-
ast með góðu móti alfarið eða að mestu leyti 
af markaðsöflum, sé, að viðkomandi ríki hafi 
nægilega þróaðan og umfangsmikinn fjár-
magnsmarkað og sé svo samofið alþjóðlegum 
viðskipta- og fjármagnsmarkaði, að eftir-
spurn sé eftir gjaldmiðli þess utan heima-
landsins vegna almennra viðskiptaþarfa. Við 
slík skilyrði ætti að mega treysta því, að spá-
kaupmennska orki fremur til að jafna gengið 
en til þess að auka á sveiflur. Þessi skilyrði eru 
aðeins uppfyllt fyrir fáein ríki og gjaldmiðla, 
enda hefur þróunin frá upphafi frjálsgengis-
kerfisins legið í þá átt, að mjög skiptir í tvö 
horn með gengistilhögun. Annars vegar eru 
fáein öflug iðnríki með þróaða fjármagns-
markaði, þar sem gengi gjaldmiðla ræðst af 
markaðsöflum, „flýtur" eins og kallað er. 
Þessi ríki má telja á fingrum sér. Hins vegar 
eru svo öll önnur ríki, sem flest binda gengi 
gjaldmiðla sinna einhverri meginmynt eða 
einhvers konar meðaltali helstu mynta. 

Ef ekki er talið fært að láta gengið fljóta, 

verða stjórnvöld - víðast hvar þjóðbankinn -
að koma í markaðs stað og ákveða verð á 
erlendum gjaldeyri. Viðfangsefni gengis-
stefnunnar er þar með að ákvarða jafnvægis-
verð á gjaldeyri, að finna leiðir til að nálgast 
það og viðhalda því. 

2. Hvað er jafnvægisgengi? 
Gengi gjaldeyris er verð hans í öðrum 

gjaldeyri. Við skilyrði fullkomlega frjálsrar 
verðmyndunar og samkeppni á gjaldeyris-
markaði, þar sem engin óvissa ríkir, er vita-
skuld hægt að skilgreina jafnvægisgengi 
fræðilega á grundvelli framboðs og eftir-
spurnar. Þetta er óumdeilt, en því miður ekki 
að sama skapi upplýsandi um þau öfl, sem 
genginu ráða, jafnvel ekki fyrir „fljótandi" 
gjaldeyri. Framboð og eftirspurn á gjaldeyris-
markaði er háð aðstæðum á öðrum mörkuð-
um, bæði fyrir vörur og fjárskuldbindingar, 
sem að sínu leyti verða fyrir áhrifum frá geng-
inu. Af þessu leiðir, að eiginlega þyrfti heild-
arlíkan af þjóðarbúskap og milliríkjavið-
skiptum allra ríkja til að komast að niður-
stöðu um gengið. Svo umfangsmikil aðferð er 
þó varla líkleg til árangurs. Einföldunar er 
þörf, ef smíða á gagnlegar kenningar um 
gengið. Án þess að ég ætli mér að gera þessu 
mikla efni fræðileg skil, langar mig að telja 
upp helstu stærðir, sem taldar eru mikilvægar 
til að skýra breytingar á gengi fljótandi gjald-
miðla - og skipta þá væntanlega einnig máli 
fyrir þær myntir, sem lúta annars konar geng-
isákvörðun. 
1) Mismunur verðlags og kostnaðar og verð-

lags- og kostnaðarbreytinga milli landa. 
2) Mismunur milli landa á vöxtum og breyt-

ingum á þeim. 
3) Mismunur milli landa á peningaframboði 

og öðrum meginstærðum peningamála og 
breytingar á þeim. 

4) Atriði, sem ráða eftirspurn og framboði 
eftir fjárskuldbindingum og varasjóðs-
eignum, sem nafnverð hafa í hverjum 
gjaldmiðli. Hér kemur ekki síst við sögu 
mat á gengisáhættu og styrk gjaldmiðla í 
bráð og lengd. 
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5) Þróun viðskiptajafnaðar, þ.e. framboð og 
eftirspurn eftir innflutningi og útflutningi 
vöru og þjónustu. 

Flest gengislíkön leggja áherslu á einhvern 
einn eða fáa af þeim þáttum, sem ég hef 
nefnt. Þar með er ekki sagt, að kenningar, 
sem styðjast við ólíkar meginskýringar, séu af 
nauðsyn andstæðar, ef að er gáð. Ólíklegt 
virðist, að nokkurn tíma verði fundið eitt og 
algilt lögmál um þá margbreytni, sem hér er 
um að ræða, enda þurfa þessar skoðanir ekki 
að stangast á, heldur getur hver bætt aðra 
upp. Það hefur enda verið viðfangsefni 
fræðimanna í hagfræði á síðustu árum að 
reyna að steypa þessum skýringum saman. 
Meðal þeirra, sem við þetta hafa fengist, vil 
ég nefna sérstaklega Þorvald Gylfason, 
nýskipaðan prófessor við Háskóla Íslands, 
sem hefur skrifað um þetta efni greinar, sem 
birst hafa í virtum fræðiritum. 

Að nokkru leyti má telja, að gildi hinna 
ýmsu skýringa á gengisþróun ráðist af þeirri 
tímaviðmiðun, sem menn hafa í huga, þegar 
spurt er, hvað sé jafnvægisgengi, því að: 

Í fyrsta lagi má líta til mjög skamms tíma -
t.d. nokkurra vikna eða mánaða - og spyrja, 
hvaða gengi gæti komið á jafnvægi í greiðslu-
viðskiptum við önnur lönd að gefnum vöxt-
um, framleiðslukostnaði, útflutningi (fram-
leiðslumagni) og atvinnustigi, en allt getur 
þetta verið háð sérstökum og ef til vill tíma-
bundnum atvikum frá landi til lands. 

Í öðru lagi má skyggnast nokkru nánar í 
málið og lengra fram í tímann og freista þess 
að finna það gengi, sem við „venjulegar" 
aðstæður, þegar litið er yfir nokkur ár, hvað 
varðar framleiðslu, atvinnuástand og við-
skiptakjör, gæti komið á jafnvægi í við-
skiptum við önnur lönd með tilliti til mismun-
andi verðlags og kostnaðar heima fyrir og í 
samkeppnis- og viðskiptalöndum. Með 
öðrum þjóðum skiptir mat á stöðu þeirra í 
hagsveiflunni miklu máli í þessu efni. 

Í þriðja lagi er hugsanlegt, að varanlegt 
jafnvægi í utanríkisviðskiptum og þjóðarbú-
skapnum yfirleitt útheimti, að laga þurfi 
fjármunaeign og framleiðslugetu í útflutn-

ings- og samkeppnisgreinum að nýjum skil-
yrðum til langs tíma litið. Jafnvægisgengi er 
þá það gengi, sem þarf til þess að koma á 
slíkum breytingum í atvinnuvegum. Hér 
koma til skjalanna skoðanir á langtímaþróun, 
skipulagsgerð þjóðarbúsins, fjármagnsinn-
flutningi o.fl. 

Umræður um gengismál hér á landi hafa 
mest beinst að jafnvægisgengi við venjuleg 
skilyrði til fárra ára litið, það er í þeim skiln-
ingi, sem ég nefndi hér að framan í öðru lagi. 
Nokkuð hefur verið rætt um jafnvægisgengi 
til langs tíma litið, en óbeint og einkum í 
tengslum við umræður um það, hvernig 
hyggilegast sé að búa um hnútana í gengis-
málum með tilliti til þess, að sjávarútvegurinn 
nýtur aðstöðumunar að því leyti, að hann 
hefur aðgang að sameiginlegri náttúruauð-
lind án endurgjalds. En af því leiðir væntan-
lega meðal annars, að gengið sé yfirleitt hærra 
skráð en hæfilegt væri til lengdar til þess að 
búa öðrum útflutningsgreinum vænleg vaxt-
arskilyrði. Þetta sjónarmið hefur þó 
sjaldnast, ef í nokkurn tíma, verið sett fram á 
tölulegan hátt, enda á því ýmis vandkvæði. 
Um jafnvægisgengi til mjög skamms tíma 
hefur minnst verið fjallað hér á landi, vafa-
laust vegna þess að fjármagnshreyfingar eru 
bundnar leyfum og samanburður á fjár-
magnskjörum og möguleikar til þess að færa 
fé milli Íslands og annarra landa því afar litlir. 
Við slík skilyrði koma áhrif gengisskráningar-
innar auðvitað fyrst og fremst fram í við-
skiptum með vöru og þjónustu, eftirspurn 
eftir innflutningi og framboði á útflutningi. 
Af þessum sökum hefur gengið hér á landi 
mest verið skoðað út frá sjónarmiði viðskipta-
jafnaðar og með samanburði á þróun verð-
lags og kostnaðar hér á landi og í öðrum lönd-
um. Þetta var reyndar einnig hið ríkjandi 
sjónarmið í heiminum yfirleitt á fastgengis-
tímabilinu. En frá upphafi áttunda áratugar-
ins gætir þess í vaxandi mæli, að litið er til 
fjármagns- og peningamarkaðanna, jafnt 
innanlands sem á alþjóðlegum vettvangi, 
þegar gengisþróun er greind. Það er engin til-
viljun, að það er einmitt á þessu árabili, sem 
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hinn alþjóðlegi fjármagnsmarkaður lætur til 
sín taka svo að um munar. En frá þessu efni 
mun ég þó hverfa og að innlendum aðstæð-
um. 

3. Áhrif gengisbreytinga og helstu farvegir 
þeirra. 

Frumskilyrði þess, að gengisbreyting hafi 
umtalsverð áhrif á raunstærðir þjóðarbú-
skaparins, er, að hún breyti mikilvægum 
verðhlutföllum. Ef allir þættir verðlags og 
kostnaðar breytast án verulegrar tafar í sama 
hlutfalli og gengið, verða raunveruleg áhrif af 
breytingu gengis tímabundin og léttvæg, 
þegar öll kurl koma til grafar. Einu áhrifin 
verða á verðlagið. í hagfræðiritum síðari ára 
má finna margvísleg líkön, sem ætlað er að 
sýna, um hvaða farvegi áhrif gengisbreyting-
anna fara. Munurinn á þessum líkönum er 
yfirleitt fyrst og fremst í því fólginn, hvaða 
verðhlutföll eru talin skipta mestu máli. Eftir-
farandi verðhlutföll má nefna sem sérstaklega 
mikilvæg hér á landi, þótt ég ætli mér ekki að 
gera fullkomna skrá: 
1) Hlutfallið milli innflutningsverðlags og 

verðlags á innlendum samkeppnisvörum 
(eða innlends verðlags yfirleitt). Hækki 
þetta verðhlutfall, dregur úr eftirspurn 
eftir innflutningi, en eftirspurn eftir 
heimaframleiðslu eykst. Að gefnu inn-
flutningsverðlagi í erlendri mynt er hér um 
að ræða hlutfallið milli gengis á eina hlið 
og innlends verðlags á hina. 

2) Hlutfallið milli launa og innflutningsverð-
lags (og verðlags yfirleitt). Lækki þetta 
hlutfall, þ.e. kaupmáttur launa gagnvart 
innflutningi og kaupmáttur yfirleitt, 
dregur úr eftirspurn eftir innflutningi og úr 
almennri eftirspurn í landinu. 

3) Hlutfallið milli launa í útflutningsfram-
leiðslu og útflutningsverðlags. Þetta mætti 
kalla raunverulegan launakostnað útflutn-
ingsframleiðslunnar. Oft er rætt um þetta 
almennar, þ.e. um allan framleiðslukostn-
aðinn í hlutfalli við útflutningsverð, en 
kjarni málsins er hlutfall launa og gengis. 
Við íslenskar aðstæður skiptir auðvitað 

hlutfallið milli innlends fiskverðs og 
gengis einnig miklu máli. Lækki laun í 
hlutfalli við útflutningsverð (og tekjuverð 
samkeppnisgreina), bætir þetta afkomu 
að óbreyttu verði eða gerir framleið-
endum kleift að lækka verð og auka út-
flutning, ef hann er verðteyginn. Fyrri 
áhrifin eru oftast talin mikilvægari hér, 
þótt vera kunni, að útflytjendur séu 
stundum í þeirri stöðu, að þeir séu ekki 
eingöngu þolendur í verðmyndun á 
erlendum mörkuðum. 

4) Fjórða verðhlutfallið, sem nefna má, er 
hlutfallið milli launakostnaðar hér á landi 
og erlendis, ýmist reiknað á tímaeiningu 
eða framleiðslueiningu. Að öðru óbreyttu 
gefur minni hækkun launakostnaðar hér 
á landi en annars staðar - reiknað í sömu 
mynt - annað hvort færi á lækkun útflutn-
ingsverðs miðað við keppinauta og auk-
inni sölu eða á auknum hagnaði, sem 
þegar til lengdar lætur leiðir til eflingar 
útflutnings að gefnu útflutningsverði. Eins 
og í fyrra dæminu skipta síðari áhrifin 
meiru máli hér á landi. 

5) Ekki verður skilið við þessa upptalningu 
á mikilvægum verðhlutföllum, sem tengd 
eru genginu, að ekki sé minnst á viðskipta-
kjörin, hlutfallið milli útflutningsverðs og 
innflutningsverðs. Við íslenskar aðstæður 
er venjulega litið svo á, að verðlag í utan-
ríkisverslun sé gefið utan að; íslensk fram-
leiðsla og eftirspurn breyti þar litlu um; -
þetta er vitaskuld hin venjulega forsenda, 
þegar smáríki á í hlut. Vafalaust er þetta 
yfirleitt á rökum reist, þegar öllu er á botn-
inn hvolft, en þó er ætíð ástæða til að 
gaumgæfa þetta hverju sinni. Eigi smárík-
isforsendan skýlaust við, hefur gengis-
breyting sem kunnugt er engin áhrif á við-
skiptakjörin. í þessu felst, að gengisbreyt-
ing muni ávallt bæta viðskiptajöfnuðinn 
að því tilskildu, að laun og innlendur 
kostnaður hækki ekki að sama skapi. En 
einmitt þetta síðastnefnda skilyrði er 
kjarni málsins, þegar notkun gengisins 
sem hagstjórnartækis er hugleidd. 
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Viðskiptakjör, raungengi og launakostnaður 1960-1983. 
Samanber töflu 1 í viðauka. 

Þótt yfirleitt sé ekki með því reiknað, að 
breyting á gengi krónunnar breyti viðskipta-
kjörum Íslendinga, eru viðskiptakjör mikil-
væg viðmiðun við gengisákvarðanir á síðari 
árum. Gengi krónunnar hefur verið haldið 
hærra en ella, þegar viðskiptakjör hafa farið 
batnandi, og öfugt, þegar viðskiptakjörum 
hefur hrakað. 

Það er erfitt að finna einfaldar og áreiðan-
legar aðferðir til þess að mæla breytingar á 
þeim verðhlutföllum, sem máli skipta fyrir 
gengið, og ekki síður erfitt að túlka niður-
stöðurnar. Hagfræðideild Seðlabankans og 
Þjóðhagsstofnun hafa nokkuð fengist við 
slíkar mælingar. í viðauka eru töflur, sem 
sýna þróun viðskiptakjara, raungengis og 
hlutfallslegs launakostnaðar frá 1960 til 1983/ 
84. Línuritið hér að ofan sýnir ákaflega skýrt, 
að raungengið fylgir þróun viðskiptakjara í 
stórum dráttum. Þessi fylgni er sérstaklega 

náin eftir 1970, enda er hún frá þeim tíma að 
nokkru leyti vísvitandi ákveðin, þar sem við-
skiptakjörin voru ein helsta viðmiðun gengis-
stjórnar hér á landi á síðasta áratug. 

En hvernig er gengi íslensku krónunnar 
ákveðið um þessar mundir? Mér finnst 
ástæða til þess að lýsa nokkuð nákvæmlega 
þeirri gengistilhögun, sem nú er í gildi. 

4. Lagaákvœði. 
Samkvæmt lögum nr. 10/1961, um Seðla-

banka Íslands, fer Seðlabankinn með gengis-
mál. í þessum efnum sem öðrum skal Seðla-
bankinn hafa náið samráð við ríkisstjórnina. 
Komi upp ágreiningur varðandi stefnuna í 
efnahagsmálum milli ríkisstjórnarinnar og 
stjórnar Seðlabankans, skal bankastjórnin 
engu að síður telja það eitt meginhlutverk sitt 
að vinna að því, að sú stefna, sem ríkis-
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stjórnin markar að lokum, nái tilgangi sínum, 
eins og segir í 4. gr. laganna. 

Bein ákvæði um ákvörðun gengis og dag-
lega skráningu þess er að finna í 18. gr. laga 
nr. 10/1961. í fyrstu málsgrein greinarinnar 
segir: „Seðlabankinn ákveður, að fengnu 
samþykki ríkisstjórnarinnar, stofngengi 
(pari) íslensku krónunnar gagnvart erlendum 
gjaldeyri og gulli. Þá ákveður Seðlabankinn, 
að fengnu samþykki ríkisstjórnarinnar, mörk 
leyfilegs munar stofngengis og kaup- og sölu-
gengis. Innan þessara marka skráir Seðla-
bankinn daglega kaup- og sölugengi þeirra 
gjaldeyristegunda, sem þörf er á vegna 
almennra viðskipta." 

Með lögum nr. 13/1979, um stjórn efna-
hagsmála, var bætt nýrri málsgrein við 18. gr. 
Seðlabankalaganna á þessa leið: „Ákvarð-
anir um gengi íslensku krónunnar skulu mið-
ast við að halda sem stöðugustu gengi og ná 
settu markmiði um viðskiptajöfnuð, en 
tryggja jafnframt rekstrargrundvöll útflutn-
ingsatvinnuvega og samkeppnisgreina." í 
reglugerð fyrir Seðlabanka Íslands nr. 809 31. 
desember 1981 eru þessar tvær málsgreinar 
endurteknar sem 42. og 43. grein reglugerð-
arinnar. Nánari ákvæði um gengismál eru 
ekki í reglugerðinni. 

Fyrri málsgreinin, sem ég vitnaði til, 
kveður eingöngu á um forms- og framkvæmd-
aratriði, en hin síðari gefur leiðbeiningar um 
efnisatriði, sem gengisákvarðanir skulu mið-
ast við. Leitast skal við að halda sem stöðug-
ustu gengi, en freista þess jafnframt að ná 
settu marki um viðskiptajöfnuð og tryggja 
rekstrargrundvöll útflutningsatvinnuvega og 
samkeppnisgreina. Augljóst er, að þessar 
þrjár viðmiðanir við gengisákvarðanir þarf að 
skilgreina nánar hverju sinni sem ákvörðun er 
tekin um gengi krónunnar. Eg mun víkja að 
þessu síðar, en gera fyrst nokkra grein fyrir 
tilhögun daglegrar gengisskráningar. 

5. Dagleg gengisskráning. 
Hér á landi er sem kunnugt er enginn opin-

ber gjaldeyrismarkaður. Gengið er ákveðið 
með stjórnvaldsákvörðun. Almenna reglan 

er sú, að þeim, sem afla gjaldeyris, er skylt að 
selja hann gjaldeyrisbönkum á hinu opinbera 
gengi, og allar fjármagnsyfirfærslur eru háðar 
leyfum. 

Tilhögun daglegrar gengisskráningar eins 
og hún er nú og hefur verið um sinn má lýsa 
svo í stuttu máli: 

Seðlabankinn fær á hverjum morgni geng-
isskráningu frá Englandsbanka, sem sýnir 
markaðsgengi í London milli helstu gjald-
miðla. Þessi gengisskráning ræður gengi milli 
erlendra mynta hér á landi þann daginn. Að 
fengnum upplýsingum um erlent gengi er við-
skiptagengi hér á landi og þar með verð á er-
lendum gjaldeyri í íslenskum krónum ákveð-
ið. Fyrsta skrefið er að reikna meðalgengi 
miðað við óbreytt verð á Bandaríkjadollar í 
íslenskum krónum, en verð á öðrum myntum 
látið ráðast af Londongenginu. Vægi ein-
stakra gjaldmiðla er í þessum daglega reikn-
ingi nú miðað við hlutdeild hvers gjaldmiðils 
í vöruútflutningi og vöruinnflutningi sam-
kvæmt verslunarskýrslum (landanna) og vægi 
hverrar myntar í gjaldeyriskaupum og -sölu 
samkvæmt upplýsingum frá gjaldeyrisbönk-
um (myntvog). Meðaltalsreikningur þessi 
nær til 17 mynta. Vogin, sem við er miðað, er 
endurskoðuð reglulega, þegar upplýsingar 
eru tiltækar, þannig að út ganga tölur fyrsta 
árs og inn koma tölur frá næstliðnu ári, þ.e. 
jafnan er reiknað hlaupandi meðaltal þriggja 
ára. 

Þegar niðurstaða útreiknings á meðalgengi 
liggur fyrir, er gengi krónunnar gagnvart 
körfunni ákveðið þann daginn innan marka, 
sem ríkisstjórnin hefur samþykkt. Form þess-
ara heimilda hefur verið með ýmsu móti á síð-
ustu árum. Fram til maíloka 1983 var þessu 
yfirleitt svo farið, að viðskiptaráðuneytið 
heimilaði Seðlabankanum bréflega að hækka 
verð á Bandaríkjadollar eða meðalverð á 
erlendum gjaldeyri allt að ákveðnu hundraðs-
hlutamarki frá gengisskráningu daginn, sem 
heimildin var veitt (eða einhvern annan 
ákveðinn dag), þ.e. heimild var veitt til að 
lækka meðalgengi krónunnar að því marki, 
sem rýmra reyndist af þessum tveimur. Um 
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heimildir til þess að hækka gengi krónunnar 
hefur ekki verið fjallað nýlega. 

Þetta form heimilda til gengislækkunar fól 
í sér, að færi gengi Bandaríkjadollars á 
alþjóðamarkaði lækkandi, var heimilt að 
lækka meðalgengi krónunnar sem svaraði 
vægi annarra mynta, þ.e. þegar tilgreind 
heimild til að hækka verð á Bandaríkjadollar 
var fullnýtt, varð meðalhækkun á verði 
erlends gjaldeyris meiri en hækkunin á verði 
Bandaríkjadollars. Þessu var öfugt farið, 
þegar gengi Bandaríkjadollars fór hækkandi 
í heiminum, þá var Seðlabankanum heimilt 
að hækka verð á Bandaríkjadollar umfram 
hið tiltekna mark, enda færi meðalverð á er-
lendum gjaldeyri, vegið eins og lýst var hér að 
framan, ekki fram úr veittri heimild. Þannig 
má segja, að gengi krónunnar hafi 1982 og á 
fyrstu mánuðum 1983 ýmist verið bundið 
gengi Bandaríkjadollars eða vegnu meðal-
gengi erlendra gjaldmiðla eftir því, hvernig 
gengisþróun í heiminum vatt fram. Þetta átti 
þó aðeins við um gengissig, meðan heim-
ildum til gengisbreytinga var ekki breytt. 

Á undanförnum árum hefur gengisskrán-
ing hér á landi að mestu leyti fylgt aðlögunar-
stefnu til þess að jafna með breytingum á 
skráðu gengi krónunnar mismun á þróun 
framleiðslukostnaðar hér á landi og í sam-
keppnislöndunum, að teknu tilliti til annarra 
breytinga í ytri skilyrðum, einkum viðskipta-
kjörum og aflabrögðum. Þessi aðlögun hefur 
verið framkvæmd ýmist með gengissigi eða 
tiltölulega litlum breytingum á gengisskrán-
ingu á nokkurra mánaða fresti. Á síðustu 
árum eru þó tvö dæmi um, að þess sé freistað 
að beita genginu til þess að veita aðhald í 
gengismálum og draga þannig úr verðbólgu. 
Þannig var genginu haldið föstu - miðað við 
meðalgengi erlendra gjaldmiðla - frá árs-
byrjun 1981 fram eftir því ári. Ekki tókst þó 
að halda þessari stefnu lengi að því sinni. Inn-
lendur kostnaður hækkaði ört, þegar leið á 
árið 1981, vegna vísitöluhækkunar launa, og 
versnandi viðskiptakjör sögðu einnig til sín. 
Aðhald í peningamálum og fjármálum innan-
lands var ónógt. Þess vegna var að nýju horfið 

að aðlögunarstefnu með lækkandi gengi á síð-
ari hluta árs 1981. 

Frá maílokum 1983 hefur hins vegar 
gengisskráning á mælikvarða meðalgengis 
helstu viðskiptamynta haldist því sem næst 
óbreytt. Ríkisstjórnin hefur lýst því yfir, að 
áfram verði stefnt að sem mestum stöðug-
leika gengis á næsta ári innan 5% marka til 
hvorrar handar. Með þessari ákvörðun hefur 
а.m.k. um sinn í reynd verið tekin upp gengis-
skráning, bundin myntkörfu, eins og sýnd er 
í töflu 3 í viðauka. Þetta er þó alls ekki form-
leg ákvörðun. Tengingin við myntkörfu er 
ekki kjarni málsins, heldur hitt, að þess er nú 
freistað að beita gengisskráningunni ásamt 
öðrum stjórntækjum efnahagsmála til þess að 
skapa fyrirfram umgjörð fyrir aðrar mikil-
vægar verð- og tekjuákvarðanir - ekki síst 
kjarasamninga - á árinu, sem í hönd fer. 
Þetta leiðir hugann að því, hvaða meginsjón-
armið ráði þeim gengisákvörðunum, sem eru 
grundvöllur hinnar daglegu gengisskráning-
ar. 

6. Meginsjónarmið við gengisákvarðanir. 
Leiðbeiningarnar, sem lög nr. 13/1979 gefa 

um gengisákvörðun, eru fremur almennt orð-
aðar og kveða fyrst og fremst á um nauðsyn 
þess, að gengið sé þannig ákveðið, að viðun-
andi jafnvægi haldist í viðskiptum við önnur 
lönd og að rekstrargrundvöllur íslenskra 
atvinnuvega sé tryggður og þar með atvinna í 
landinu, en haldist þó sem stöðugast. Varla 
þarf frá því að segja, að við þær verðbólguað-
stæður, sem hér hafa lengi ríkt, hefur einatt 
orðið árekstur á milli markmiðanna um jafn-
vægisgengi (í framangreindum skilningi) ann-
ars vegar og stöðugt gengi hins vegar. 
Reyndar má telja víst, að í jafnopnu og 
sveiflunæmu hagkerfi og því íslenska verði 
jafnan erfitt að sætta þessi sjónarmið. Svo 
myndi einnig án efa fara, ef markaðsverð-
myndun væri reynd fyrir erlendan gjaldeyri 
hér á landi með fullkomnu frelsi í gjaldeyr-
isviðskiptum. Reyndar virðist mér líklegt, 
vegna þess eins hversu lítill íslenski peninga-
markaðurinn er, að gengissveiflur yrðu hér 
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miklar og spákaupmennska myndi ekki 
stuðla að stöðugleika. Samtök kynnu fljót-
lega að myndast milli helstu seljenda og kaup-
enda gjaldeyris um verðlagningu á honum, 
ekki síst með tilliti til skipulagsgerðar 
íslenskra atvinnuvega og viðskipta, sem ein-
kennist af fákeypisviðskiptum. í reynd kynni 
þannig að komast á nokkurs konar stýrt 
gengiskerfi, þótt það lyti ekki stjórnvalds-
ákvörðun, heldur fámennisstjórn nokkurra 
banka og fyrirtækja. Svigrúm markaðsaðil-
anna til þess að haga gengi að vild sinni yrði 
þó eflaust mun minna en ríkisvaldsins. En 
hverfum aftur að núgildandi gengiskerfi. 

Nánar tiltekið setja efnahagsmálalögin nr. 
13/1979 gengisákvörðunum þrjár viðmiðanir: 
1) Að halda sem stöðugustu gengi, sem á 

seinni árum hefur verið metið á víxl gagn-
vart Bandaríkjadollar eða vegnu meðal-
gengi erlendra gjaldmiðla, myntkörfu. 

2) Að ná settu marki um viðskiptajöfnuð, 
sem eðlilegast virðist að skilja sem tilvísun 
til þess markmiðs, sem ríkisstjórnin setur 
hverju sinni í þjóðhagsáætlun, en í efna-
hagsmálalögunum eru einmitt ákvæði um 
gerð þjóðhagsáætlana og framlagningu 
þeirra á Alþingi. 

3) Að tryggja rekstrargrundvöll útflutningsat-
vinnuveganna og samkeppnisgreina. Hér 
mun fyrst og fremst átt við afkomu sjávar-
útvegs og útflutningsiðnaðar. Reyndar 
má líta á þetta markmið sem eins konar 
kostnaðarjafnvægissjónarmið, þ. e. 
gengið eigi að jafna metin milli verðlags-
og kostnaðarbreytinga hér á landi og ann-
ars staðar. 

Það gefur auga leið, að leiðsögn laganna 
vísar ekki sjálfkrafa á ákveðið gengi. Gengis-
ákvörðunina þarf að vega og meta í samhengi 
við efnahagsástandið og heildarstefnuna í 
efnahagsmálum og vitaskuld alveg sérstak-
lega með tilliti til þróunar greiðslujafnaðar og 
stöðu þjóðarbúsins út á við. Engin fræðileg 
rök geta gefið eina óyggjandi niðurstöðu um 
það, hvert sé hið „rétta gengi", en eftirfarandi 
upptalning gefur hugmynd um mikilvæg 

atriði, sem varða hagnýtar gengisákvarðanir 
um þessar mundir. Til þess að tengja upptaln-
inguna að nokkru við líðandi stund er miðað 
við árið 1984, þar sem það á við: 
1) Ef miðað er við það markmið, sem sett var 

í þjóðhagsáætlun ríkisstjórnarinnar fyrir 
árið 1984, að ná sem næst hallalausum við-
skiptum við önnur lönd á því ári, má 
spyrja, hvert gengið þurfi að vera til þess 
að þetta náist. Til þess að svara þessari 
spurningu þarf annars vegar að setja fram 
útflutningsspá og meta áhrif gengisbreyt-
inga á útflutning og hins vegar að meta 
áhrif gengisbreytinga á innflutningseftir-
spurn. Kjarni málsins er hér eins og ég 
ræddi fyrr, hvaða áhrif hefur gengisskrán-
ingin á hlutföllin milli launakostnaðar og 
verðs á heimamarkaðsframleiðslu annars 
vegar og verðs á því, sem inn og út er flutt, 
hins vegar. Næsta skref er að meta, hvaða 
áhrif slíkar verðbreytingar hafa á eftir-
spurn eftir innflutningi og framboð á 
útflutningi. Fyrra stigið, þ.e. hvaða áhrif 
gengisskráning hefur á innlenda launa-
þróun í hlutfalli við gengið, er miklu 
vandasamara en hið síðara, því að þar 
duga engin tölfræðilíkön og áhrif væntinga 
koma mikið við sögu. 

2) Hvert þarf gengið að vera og hvernig þarf 
það að breytast til þess að tryggja viðun-
andi afkomu fiskvinnslu og fiskveiða á 
árinu 1984? í þessu efni rís sami vandi og í 
fyrra dæminu. í þessu sambandi eru auk 
þess milliviðskiptin innan sjávarútvegsins 
og ákvörðun fiskverðs mikilvæg. Meðal 
annars er hér sá vandi á ferðum, að erlend-
ir þættir kostnaðar eru tiltölulega þyngri í 
veiðum en vinnslu og hafa reyndar farið 
vaxandi á síðari árum. Þetta er m.a. angi 
af stærra máli, þ.e. vaxandi erlendar 
skuldir breyta áhrifum gengisbreytinga á 
stöðu skuldugra greina og þjóðarbúsins í 
heild. Af þessu leiðir, að í kjölfar gengis-
breytinga rís jafnan sérstakur tekju-
skiptingarvandi í sjávarútvegi. Til við-
bótar koma svo langtímasjónarmið og 
vandamál varðandi auðlindanýtingu og 
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skipulag sjávarútvegsins, bæði fjárhags-
legt og verklegt. 

3) Hvert þarf gengið að vera og hvernig þarf 
það að breytast, til þess að útflutnings- og 
samkeppnisgreinar innlends iðnaðar nái 
hallalausum rekstri/viðunandi afkomu og 
til þess að gefa nægilega hvatningu til iðn-
vaxtar á komandi árum? Hér rísa einatt 
sambúðarvandamál iðnaðar og sjávarút-
vegs, sem eiga rót sína í frjálsum aðgangi 
sjávarútvegs að auðlindum sjávar, en 
einnig verðsveiflum á fiskafurðum á 
heimsmarkaði. 

4) Hvert þarf gengið að vera og hvernig þarf 
það að breytast, til þess að gengisbreyt-
ingar jafni metin milli þróunar verðlags og 
kostnaðar hér á landi og í öðrum löndum? 
Hér koma ýmsir mælikvarðar til greina, 
almennt neysluverðlag, verðlag þjóðar-
framleiðslu, útflutnings- og innflutnings-
verðlag (þ.e. viðskiptakjör), vinnulauna-
kostnaður á hverja tímaeiningu eða fram-
leidda einingu o.s.frv. Með vissum hætti 
eru afkomuáætlanir fyrir sjávarútveg og 
iðnað, sem ég hef nefnt, sama eðlis og 
þessir reikningar. 
Í þessu sambandi er þróun viðskiptakjara 
sérlega mikilvæg auk sveiflna í aflabrögð-
um. 

5) Til hvers bendir samanburður á vöxtum 
hér á landi og erlendis á sambærilegum 
lánum og innstæðum, að því er gengið og 
innlendar vaxtaákvarðanir varðar? Í þessu 
sambandi mætti athuga innlenda gjaldeyr-
isreikninga og þróun þeirra sérstaklega. Í 
þessum punkti er komið inn á almenn 
ávöxtunarskilyrði fjármagns og áhrif, sem 
þau hafa á sparnað og ráðstöfun verð-
mæta. 

6) Má fá vísbendingar frá þróun peninga-
magns og lánahreyfinga um það, hvort og 
hvernig gengið eigi að breytast? Er hægt 
að hafa gagn af vísbendingum um spá-
kaupmennsku og breytingar á birgðum og 
greiðslum fyrir innflutnings- og útflutn-
ingsvöru í þessu efni? Hvert benda beinar 
tölur um sölu og kaup á gjaldeyri? 

Þessi upptalning er alls ekki fullkomin, en 
hún gefur hugmynd um þær athuganir og 
sjónarmið, sem skipta máli við ákvörðun 
gengis krónunnar. Ég nefni víða með einu 
eða örfáum orðum fyrirbæri, sem miklu 
nánar þyrfti um að fjalla. Meðal annars er 
ljóst, að tímavíddir framangreindra stærða 
eru ákaflega mismunandi og því vandasamt 
að draga af slíkum athugunum eina ályktun 
um gengið. Athuganir af því tagi, sem hér er 
lýst í spurnarformi, skjóta stoðum undir 
skoðun á því, hvert gengið „eigi að vera" á 
hverjum tíma. Tímaviðmiðun skiptir hér 
miklu máli og tenging við tímasetningu og 
tímaferil á öðrum sviðum efnahagsmála, því 
að gengið ræðst ekki eitt sér í einangrun. 

Því er þannig vandsvarað, hvað sé „rétt 
gengi", jafnvel að gefnum niðurstöðum úr 
fjölþættum athugunum. Þegar viðunandi svar 
þykir fengið við þeirri spurningu, er því þó 
enn ósvarað, hvernig eigi að nálgast hið „rétta 
gengi" og viðhalda því. Vitaskuld fer mikil-
vægi þessarar spurningar eftir því, hversu 
mikið hið „rétta gengi" víkur frá skráðu 
gengi. Taka verður afstöðu til þess, hvort eigi 
að breyta genginu yfirleitt, eða ef breyta skal, 
hvort það skuli gera jafnt og sígandi eða í einu 
skrefi. Þessum spurningum er ævinlega erfitt 
að svara - m.a. af því, að þær stærðir, sem til 
er litið við gengisákvarðanir, eru tíðum breyt-
ingum undirorpnar, en einnig af því, að sjálf 
aðferðin í þessu efni - gengistilhögunin -
kann að hafa áhrif á væntingar manna um 
gengis- og verðþróun framundan. Í þessu 
sambandi rís m.a. sú spurning, hvort heppi-
legt sé að skýra fyrirfram frá áformum um 
gengisskráningu til nokkurra mánaða í senn við 
aðstæður eins og hér ríkja, þar sem verðbólga 
hefur lengi verið mun meiri en í helstu við-
skiptalöndum. Á síðustu árum hafa stundum 
verið gefnar yfirlýsingar af opinberri hálfu um 
það, að fyrirsjáanlegt sé, að gengissig haldi 
áfram, eða eitthvað í þeim dúr, án þess að til-
greint sé tölulega, í hvaða mæli. 

Nú hafa stjórnvöld hins vegar tilkynnt 
fyrirfram í þjóðhagsáætlun fyrir árið 1984 um 
gengisfestu innan tiltölulega þröngra marka 
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á næsta ári að gefnum forsendum um afla-
brögð og viðskiptakjör. í þessu felst tilraun til 
þess að beita gengisyfirlýsingum til þess að 
hafa áhrif á væntingar manna um verðþróun 
á næsta ári og draga úr óvissu og stuðla að 
meiri stöðugleika í efnahagsmálum. Hér er 
því um mikilvæga tilraun að ræða, sem varðar 
valið á gengistilhögun til frambúðar. 

7. Val á gengistilhögun. 
Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn flokkar geng-

isfyrirkomulag aðildarríkja sinna í grófum 
dráttum í sex flokka, sem sýndir eru á töflu 4 
í viðauka: 
1) Gengi, bundið einhverri einni meginmynt, 

Bandaríkjadollar (47 ríki); franskir 
frankar (13 ríki), aðrar myntir (5 ríki). 

2) Gengi, bundið við vegið meðalgengi nokk-
urra mynta („myntkörfu"), oftast einhvers 
konar viðskiptakörfu (24 ríki, þar með 
þrjú Norðurlanda) eða SDR (sérstök 
dráttarréttindi Alþjóðagjaldeyrissjóðs-
ins) (13 ríki). 

3) Gengi, gagnkvœmt bundið innan vissra 
marka í sérstöku gengiskerfi nokkurra 
mynta, þ.e. Evrópska gjaldeyriskerfið, 
(European Monetary System) EMS (8 
ríki, þar með Danmörk). 

4) Gengi, ákveðið á grundvelli vísitalna frá 
degi til dags. Fyrst og fremst er hér um það 
að ræða að láta gengið breytast í hátt við 
mismun breytinga verðlags- (eða kostnað-
ar)vísitalna innanlands og utan (5 ríki). 

5) Sjálfstætt, fljótandi gengi, yfirleitt mark-
aðsverðmyndun á opinberum gjaldeyris-
markaði (8 ríki). 

6) Gengi, ákveðið með öðrum hœtti en 
greinir í 1) til 5) („Stýrt", fljótandi gengi) 
(22 ríki, þar með talið Ísland). 

Eins og vikið var að hér að framan má segja, 
að vott af fyrirkomulagi 1) og 2) hafi mátt 
finna í tilhögun daglegrar gengisskráningar 
hér á landi að undanförnu, en meira máli 
skipta þó þau sjónarmið, sem ráða ákvörð-
unum þeim um gengið, sem að baki búa og ég 
hef þegar gert að umtalsefni. 

Markaðsverðmyndun á erlendum gjaldeyri 
hér á landi og algerlega frjáls gjaldeyrisversl-
un, bæði að því er varðar greiðslur fyrir við-
skipti og fjármagnshreyfingar, kann að vera 
leið, sem verðskuldar meiri athygli en hún 
hefur notið. Mér virðist þó ákaflega ólíklegt, 
að þetta sé raunhæfur kostur. í þessu fælist 
annað hvort, að horfið væri algerlega frá 
krónunni sem sjálfstæðri mynt eða einhvers 
konar stýring - opinber eða önnur - kæmi 
fljótlega til skjalanna. Að svo stöddu verður 
því að skoða markaðsgengi á íslensku krón-
unni fyrst og fremst sem fræðilegt umhugsun-
arefni. A hinn bóginn er einnig vandséð, 
hvers vegna Íslendingar ættu að binda gengi 
krónunnar við einhverja eina mynt - sem í 
framkvæmd hlyti að vera Bandaríkjadollar 
vegna mikilvægis hans í útflutningi og gjald-
eyrisviðskiptum. Slíkri bindingu myndu 
fylgja ýmsir ókostir. Bandaríkin eru mikil-
vægasti útflutningsmarkaður Íslendinga, og 
dollarinn vegur þungt í milliríkjagreiðslum, 
en innflutningur til Íslands er hins vegar að 
mestu leyti frá Evrópu. í ljósi reynslu síðustu 
ára af stórum sveiflum í gengi dollars gagn-
vart Evrópumyntum og japanska yeninu gæti 
fast gengi fyrir Bandaríkjadollar þegar af 
þeirri ástæðu valdið vandræðum hér á landi. 
Fyrsti og fimmti kostur í upptalningunni hér 
áðan virðast því varla nærtækir. 

Fjórði kosturinn felur í sér vísitölubind-
ingu á genginu, þ.e. að gengið fylgi sjálfkrafa 
mismun á vísitölum innlends og erlends verð-
lags eða kostnaðar. Á vélgengi af þessu tagi 
eru ýmsir tæknilegir annmarkar og erfitt að 
velja og skilgreina vísitölurnar, sem við ætti 
að miða. Auk þess má segja, að ríkin, sem 
hann hafa valið,1' hafi sum hver algerlega lagt 
árar í bát í baráttunni við verðbólguna, sem 
vonandi á ekki við hér á landi. Þetta virðist 
mér ekki fýsilegur kostur. 

Þannig virðist valið í raun og veru vera milli 

1) Á árinu 1983 voru það skv. IMF Annual Report 
on Exchange Arrangements and Exchange Re-
strictions 1983 eftirtalin ríki: Brasilía, Chile, 
Kolombía, Perú og Portúgal. 
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þriggja kosta, 1) núverandi fyrirkomulags, 2) 
formlegrar körfubindingar eða 3) einhvers 
konar aðildar eða tengingar við Evrópska 
gjaldeyriskerfið (EMS). Að svo stöddu virð-
ist mér hvorugur síðari kosturinn koma til 
greina. Hvort tveggja þyrfti þó að athugast 
vandlega, þegar horft er til lengri framtíðar. 

Þegar val á gengisfyrirkomulagi er hugleitt, 
er gagnlegt að huga að því, hvernig það 
myndi þjóna þrennum tilgangi: 
1) Gefur það nægilegt svigrúm, til þess að 

beita megi gengisstefnu ásamt öðrum 
efnahagsaðgerðum til þess að halda háu 
og stöðugu atvinnustigi hér á landi, stuðla 
að hagvexti og jafnvægi í viðskiptum við 
önnurlönd? 

2) Stuðlar það að stöðugu gengi gagnvart 
vegnu meðalgengi erlendra gjaldmiðla og 
dregur úr gengisóvissu? 

3) Felur það í sér aga á innlenda hagþróun, 
þ.e. stuðlar það að því, að jafnvægi náist í 
þjóðarbúskapnum án verðbólgu eða með 
minni verðbólgu en verið hefur? 

Hér verður þess ekki freistað að gera ítar-
legan samanburð á því, hvernig kostirnir þrír 
í gengismálum, sem helst virðast koma til 
greina, gætu reynst, mælt á þessa þrjá kvarða. 
Fljótt á litið virðist núverandi tilhögun skást 
miðað við fyrsta mælikvarðann, en síst á hinn 
þriðja. Jafnræði er með núgildandi tilhögun 
og körfubindingu, hvað varðar meðalgengi 
erlendra gjaldmiðla, en erfiðara er að meta 
óvissu og aga. Formleg föst körfubinding eða 
tenging við EMS myndi að sjálfsögðu tak-
marka svigrúm til sjálfstæðrar gengisstjórnar 
- og þar með m.a. möguleikana til þess að 
hafa hér á landi langtímum saman allt annan 
verðbólguhraða en er í helstu viðskiptalönd-
um. Báðar þessar leiðir fælu því væntanlega í 
sér meiri stöðugleika gengis en núverandi 
fyrirkomulag. í þessu sambandi skyldi þess 
þó gætt, að aðild að EMS gæti leitt til veru-
legra sveiflna í vegnu meðalgengi helstu við-
skipta miðað við íslensk viðskipti, vegna þess 
að innan EMS myndi krónan í aðalatriðum 
fylgja gengi helstu mynta á meginlandi Evr-

ópu, en ekki Bandaríkjadollar eða sterlings-
pundi, sem eru langmikilvægustu viðskipta-
myntir fyrir Íslendinga. í þessu efni kynnu 
hagsmunir atvinnugreina að stangast á eftir 
markaðssvæðum þeirra. 

Reynslan til þessa af EMS hefur á ýmsa 
lund verið slík, að aðild að því virðist ekki 
sérlega eftirsóknarverð. EMS-ríkin hafa ekki 
náð því enn að vera samstíga í efnahags- og 
verðlagsþróun, sem er forsenda stöðugs 
gengis innan kerfisins. Á hinn bóginn má 
benda á, að svigrúm til gengisbreytinga, 
þegar þörf krefur, virðist heldur ekki hafa 
verið þrengt úr hófi innan EMS, því að 
margar slíkar breytingar hafa verið gerðar 
frá því að samstarfið hófst. Á aðild eða auka-
aðild að EMS eru margar hliðar, sem ég mun 
alls ekki freista að gera hér viðhlítandi skil. 
Á það má þó benda, að aðild að EMS hefur 
þann kost frá sjónarmiði lítils, opins hagkerf-
is, að hún veitir aðgang að sameiginlegum gjald-
eyrisvarasjóði til þess að brúa tímabundinn 
halla, sem myndast kann á greiðslujöfnuði. 
Þetta er þó ef til vill ekki að öllu leyti jákvætt, 
þar sem það kynni að tefja nauðsynlega 
aðlögun að breyttum ytri aðstæðum. Hvernig 
sem á þetta mál er litið, er það vitaskuld rök-
rétt afleiðing af meiri gengisfestu, að þörfin 
fyrir gjaldeyrisvarasjóði vex, ef jafna þarf 
sveiflur í ytri skilyrðum, án þess að gengi sé 
breytt. Til þess að koma slíkri tilhögun á 
þyrfti einnig verð- eða tekjujöfnun milli ára 
innanlands í ýmsum sveiflukenndum atvinnu-
greinum. 

Bindingin við eigin körfu, sem miðuð væri 
við skiptingu íslenskra viðskipta á einhvern 
hátt, er auðvitað síður skuldbindandi fyrir 
stjórnvöld en aðild að EMS og kann auk þess 
að vera eðlilegri kostur vegna mikilvægis 
Bandaríkjadollars í íslenskum greiðsluvið-
skiptum, en hvor tveggja bindingin útheimtir 
allt annað og lægra verðbólgustig hér á landi 
en verið hefur, ef nokkurt vit ætti að vera í 
slíkri tilhögun. 

Að þessu athuguðu virðist mér núverandi 
tilhögun sennilega skásti kostur, en jafnframt 
er þó mikilvægt að reyna stöðugt að bæta 
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vinnuaðferðirnar við gengisákvarðanir í sam-
hengi við almenna hagstjórn, því að gengið 
ræðst ekki í einangrun. Stefnumörkun í geng-
ismálum er ævinlega snar þáttur í samræmdri 
efnahagsstefnu. Eftirfarandi fjögur atriði 
mætti nefna til athugunar í þessu sambandi: 

1) Myntkarfan. Hvort sem myntkarfan, sem 
notuð er við daglega gengisskráningu, hefur 
formlega eða óformlega stöðu sem geng-
isviðmiðun og hvort sem sú viðmiðun er til 
lengri eða skemmri tíma, þarf að vanda val 
stærða, þ.e. vægi mynta, í henni. Vogin eða 
karfan, sem notuð hefur verið síðan í vor, er 
einfalt meðaltal landskiptingar vöruviðskipta 
og myntskiptingar gjaldeyriskaupa og -sölu. 
í þessu felst, að Bandaríkjadollar hefur 46% 
vægi, pundið 12%, þýskt mark 9%, en aðrar 
myntir mun minna. Þegar að er gáð, hefur þó 
þýska markið meiri þyngd sem þungamiðja 
EMS og þar með gangráður gengis flestra 
meginlandsmynta, auk þess sem það vegur 
þungt í norrænum myntkörfum, sem aftur 
vega þungt hér á landi. 

Gengisvísitölureikningar eru því miður 
háðir öllum venjulegum vísitöluvandamál-
um, sem eru veruleg í heimi, þar sem gengi 
mikilvægra gjaldmiðla breytist oft óvænt og 
verulega. Á að nota keðjuvísitölur eða 
grunnársvísitölur? Hvaða ár á að nota sem 
grunnár? Tvíhliða viðskipta- og greiðsluvægi 
tekur ekki með í reikninginn mikilvægi geng-
isþróunar í samkeppnislöndum, sem ef til vill 
eiga lítil bein skipti við Ísland. Til dæmis má 
nefna Kanadadollar. Kanadamenn eru helstu 
keppinautar Íslendinga á Bandaríkjamark-
aði, en í myntkörfu Seðlabankans hefur Kan-
adadollar vægið 0,6%. En þar sem Kanada-
dollar fylgir Bandaríkjadollar náið, er ef til 
vill fyrir þessu séð í myntkörfunni, sem hefur 
mikið Bandaríkjavægi, ef til vill meira en vera 
ætti strangt tekið. Til greina gæti komið að 
skilgreina sérstaka körfu til viðmiðunar við 
gengisskráningu, sem viki frá viðskiptavog 
með þeim hætti, að myntum helstu sam-
keppnislanda á útflutningsvörumörkuðum 
(t.d. Noregs, Kanada, Danmerkur auk 

Bandaríkjanna) væri gefin aukin þyngd með 
reglubundnum hætti, með hliðsjón af mark-
aðshlutdeild á „íslenskum" útflutningsmörk-
uðum. Allt er þetta þó nokkuð á huldu, og 
e.t.v. er heppilegast að nota við gengis-
ákvarðanir myntkörfu með færri myntum og 
þá aðeins helstu gjaldmiðlum eins og Banda-
ríkjadollar, þýsku marki, sterlingspundi, jap-
önsku yeni og frönskum franka. Þessar fimm 
myntir mynda nú SDR-körfuna, sem í megin-
atriðum er svo lík íslensku myntkörfunni, að 
ef til vill væri ekki fráleitt að nota hana bein-
línis sem viðmiðun við skráningu á gengi 
krónunnar. Þetta hefði m.a. þann kost að 
gefa skýra og ákveðna viðmiðun, sem hvorki 
er háð einni erlendri mynt né innlendri 
stjórnvaldsákvörðun. 
2) Undirstöðuatriði. Stöðugt þarf að vinna 
að því að skerpa skilgreiningu og framsetn-
ingu þeirra viðmiðana, sem hafðar eru til að 
meta, hvað sé „rétt gengi", sbr. skrána, sem 
ég fór yfir fyrr. Seðlabanki og Þjóðhags-
stofnun hafa þegar unnið og vinna verulegt 
starf á þessu sviði. Þessar athuganir á undir-
stöðuatriðum þarf að efla og tengja betur 
saman. 
3) Gengisákvarðanir fram í tímann. Þau 
meginsjónarmið, sem máli skipta við gengis-
ákvarðanir, stangast oft á og hafa mismun-
andi tímaviðmiðun. Af þessum sökum, en 
þó enn frekar af því, að væntingar einstakl-
inga og fyrirtækja skipta miklu máli fyrir 
efnahagslegt atferli þeirra, er mikilvægt að 
grandskoða, hvers konar tilhögun fyrir fram-
setningu gengisstefnunnar og daglega fram-
kvæmd hennar sé best til þess fallin að draga 
úr óvissu og stuðla að stöðugra efnahagsum-
hverfi. Meðal þess, sem til greina kæmi, er að 
tilkynna gengisstefnuna reglulega fyrir fram 
til nokkurra mánaða í senn hið skemmsta sem 
þátt í samræmdri efnahagsstefnu stjórnvalda. 
Þetta kann að vera sérstaklega mikilvægt, 
þegar tilraun er gerð til þess að vinna bug á 
verðbólgu eftir mikið verðbólguskeið. Við 
slíkar aðstæður skiptir afarmiklu, að yfirlýs-
ingar um opinber fjármál, peningamál og 
gengismál myndi trúverðuga heild. Það, sem 
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mestu skiptir, er, hvort með þessum hætti er 
unnt að hafa áhrif á mikilvægar ákvarðanir í 
efnahagslífinu, ekki síst launaákvarðanir og 
verðákvarðanir, en einnig útgjaldaákvarðan-
ir. Nýlega hefur verið gefin eindregin yfirlýs-
ing um gengisfestu innan ákveðinna marka 
fyrir næsta ár, einmitt í þessu skyni. 

4) Fjármagnsmarkaðar- og vaxtasjónarmið. 
Að endingu er ekki úr vegi að hugleiða, hver 
áhrif það hefði að láta fjármagnsmarkaðar- og 
vaxtasjónarmið hafa áhrif á gengisskráning-
una. Vera má, að þetta gæti stuðlað að „rétt-
ari" gengisskráningu, þótt jafnan verði að 
hafa í huga, hversu „þunnur" og ófullkominn 
íslenski fjármagns- og peningamarkaðurinn 
er. Um þessar mundir er það rætt að rýmka 
reglur um gjaldeyrisverslun, þar á meðal að 
draga úr kröfum um gjaldeyrisskil og hömlum 
á ráðstöfun f jár á innlendum gjaldeyrisreikn-
ingum. Einnig þyrfti að huga að því að gera 
fyrirtækjum og einstaklingum kleift að gera 
gjaldeyrisviðskipti fram á við til þess að firra 
sig gengisáhættu. Auknu frelsi í gjaldeyr-
isviðskiptum þyrfti án efa einnig að fylgja 
sveigjanlegri vaxtastefna innanlands. Því má 
halda fram, að slíkar breytingar geri kleift að 
virkja spákaupmennsku á móti krónunni til 
peningalegs sparnaðar fremur en til aukn-
ingar innflutnings í varanlegum neysluvörum 
og fjárfestingarvörum í sama skyni (sem 
kunna að nýtast misjafnlega). Að minnsta 
kosti fengjust með þessum hætti nýjar vís-
bendingar um það, hvenær almenningur teldi 
gengið úr lagi gengið. 

Í þessum fjórum punktum eru samandregin 
ýmis sjónarmið - og vandamál - sem máli 
skiptir að gaumur sé gefinn til þess að gera 
gengisskráninguna að áhrifameira tæki til 
þess að stuðla að jafnvægi í utanríkisvið-
skiptum og efnahagsmálum yfirleitt. Að 
lokum skal enn á ný áhersla á það lögð, að 
gengisstefnuna verður ætíð að skoða einungis 
sem einn þátt af mörgum í samstilltri efna-
hagsstefnu. 
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VIÐAUKI: 

Tafla 1. Viðskiptakjör, raungengi og 
launakostnaður 1960-1983. 

Vísitölur Hlutfallslegar breytingar 
1978=100 milli ára, % 

Viðskipta- Viðskipta- Raun-1) Afs tæður 2 ) 

kjör kjör gengi launakostn. 

1960 58,4 -0 ,9 
1961 67,5 15,7 -5,4 
1962 68,1 0,9 -0 ,3 
1963 68,1 0,0 3,5 
1964 72,4 6,3 12,5 16,2 
1965 80,0 10,4 10,0 9,6 
1966 80,0 0,0 4,7 10,6 
1967 72,4 -9,4 -2,5 2,0 
1968 68,7 -5 ,2 -19,1 -20,2 
1969 73,5 7,1 -19,3 -26,0 
1970 83,8 14,0 9,6 9,8 
1971 94,0 12,3 3,0 -1,0 
1972 93,5 -0,6 4,3 11,5 
1973 108,5 16,0 11,6 1,5 
1974 97,6 -10,0 13,7 21,3 
1975 82,0 -16,0 -21,9 -28,7 
1976 91,8 11,9 11,1 11,7 
1977 99,8 8,7 13,3 10,7 
1978 100,0 0,2 -8,1 -5,6 
1979 90,8 -9,2 -5 ,3 
1980 87,7 -3,4 0,3 1,4 
1981 88,6 1,0 4,8 13,4 
1982 87,3 -1,5 -7,0 -4,0 
1983 áætlað 90,4 3,5 -3 ,7 -15,3 

1) Afstæðar verðvísitölur vergrar landsframleiðslu í 
dollurum. 

2) Launakostnaður í dollurum, deilt með vergri 
landsframleiðslu á vinnandi mann, allt deilt með 
sömu stærð í viðskiptalöndum. 

Heimi ld : Þ jóðhagss to fnun og Seðlabanki Íslands, Hagfræðide i ld . 

Tafla 2. Raungengi krónunnar og afstœður 
launakostnaður á framleidda einingu 

1960-1984. 
1978=100 

Afstæður 
Raun- launa-
gengi1) kostnaður2) 

1960 . . . . 92,2 
1961 . . . . 87,2 
1962 . . . . 86,9 
1963 . . . . 89,9 94,8 
1964 . . . . 101,1 110,2 
1965 . . . . 111,2 120,8 
1966 . . . . 116,4 133,6 
1967 . . . . 113,5 136,3 
1968 . . . . 91,8 108,8 
1969 . . . . 74,1 80,5 
1970 . . . . 81,2 88,4 
1971 . . . . 83,6 87,5 
1972 . . . . 87,2 97,6 
1973 . . . . 97,3 99,1 
1974 . . . . 110,6 120,2 
1975 . . . . 86,4 85,7 
1976 . . . . 96,0 95,7 
1977 . . . . 108,8 105,9 
1978 . . . . 100,0 100,0 
1979 . . . . 95,9 94,7 
1980 . . . . 96,2 96,0 
1981 . . . . 100,8 108,9 
1982 . . . . 93,7 104,5 
19833) . . . 90,2 88,5 
19844) . . . 97,5S) 88,96) 

1) Afstæðar verðvísitölur vergrar landsframleiðslu í 
dollurum. 

2) Launakostnaður í dollurum, deilt með vergri 
landsframleiðslu á vinnandi mann, allt deilt með 
sömu stærð í viðskiptalöndum. 

3) Áætlun. 
4) Spá, byggð á þjóðhagsáætlun. 
5) 26,4% hækkun verðs vergrar landsframleiðslu hér 

á landi, 13% hækkun verðs dollars og 3,5% doll-
araverðbólga í umheiminum. 

6) 14,5% hækkun launa, 2,5% hækkun VLF á vinn-
andi mann, 13% hækkun verðs dollars og 3,5% 
hækkun launakostnaðar á framleidda einingu í 
umheiminum. 

Heimild: Seðlabanki Íslands, Hagfræðide i ld . 
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Tafla 3. Vægi gjaldmiðla í nokkrum 
„myntkörfum". 

ÍSLAND 
Meðaltal áranna 1980-1982 Til samanburðar 

SDR (skv. Opinbera Opinbera Opinbera 
Landavog Myntvog (1 )+(2) skráningu norska sœnska finnska 
meðaltal meðaltal (2) 6161983) vogin vogin vogin 

(1) (2) 

USD . . 29,81 62,66 46,24 50,56 11,0 8,9 
GBP . . 16,33 8,35 12,34 10,49 14,7 13,0 13,2 
CAD . . 0,82 0,36 0,59 - 3,6 1,1 -

DKK . . 6,05 6,23 6,14 - 6,8 8,5 3,6 
NOK . . 4,74 3,43 4,08 - - 9,3 3,8 
SEK . . . 4,83 3,94 4,38 - 15,0 - 16,4 
FIM . . . 2,25 0,37 1,31 - 3,0 7,4 -

FRF . . . 2,44 1,26 1,85 8,99 9,2 5,6 4,1 
BEC . . 1,86 0,95 1,40 - 2,4 3,7 2,2 
CHF . . 2,09 1,13 1,61 - 1,2 2,3 2,0 
NLG . . 4,50 1,37 2,94 - 4,6 5,2 3,6 
DEM . . 9,50 7,63 8,57 16,76 17,7 16,6 13,2 
ITL . . . 3,18 0,57 1,87 - 3,3 3,7 2,4 
ATS . . . 0,34 0,23 0,29 - 1,5 1,6 -

ESP . . . 5,64 - 2,82 - - 1,2 -

PTS . . . 2,36 0,36 1,36 - - - -

JPY . . . 3,26 1,16 2,21 13,20 6,0 2,7 2,4 
SUR . . - - - - - 24,2 

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

Heimi ld : Seðlabanki Íslands, Gre ið s lu j a fnaða rde i ld . 

Tafla 4. Gengistilhögun aðildarríkja Alþjóða-
gjaldeyrissjóðsins 31. mars 1983 1) 

1. Gengi, bundið einhverri einni 
meginmynt 
Bandaríkjadollar (USD): 
Franskur franki (FRF): 
Aðrar myntir: 

2. Gengi, bundið við vegið 
meðalgengi nokkurra mynta 
(„myntkörfu") 
Eigin myntkarfa hvers ríkis: 
Sérstök dráttarréttindi 
(SDR)2): 

3. Gengi, gagnkvœmt bundið inn-
an vissra marka í sérstöku 
gengiskerfi 
Evrópska gjaldeyriskerfið 
(EMS): 

Fjöldi ríkja 

47 
13 
5 65 

24 

14 38 

4. Gengi, ákveðið á grundvelli 
vísitalna: 

5. Sjálfstætt, fljótandi gengi: 

6. Gengi, ákveðið með öðrum 
hætti: 

SAMTALS 

22 

146 

1) Tölur um fjölda r íkja í flokki, sem þó geta ekki verið 
nákvæmar, eru fengnar úr IMF Annual Report on Exchange 
Arrangements and Exchange Restrictions 1983, bls. 8. 

2) Verðgildi SDR er fyrir hverja einingu summan af eftir-
töldum f járhæðum í fimm gjaldmiðlum: 
01 Bandaríkjadollar USD 0,54 
02 Þýskt mark D E M 0,46 
03 Franskur franki F R F 0,74 
04 Japanskt yen JPY 34,00 
05 Sterlingspund G B P 0,071 
Sjá t.d. ársskýrslu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins 1981, bls. 143. 



Þráinn Eggertsson: 

Almenn kenning um hagkerfi. 
Fáein brot. 

i. Inngangur. 
Hagfræðin, sem kennd er í háskólum á 

Vesturlöndum, fjallar um verðmyndun á 
markaði, en þar ákvarðast verð af framboði 
og eftirspurn.* Stofnanir þjóðfélagsins 
standa utan við líkanið og eru nokkurs konar 
þegjandi forsendur, um þær ríkir þögn. Þessi 
fræði gagnast illa, ef fjallað er um hin ýmsu 
hagkerfi, sem nú þekkjast, um orsakir þjóð-
félagsbreytinga í tímans rás og afleiðingarn-
ar, sem þær hafa haft fyrir efnahagslegar 
framfarir. Um allt þetta er nýklassísk hag-
fræði, neoclassical economics, þögul, en 
stjórnmálafræði og önnur félagsvísindi hafa 
afarlítið að leggja til málanna. Fátt virðist 
hafa vafist jafnilla fyrir manninum og vísinda-
leg greining á gerð og eðli þjóðfélagsins, sem 
hann byggir. 

Nýklassísk hagfræði er voldugt rannsókn-
artæki, en hið hefðbundna líkan af frjálsri 
verðmyndun í eins konar tómarúmi hefur 
verið gernýtt. Afrakstur af flestum grunn-
rannsóknum á þessu sviði undanfarna áratugi 
hefur verið lítill eða enginn, rannsóknirnar 
hafa ekki bætt skilning okkar á gangvirki hag-
kerfa í nútíð eða fortíð. 

Merkar tilraunir eru nú gerðar til að endur-
nýja nýklassíska hagfræði, þótt hljótt fari. 
Ritgerð mín er örstutt yfirlit yfir nýlegar 
kenningar, sem liggja á mörkum hefðbund-
innar hagfræði og annarra félagsvísinda. 

* Þetta er rækilega endurskoðuð útgáfa af erindi, 
sem ég flutti hjá Félagi viðskiptafræðinga og hag-
fræðinga hinn 16. desember 1983. 

Þessi fræði, sem enn eru á frumstigi, byggja á 
forsendum og aðferðum nýklassískrar hag-
fræði og rjúfa því ekki hið sögulega samhengi 
og einingu hagfræðinnar. Hins vegar er nú 
fjallað sérstaklega um stofnanir þjóðfélagsins 
og má vel vera, er tímar líða, að hin nýju 
fræði verði grundvöllur almennrar kenningar 
um hagkerfi. 

ii. Hagkerfi, leikreglur og hagsýni. 
Það hefur löngum verið aðall hagfræðinga 

að gera sér einföld líkön af þeim flóknu fyrir-
bærum, sem skoðuð eru, svo að unnt sé að 
greina aðalatriði frá aukaatriðum. Við 
skulum halda okkur við þessa hefð og reyna 
að skilgreina í stórum dráttum hugtakið hag-
kerfi. 

Í hagkerfi eru tveir þættir, sem skipta 
okkur meginmáli. Annars vegar er einstakl-
ingurinn og þau lögmál, sem skýra atferli 
hans, en hins vegar stofnanir þjóðfélagsins. 
Við gefum okkur þá forsendu um atferli ein-
staklingsins, að hann vinni skynsamlega úr 
öllum upplýsingum, sem fyrir hendi eru, sæk-
ist eftir að bæta hag sinn og velji jafnan besta 
kostinn. Þetta er hinn hagsýni maður hag-
fræðinnar, homo economicus. Á stofnanir 
þjóðfélagsins má líta sem safn af leikreglum 
fyrir einstaklinginn, sem setja hegðun hans 
skorður, en gefa honum jafnframt tækifæri til 
athafna. 

iii. Hagfrœði eignarformsins. 
Í meira en tvo áratugi hefur lítill hópur hag-

fræðinga í Bandaríkjunum sérhæft sig í því að 
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skilgreina leikreglur samfélagsins og kanna, 
hvaða áhrif ólíkar reglur hafi á hegðun 
mannsins og rás atvinnulífsins. Þessir hag-
fræðingar hafa sumir hverjir unnið við hag-
fræðikennslu í lagadeildum háskóla, og er 
því nokkur lagadeildarþefur af kenningum 
þeirra. Leikreglur samfélagsins eru sagðar 
mótast af eignarréttinum - í víðasta skilningi 
orðsins - og þessar kenningar eða rannsóknir 
hafa gengið undir nafninu the property rights 
school. Við getum nefnt þær eignarforms-
kenningarnar.1) 

Kenningarnar um eignarform eru byggðar 
á nýklassískri hagfræði, hefðbundinni rekstr-
arhagfræði. Hugtökin hlutfallsverð og fórnar-
kostnaður eru lögð til grundvallar og að venju 
er litið svo á, að viðhorf eða smekkur manna 
sé gefin stærð. Einstaklingar hámarka nytja-
föll sín innan þeirra marka, sem leikreglurnar 
setja. í stað fyrirtækja, sem hámarka hagnað, 
eru nú komnir til sögu eigendur og fram-
kvæmdastjórar, er hámarka nytjaföll sín. 
Hætt er við, að hagsmunir eigenda og hags-
munir framkvæmdastjóra fari ekki saman. 

Kenningarnar um eignarform hafa verið 
alhæfðar og notaðar til að setja fram tilgátur 
um hvers konar viðskipti milli manna, bæði á 
markaði og utan markaðar. Utan markaðar 
hefur verið fjallað um viðskipti manna innan 
fyrirtækja af ýmsum gerðum, inni á heimilum 
eða á stjórnarskrifstofum. Hagfræðingar á 
sviði eignarformskenninga hafa fjallað lang-
mest um vestræn hagkerfi og sérstaklega um 
fyrirtækið sem þjóðfélagsstofnun. Þeir hafa 
meðal annars reynt að gefa skýringu á því, 
hvers vegna fyrirtæki verða til og markaðsvið-

1) Eirik G. Furubotn og Svetozar Pejovich gefa 
gott yfirlit yfir fyrstu skref þessara fræða í „Prop-
erty Rights and Economic Theory: A Survey of 
Recent Literature" (1972). Sjá einnig safn rit-
gerða, sem sömu aðilar ritstýrðu, The Econo-
mics of Property Rights (1974), og Louis De 
Alessi „Property Rights, Transaction Costs, and 
X-Efficiency". Yfirlit yfir hagrannsóknir á eign-
arformskenningum er birt í De Alessi „The 
Economic of Property Rights: A Review of The 
Evidence" (1980). 

skipti einstaklinga flytjast inn í slíkar stofnan-
ir. Einnig hefur verið reynt að útskýra, hvers 
vegna stærð og eignarform fyrirtækja eru 
breytileg eftir atvinnugreinum, og jafnframt 
hefur mikið verið rannsakað, hvaða áhrif 
ólíkt eignarform hefur á rekstur fyrirtækis. 

Kenningar eignarformsskólans eru senni-
lega það merkasta, sem gerst hefur í hagfræði 
frá stríðslokum. Kenningarnar hafa síast inn 
í ýmsar greinar hagfræðinnar, en samt fer enn 
ótrúlega lítið fyrir þessum fræðum. Þau virð-
ast bíða síns stóra meistara. 

Úr rannsóknum eignarformsskólans á vest-
rænum hagkerfum var stutt skref yfir í rann-
sóknir á öðrum kerfum, svo sem sósíalískum 
markaðsbúskap eða áætlanagerð miðstjórn-
ar. Og þetta skref hafa nokkrir hagfræðingar 
þegar stigið.2) Einnig virðist upplagt að nota 
kenningar um ólík eignarform til að fjalla um 
hagkerfi á ýmsum tímum í mannkynssög-
unni. Það hafa nokkrir bandarískir hagfræð-
ingar gert síðastliðin 25 ár, en úr þeim þætti 
auk hagrannsókna hefur vaxið hin svonefnda 
nýja hagsaga. 

Douglass North, sem getið verður hér á 
eftir, er einn helsti frumherji þeirra fræða.3) 

iv. Kenningar um ríkið. 
Réttur einstaklings eða hóps til að ráðstafa 

eða hafa afnot af eign byggist á því, að unnt 
sé að útiloka aðra frá því að njóta eignarinn-
ar, en útilokun kallar á valdbeitingu eða 
hótun um valdbeitingu. Í öllum hagkerfum 
eða þjóðfélögum er verndun eignarréttarins 
í höndum ríkisins. Ríkið er sá aðili, sem hefur 
yfirburði í beitingu ofbeldis á ákveðnu lands-
svæði, og það er ríkið, sem skilgreinir eignar-

2) Ekki eru þeir þó margír. Mest virðist hafa borið 
á Furubotni og Pejovich, sbr. neðanmálsgr. 1. 

3) Donald N. McCloskey, „Does the Past Have 
Useful Economics" (1979), greinir frá stöðu 
mála í rannsóknum í hagsögu. McCloskey er vel 
lesinn og vitnar m.a. í Einar Benediktsson skáld, 
en fram kemur, að Jón Sigurðsson, forstöðu-
maður Þjóðhagsstofnunar, er heimildarmaður 
hans. Sjá einnig Douglass C. North, „The New 
Economic History After Twenty Years" (1977). 
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réttinn og setur þar með þjóðfélaginu leik-
reglur. Einingunum í líkani okkar af hagkerf-
inu hefur nú fjölgað: Fyrst er ákveðin mynd af 
einstaklingnum og hegðun hans, í öðru lagi 
eru leikreglurnar, sem hann býr við, og í 
þriðja lagi er ríkið. 

Félagsvísindamenn og heimspekingar hafa 
öldum saman fjallað um ríkið, eðli þess og 
uppruna - án þess að ná umtalsverðum tökum 
á efninu. Annars vegar eru kenningar um 
frjálsan þjóðarsamning, contract theories, en 
ýmsir hagfræðingar hafa nýlega endurvakið 
þær. Hins vegar eru ráns- og arðránskenning-
ar, predatory eða exploitation theories, sem 
aðskiljanlegir félagsvísindamenn eru bendl-
aðir við, þar á meðal Karl Marx. 

Kenningar um þjóðarsáttmála eða samning 
milli frjálsra einstaklinga um að stofna ríki 
hafa þann kost, að þær skýra fyrir okkur 
gagnkvæma hagsmuni allra þjóðfélagsþegna 
af því að setja fastar leikreglur um eignarrétt, 
en án þeirra getur ekkert þjóðfélag þrifist. 
Kenningarnar gefa hins vegar ranga mynd af 
sögulegri reynslu mannsins, en samsvara 
helst hugtakinu um fullkomið lýðræði. Hag-
fræðingurinn James Buchanan er einn helsti 
upphafsmaður svokallaðra almannavals-
fræða, theory of public choice, en mikið af 
því, sem þar hefur verið skrifað, byggist ein-
mitt á kenningunni um frjálsan þjóðarsamn-
ing. Hagfræðingar á sviði almannavalsfræða 
hafa fjallað ítarlega um það, hvort pólitísk 
viðskipti í fullkomnu lýðræði leiði til hlið-
stæðrar niðurstöðu um hámörkun velferðar 
og finna má í kenningum um frjáls markaðs-
viðskipti (og fullkomna samkeppni). Þessar 
kenningar eru því stefnumarkandi fyrir „full-
komið" lýðræði, en geta ekki varpað ljósi á 
þau þjóðfélög, sem við þekkjum.4) 

Annar bandarískur hagfræðingur, sem 
einnig hefur hugleitt hagfræði og stjórn-
skipun, Douglass North, hefur sett fram 

4) Sjá Dennis C. Mueller, „Public Choice: A Sur-
vey" (1976). Gary S. Becker ber saman full-
komna samkeppni og fullkomið lýðræði í ritgerð 
sinni, „Competition and Democracy" (1950). 

kenningu um ríkið, en hún byggist á því, að 
ríkið hagnist á þegnunum og undiroki þá. 
North virðist hafa sótt efnivið í líkan sitt af 
ríkinu til kenninga eignarformsskólans um 
innra skipulag stórfyrirtækja.5) 

Kenning Norths er sú, að þeir, sem ráða 
ríkjum, stjórni með það að markmiði að 
hámarka tekjur sínar. En sú hámörkun -
getan til að hafa fé af þegnunum-takmarkast 
af tveimur þáttum: Annars vegar af valdi 
stjórnandans yfir þegnunum, en það vald er 
yfirleitt aldrei algert fremur en vald fram-
kvæmdastjóra yfir starfsliði eða vald einka-
sala yfir neytendum, þar sem stjórnandinn 
býr við beina eða óbeina samkeppni, innan-
lands og utan, frá keppinautum um valdið. 
Hins vegar takmarkast auðsöfnun stjórn-
valda af viðskiptakostnaðinum við að fram-
fylgja leikreglum ríkisins og skattleggja eða 
hafa verðmæti af þegnunum. 

Viðskiptakostnaður er þýðing á ensku orð-
unum transaction costs og er lykilhugtak í 
eignarformskenningum, en það er meðal 
annars háð tækni á hverjum tíma, hversu 
kostnaðarsamt reynist að mœla atvinnustarf-
semi og annað atferli þegnanna í því skyni að 
skattleggja þá og framfylgja settum reglum. 
Rekstur ríkisins er í höndum umboðsmanna 
valdhafa, en hagsmunir umboðsmanna eru 
ekki að öllu leyti hinir sömu og hagsmunir 
valdhafa. Eftirlit með umbum er nefnt agency 
cost eða umboðskostnaður, sem er ein tegund 
viðskiptakostnaðar. 

Ríkið setur leikreglurnar í tveimur 
skrefum: Fyrst eru settar grunnreglur um 
eignarrétt, sem ætlað er að hámarka tekjur 
valdhafanna eftir því sem aðstæður leyfa, en 
samhliða eru settar almennar reglur, sem 
miða að því að draga úr viðskiptakostnaði í 
atvinnulífinu og greiða þannig fyrir fram-
leiðslu til þess að gera skattgrunninn sem 
mestan. Fjölmargt getur stuðlað að því að 

5) Kenningu Norths er lýst í ritgerð hans, „A 
Framework for Analyzing the State in Economic 
History" (1979), og einnig í fjórða kafla Struc-
ture and Change in Economic History (1981). 
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lækka viðskiptakostnað þegnanna, svo sem 
nákvæmar reglur um mál og vog, traustur 
verslunarréttur, stöðugur gjaldmiðill og 
öruggar samgöngur. Það getur hins vegar 
auðveldlega gerst, að árekstur verði annars 
vegar milli þeirra reglna og þjóðfélagsstofn-
ana, sem hámarka tekjur valdhafa, og hins 
vegar þess skipulags, sem hæfir best til að efla 
framfarir og bæta almenn lífskjör. 

v. Almenn kenning um hagkerfi. 
Víkjum aftur að nýklassískri hagfræði. Sú 

hagfræði, sem okkur var kennd í skóla, er sér-
tilfelli í tvennum skilningi. I fyrsta lagi er þar 
fjallað um hagkerfi einkaeignarréttarins og 
þá einkum hagkerfi, þar sem markaðir og 
aðrar þjóðfélagsstofnanir, tengdar markaðs-
búskap, eru háþróaðar. í öðru lagi er ekki 
reiknað með viðskiptakostnaði í nýklassíska 
líkaninu. Viðskipti ganga snurðulaust, nauð-
synlegar upplýsingar eru fyrir hendi, og eng-
inn kostnaður fylgir söfnun þeirra. Hvorki er 
þörf á að mæla eiginleika vöru og þjónustu 
eða afköst starfsfólks né leggja í kostnað við 
gerð og eftirlit með viðskiptasamningum. 
Fyrirtækið er tómur kassi, sem hámarkar 
hagnað, en ríkið kemur ekki við sögu. 

Nýklassísk hagfræði snýst fyrst og fremst 
um það að kanna samræmingu á framleiðslu 
og dreifingu í hagkerfi, þar sem valdinu er 
dreift. Skoðað er, hvort jafnvægi náist og 
hvaða áhrif ýmsar breytingar á stuðlum hafi 
á kerfið, og mikill áhugi er einnig á því, hvort 
jafnvægisstaða markaðskerfis sé hagkvæm, 
eins og það hugtak er skilgreint í velferðar-
hagfræði. 

Niðurstöður nýklassískrar hagfræði um 
sjálfvirka samræmingu og jafnvægi í kerfi, 
þar sem hagvaldinu er dreift, eru einar hinar 
merkustu í gjörvöllum félagsvísindunum. En 
niðurstöðurnar hafa legið fyrir í grófum 
dráttum alla öldina og ekki er fjarri lagi, að 
þetta rannsóknarsvið hafi úrkynjast. Nýklass-
ísk hagfræði hefur til dæmis ekkert að segja, 
sem skiptir máli, um hagvöxt og framfarir 
nema sjálfsagða hluti, svo sem að meiri fram-
leiðsla sé komin undir meiri notkun á því, 

sem þarf til framleiðslunnar, vinnu, tækni og 
vélum. 

Hið einfalda nýklassíska líkan, þar sem 
fyrirtækið er tómur kassi, en umboðskostnað-
ur og annar viðskiptakostnaður enginn, virð-
ist hafa ruglað ýmsa snjalla hagfræðinga í 
ríminu, er þeir hafa lagt á ráðin um stjórn 
efnahagsmála. Tillögur Oskars Lange og 
fleiri á f jórða áratugnum eru víðkunnar, en 
þar var boðið upp á sérhannað hagkerfi, 
markaðssósíalisma. Samkvæmt þessum hug-
myndum átti að fela framkvæmdastjórum og 
umboðsmönnum ríkisins að líkja eftir kjör-
stöðu á frjálsum markaði eins og henni er lýst 
í nýklassískri hagfræði. Hliðstæðar, ógrund-
aðar hugmyndir um að „líkja eftir markaðn-
um" þekkjast enn meðal hagfræðinga, sem 
hafa áhuga á að bæta rekstrarhagkvæmni 
vestrænna ríkja og leiðrétta ýmsa markaðs-
galla. 

Í flestum hagfræðideildum við háskóla er 
kennd námsgrein, þar sem fjallað er um hag-
kerfi. Þeir, sem kynnst hafa námskeiðum af 
þessu tagi, vita, að í raun er ekki til nein 
almenn hagfræði, sem fjallar um ráðstöfun 
auðlindanna í hinum ýmsu hagkerfum og 
þróun þessara kerfa. Kennslubækur um hag-
kerfi eru jafnan sundurlaust safn af fróðleg-
um upplýsingum og bútum af kenningum úr 
ýmsum áttum, en þar er ekki að finna sam-
fellda fræðilega greiningu á ólíkum tegundum 
hagkerfa og helstu þáttum þeirra. 

Rannsóknir á hagfræði eignarformsins og 
nýjar kenningar hagfræðinga um ríkið virðast 
hafa fyllt í þetta tómarúm fræðanna. Ég sé 
ekki betur en þar sé komin undirstaða undir 
almenna kenningu um hagkerfi, sem reisa 
megi á næstu áratugum. Með hliðsjón af þess-
um nýju fræðum má hugsa sér þrenns konar 
rannsóknir á hagkerfum, eftir því hvort litið 
er á leikreglurnar sem breytilega eða óbreyti-
lega stærð og, ef leikreglurnar eru breytileg 
stærð, þá hvort þær séu innibreytur eða úti-
breytur í líkaninu. 

Í fyrsta tilvikinu eru leikreglurnar óbreyti-
legar og rannsóknarmaðurinn kannar vand-
lega eignarform og viðskiptakostnað, smíðar 
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líkön, setur fram fræðilegar tilgátur um atferli 
einstaklinga við þessi skilyrði og leiðir fram 
mynd af eiginleikum ýmissa hagkerfa bæði í 
nútíð og fortíð. 

Ef áhugi er á því að kanna, hvernig breyt-
ing á eignarformi og leikreglum og viðskipta-
kostnaði breyti eiginleikum hagkerfa, er ekki 
nauðsynlegt að útskýra samhliða, hvers 
vegna þjóðfélagsumgerðin breyttist. Rann-
sóknin er þá fólgin í því að skoða vandlega, 
hvaða breytingar hafa orðið á umhverfi 
þeirra, sem taka ákvarðanir um atvinnumál, 
og draga síðan ályktanir af því um hagkerfið. 

Þriðji kosturinn er langtum erfiðastur, en 
hann er sá að gera leikreglurnar að innibreyt-
um í kenningunni og útskýra, hvers vegna 
þær hafi breyst, en þá er nauðsynlegt að setja 
fram kenningu um ríkið, vegna þess að það er 
ríkið, sem setur leikreglurnar. Til þess að 
gefa fullkomna skýringu á þróun hagkerfisins 
þarf jafnframt haldgóða kenningu um þrjú 
efni, sem reynst hafa félagsvísindamönnum 
æðierfið viðfangs. í fyrsta lagi er þörf á skýr-
ingu á misjöfnum hraða tæknibreytinga og 
framfara í vísindum eftir löndum og tíma-
skeiðum. í öðru lagi er þörf á kenningu um 
fólksfjölgun, en þar til fyrir um það bil tvö-
hundruð árum var spenna milli fólksfjölgunar 
og náttúruauðlinda einn helsti aflvaki þjóð-
félagsbreytinga, og svo er reyndar enn víða á 
jörðinni. Loks gegnir hugmyndafræði afar-
miklu hlutverki í hverju þjóðfélagi. Hug-
myndafræði sameinar þjóðir, en getur líka 
orðið til þess að sundra þeim og hrinda af stað 
breytingum. 

vi. Kenning Norths um þróun hagkerfa. 
Ef litið er yfir sögu hagfræðikenninga, 

kemur í ljós, að sögufrægir hagfræðingar hafa 
leitt hjá sér fræðilegar útskýringar á breyt-
ingum á eignarformi og leikreglum samfé-
lagsins. Fremur lítið hefur verið ritað um 
þróun hagkerfa. Frá þessari (skynsamlegu?) 
varkárni þekkjast aðeins örfá frávik, en Karl 
Marx er vafalaust frægastur hinna óvarkáru. 
Eins og kunnugt er gegna tæknibreytingar 
því hlutverki í kenningum Marx að vera 

uppspretta þjóðfélagsbreytinga, en hreyfiafl 
breytinganna er stéttabaráttan. 

Á tuttugustu öld er ekki um auðugan garð 
að gresja, enda hafa flestir vestrænir hag-
fræðingar fylgt þeirri meginreglu að forðast 
„stóru spurningarnar". Það má segja, að á 
síðari tímum hafi aðeins einn stórmerkur 
hagfræðingur, Joseph A. Schumpeter, fjallað 
ítarlega um þróun hagkerfa. Í hinu fræga riti 
Schumpeters, Capitalism, Socialism and 
Democracy (1942), eru settar fram athygl-
isverðar hugmyndir um hnignun vestræns 
kapítalisma, en hins vegar verður tæpast sagt, 
að hagfræðingurinn byggi þar á heilsteyptri 
kenningu um hagkerfi. 

Ætla mætti, að hagfræðileg skýring á þróun 
hagkerfa væri eitt helsta viðfangsefni hag-
fræðinga, sem fást við rannsóknir á hagsögu. 
Svo hefur þó reyndar ekki verið. í hagsögu 
hefur verið tekin lítil viðmiðun af hagfræði 
almennt. Þeir, sem rannsaka hagsögu, hafa 
oftast lagt stund á einhvers konar haglýsingu 
fremur en framsetningu og prófun á hagfræði-
legum tilgátum. Þessi vinnubrögð, sem 
reyndar eru fyllilega réttmæt, hafa breyst hin 
síðari ár, einkum í Bandaríkjunum, þar sem 
upp er sprottin hin nýja hagsaga eins og áður 
sagði. Einn upphafsmanna þessarar endur-
skoðunar á hagsögu, Douglass North, hefur 
ritað grein, Structure and Performance: The 
Task of Economic History (1978), þar sem 
hann hvetur félaga sína til að snúa sér í ríkari 
mæli en áður að fræðilegri skýringu á þróun 
hagkerfa. 

North hefur ekki setið við orðin tóm, en 
sent frá sér bók, Structure and Change in 
Economic History (1981), þar sem hann 
teiknar útlínur nýrrar kenningar um hagkerfi 
og þjóðfélagsbreytingar. Ekki verður sagt, að 
kenningin sé fullbúin, það verður hún senni-
lega aldrei, en eigi að síður eru settar fram í 
þessu riti Norths ýmsar merkilegar tilgátur og 
vera má, að þar sé lagður grundvöllur að nýrri 
rannsóknabraut. 

Helstu þættir þessa kenningaramma hag-
fræðingsins hafa þegar verið kynntir hér að 
framan. í fyrsta lagi er kenning um ríkið, en 
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samkvæmt henni hámarka valdhafar tekjur 
sínar innan þeirra marka, sem bæði vald 
þeirra setur og viðskiptakostnaður við að 
framfylgja boðum og bönnum. í öðru lagi er 
skipulag eignarréttarins í þjóðfélaginu. í 
þriðja lagi er líkan af atferli einstaklingsins, 
sem er í anda síðklassískrar hagfræði. 

Breytingar á eignarformi og leikreglum í 
hagkerfinu eru raktar til fólksfjölgunar, 
tæknibreytinga og nýrrar hugmyndafræði. En 
orsakatengslin í líkani Norths eru nokkuð 
flókin, þar sem fólksfjölgun, tækni og hug-
myndafræði ráðast einnig að nokkru leyti af 
skipulagi eignarréttarins. 

Til dæmis eru framfarir í vísindum og tækni 
háðar leikreglum samfélagsins. Reglurnar 
geta orðið mönnum hvatning til að fjárfesta í 
uppfinningum og hagnýta nýja tækni í fram-
leiðslu, ef þær auka hlutdeild uppfinninga-
manna og framsækinna fyrirtækja í hinum 
þjóðfélagslega ábata af slíkri starfsemi. Hins 
vegar gera nýjar framleiðsluaðferðir og 
breytingar á viðskiptakostnaði kröfur til 
nýrra leikreglna og eignarforma, ef tækni-
framfarirnar eiga að nýtast til fullnustu. Við 
þetta má bæta, að stórfelldar breytingar á 
hernaðartœkni raska valdahlutföllum bæði 
innanlands og milli ríkja. Hagkvæmasta 
stærð ríkisins getur orðið önnur en áður; ríkið 
verður ef til vill að stækka til að standast sam-
keppni annarra ríkja. 

vii. Hraðferð um mannkynssöguna. 
Í riti sínu, Structure and Change in Econ-

omic History, gerir North hvort tveggja í senn 
að setja fram kenningu um þjóðfélagsbreyt-
ingar og prófa hana lauslega með því að fara 
hraðferð um mannkynssöguna. Merkilegasta 
niðurstaða þeirrar ferðar er sennilega sú, að 
yfirleitt setji stjórnendur aðrar leikreglur en 
þær, sem duga best til að efla framfarir í rík-
inu. 

Um slíka þversögn væri hins vegar ekki að 
ræða, ef afskipti ríkisins miðuðust við það eitt 
að vernda þegnanna gegn ofbeldi og greiða 
fyrir atvinnulífinu með því að lækka við-
skiptakostnað á ýmsan máta (samanber 

kenningar um þjóðarsáttmála). Ef málum 
væri þannig háttað, mætti reikna með, að 
samkeppni í viðskiptum þegnanna yrði til 
þess, að einungis það rekstrarform og skipu-
lag fengi staðist til lengdar, sem stuðlaði að 
mestum afköstum - miðað við tækniþekkingu 
og auðlindir í ríkinu. 

Fjölmörg dæmi þekkjast um það hins 
vegar, að stjórnvöld fyrr og síðar haldi uppi 
þjóðskipulagi, sem er þeim hagkvæmt, en eigi 
að síður fjarri því að vera hagkvæmt, ef horft 
er undan sjónarhorni hagvaxtar og almennra 
framfara. í þessu samhengi má nefna nærtækt 
dæmi úr Íslandssögunni frá þeim tíma, er við 
lutum erlendum konungum, sem seldu út-
lendum aðilum einkarétt á verslun við Íslend-
inga. Viðskiptakostnaður konunga af auð-
söfnun á kostnað landsmanna hefur væntan-
lega verið þess eðlis, að sala verslunarleyfa 
var ódýrasta aðferðin, sem kostur var á við að 
mæla framleiðslu forfeðra okkar, skattleggja 
hana og innheimta skatttekjurnar. Ekki þarf 
að orðlengja, að þarna var um að ræða afar-
óhagkvæmar leikreglur fyrir Íslendinga og lítt 
til þess fallnar að stuðla að framförum innan-
lands. 

Það mun hafa verið fyrir um 10.000 árum, 
að maðurinn settist um kyrrt, hóf búskap og 
lét smám saman af flökkulífi veiðimannsins 
og safnarans, sem hafði verið hlutskipti hans 
í meira en milljón ár. North lítur svo á, að 
þessi breyting á högum mannsins sé hin fyrri 
af tveimur efnahags- eða atvinnubyltingum í 
mannkynssögunni, en síðari byltingin hafi 
orðið fyrir eitthundrað árum við samruna vís-
inda og tækni. 

Tilgáta Norths er sú, að fólksfjölgun og 
fallandi afköst við veiðar hafi verið kveikjan 
bæði að landbúnaði og siðmenningu.6) Ein-
hvers konar séreign á landi og kvikfénaði, 
eign einstaklings eða hóps, er nauðsynleg, til 
þess að búrekstur geti þrifist, en eignarrétti 

6) Sjá D.C. North og Robert Paul Thomas, „The 
First Economic Revolution" (1977, og North, 
Structure and Change in Economic History, 7. 
kafla. 
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fylgir sá vandi, að útiloka verður óviðkom-
andi aðila til að vernda eignina. Séreign, ríki, 
skipulagt ofbeldi, sérhæfing, siðmenning -
allt er þetta tengt, en spannar aðeins örlítið 
brot af tíma mannsins á jörðinni, aðeins um 
1%. Ríkið varð ekki til vegna líffræðilegrar 
stökkbreytingar í manninum, uppruni þess er 
sá, að fólksfjölgun útrýmdi veiðilífinu, er 
tímar liðu, en landbúnaður krafðist einhvers 
konar séreignar á jarðargæðum og verndunar 
eignarréttarins. 

Ekki gefst tóm til að greina frá tilgátum 
Norths um þróun hagkerfa á ýmsum tíma-
skeiðum síðastliðin tíuþúsund ár, en hér 
verður látið nægja að drepa lauslega á hug-
myndir hagfræðingsins um þróun vestrænna 
hagkerfa frá því á dögum iðnbyltingarinnar.7) 

Grundvöllur iðnbyltingarinnar, sem við 
nefnum svo, var lagður löngu áður en verk-
smiðjuframleiðsla í stórum stíl hófst í iðnað-
arlöndunum. Rætur iðnbyltingarinnar má 
rekja til breytinga á hertækni á miðöldum, 
sem leiddu til þess, að ýmis ríki í Evrópu 
stækkuðu og hernaðarútgjöld yfirvalda stór-
jukust. Er ríkið stækkaði, stækkaði markað-
urinn einnig, en ýmis höft hömluðu gegn því, 
að framtakssamir einstaklingar gætu umsvifa-
laust hagnast á þessari þróun. En þar sem 
mikill herkostnaður og þörf fyrir hærri skatta 
neyddu ýmsa konunga til að selja af hendi 
völd til þings og annarra stofnana og aðila, fór 
svo víða, að leikreglunum var breytt og 
höftum létt af. Annars staðar, svo sem á 
Spáni, var staðan slík, að valdahópar þágu 
enn meiri höft af kóngi í skiptum fyrir þyngri 
skattbyrði, sem leiddi til þess, að hagkerfið 
staðnaði. 

Í framhaldi af afléttingu hafta var smám 
saman sett löggjöf, sem myndaði traustan 
ramma um atvinnustarfsemina og kom víða í 
stað geðþóttavalds stjórnenda, en formi eign-
arréttarins var breytt til að stuðla að hag-
kvæmara skipulagi á framleiðslu og verslun. 

7) Sjá North og Thomas, The Rise of the Western 
World (1973), og North, Structure and Change in 
Economic History (1981). 

Það gerðist því í nokkrum löndum, að 
stærri ríki og nýtt stjórnskipulag urðu til þess, 
að markaðurinn stækkaði, höftum var aflétt 
og viðskipti efldust. En stærri mörkuðum 
fylgdi sérhæfing. í sérhæfingu fólst, að fram-
leiðsluverkefni voru klofin í smærri verkein-
ingar, en við það kom í ljós, að unnt var að 
nota vísindaþekkingu, sem þegar var fyrir 
hendi, til að móta nýja og afkastamikla fram-
leiðslutækni. Önnur afleiðing af vexti mark-
aðarins var því sú, að fjárfesting í tækninýj-
ungum varð arðvænleg, en samhliða þróaðist 
löggjöf um eignarrétt á uppfinningum. 

Eftir því sem sérhæfni í atvinnulífinu 
verður meiri, þeim mun meiri verður við-
skiptakostnaðurinn. í sjálfsþurftarbúskap er 
nær enginn viðskiptakostnaður, enda engin 
viðskipti nema innan heimilisins. Viðskipta-
kostnaður getur verið margvíslegur eins og 
áður sagði. Að hluta er hann fólginn í ýmsum 
mælingum: Mælingu á því, hvaða kostir 
bjóðast, mælingu á gæðum, eiginleikum og 
magni vöru og þjónustu. Einnig er um að 
ræða kostnað við að gera skriflegan eða 
munnlegan samning við viðskiptaaðila, fylgj-
ast með því, hvort staðið sé við samninginn 
og, ef svo er ekki, leita réttar síns. Hin mikla 
sérhæfing í upphafi iðnbyltingarinnar varð til 
þess að auka stórlega viðskiptakostnaðinn í 
atvinnulífinu. Menn leituðu því nýrra rekstr-
arforma til að lækka þennan kostnað, og úr 
þeirri leit varð til hinn klassíski verksmiðju-
rekstur, sem kom í stað markaðsviðskipta 
smærri aðila. 

Á tímum iðnbyltingarinnar voru tækni-
framfarir langt á eftir framförum í grunnvís-
indum, en fyrir um hundrað árum varð nokk-
urs konar samruni tækni og vísinda, að sögn 
Norths, og við það hófst önnur meiri háttar 
atvinnubyltingin í sögu mannsins, sem virðist 
ætla að gerbreyta mannlífinu á svipaðan hátt 
og upphaf landbúnaðar gerði á sínum tíma. 
Hér má skjóta inn, að sú lýðræðisþróun, sem 
varð um þessar mundir, áframhald af dreif-
ingu valdsins í þjóðfélaginu, flækir mjög 
kenningu Norths um ríkið og gerir vandasamt 
að beita henni. Eftir því sem fleiri aðilar taka 
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þátt í því, beint eða óbeint, að stjórna ríkinu 
og setja leikreglurnar, verður vandasamara 
að gefa fræðilega skýringu á tilurð reglnanna 
eða spá um breytingar á þeim. 

Vísindabyltingin fyrir um það bil hundrað 
árum hefur haft djúpstæð áhrif á stofnanir 
samfélagsins og skapað öngþveiti í þjóðfé-
lagsmálum. Sérhæfing hefur aukist mikið og 
samfara því viðskiptakostnaður. Miklar 
breytingar hafa orðið á rekstrarformi í 
atvinnulífinu, samanber risafyrirtæki, fyrir-
tækjasamsteypur og fjölþjóðafyrirtæki. Það 
blasir við, að árekstur er nú á Vesturlöndum, 
í sósíalísku ríkjunum og í þriðja heiminum, 
annars vegar á milli þeirra leikreglna, sem 
mundu duga best til að hagnýta þá tækni og 
þekkingu, sem er fyrir hendi, og hins vegar 
þeirra reglna, sem stjórnendur ríkisins setja. 
í Ráðstjórnarríkjunum er haldið í úreltar 
leikreglur, eignarform svo sem samyrkjubú-
ið, vegna þess að stjórnendur telja, að skipu-
lagsbreytingar ógni veldi þeirra. Vestræn ríki 
virðast einnig komin í sjálfheldu, enda þótt 
vandinn sé af öðrum toga en fyrir austan. í 
vestri virðist vera að komast á einhvers konar 
óheppilegt jafnvægi milli valdahópa, sem leitt 
gæti til stöðnunar. 

Ferill vestrænna hagkerfa á þessari öld 
verður ekki rakinn í nokkrum orðum, en þó 
má drepa á örfáa meginþætti, sem tengjast 
við þær kenningar, sem hér er greint frá. Á 
þessu tímaskeiði fara saman valddreifing og 
gífurleg umskipti í atvinnulífinu, atvinnuveg-
ir hafa risið og hnigið. Landbúnaður, sem 
áður var höfuðgrein hagkerfisins, hefur vikið 
fyrir öðrum greinum. Samgöngur hafa batnað 
og tengt heimshlutana, landfræðileg sérhæf-
ing í framleiðslu hefur aukist og framleiðandi 
getur átt í harðri samkeppni við fyrirtæki 
hinum megin á hnettinum. 

Þeir, sem hafa tapað á þessari þróun, og 
þeir, sem óttast alvarleg skakkaföll í ölduróti 
heimsverslunarinnar, hafa tekið höndum 
saman um að breyta leikreglunum og hefta 
eða tempra markaðsöflin. Forstöðumönnum 
landbúnaðarins, hinnar fornu undirstöðu-
greinar, hefur tekist í öllum vestrænum iðn-

ríkjum að breyta formi eignarréttarins og 
reglum, er lúta að samningum um viðskipti 
með landbúnaðarvöru á þann veg, sem er til 
að bæta hag þeirra, er enn fást við landbúnað, 
en á kostnað annarra þjóðfélagsþegna og 
almennra framfara. Fyrirtæki í öðrum grein-
um hafa tryggt sér verndartolla og lagavernd 
gegn erlendri og innlendri samkeppni. í öll-
um vestrænum iðnríkjum hefur grunnreglum 
þjóðfélagsins verið breytt á þann veg, að nú 
er hlutfallslega ódýrara en áður að leita til 
ríkisins til að bæta hag sinn, miðað við að leita 
út á markaðinn. í Bandaríkjunum til dæmis 
hófst þessi þróun skömmu fyrir síðustu alda-
mót.8) 

viii. Hagfræði og hugmyndafræði. 
Margt bendir til þess, að forsendur nýklass-

ískrar hagfræði um hinn hagsýna, eigingjarna 
mann geti ekki einar sér orðið grundvöllur 
almennrar kenningar um hagkerfi, þar sem 
fjallað er um orsakir þjóðfélagsbreytinga. 
Nokkrir hagfræðingar, til dæmis í Chicago-
háskóla, hafa leitast við að útskýra stjórn-
málahegðun mannsins eingöngu út frá kostn-
aðar- og ábatareikningi hvers einstaklings, en 
þessar tilraunir til skýringar hrökkva skammt 
og eru fjarri því að vera sannfærandi.9 ' Hins 
vegar hefur jafnan ríkt góð samstaða um það 
meðal hagfræðinga að fást ekki við að útskýra 
breytingar á „smekk" mannsins, en halda sig 
stranglega við forsendurnar um hinn hagsýna 
mann. Annað er jafnvel talið svik við hag-
fræðihefðina. 

Enn sem fyrr hafa hagfræðingar sýnt skyn-
samlega varkárni, kannski verið áhættufæln-
ir. Hugmyndafræði, nánartiltekiðfélagsfræði 
hugmyndafræðinnar (e. sociology of know-

8) Frá þessu er greint í Terry Anderson og Peter J. 
Hill, The Birth of a Transfer Society (1980). Sjá 
einnig D.C. North, T.L. Anderson, P.J. Hill, 
Growth and Welfare in The American Past: A 
New Economic History (1983). 
Sjá George J. Stigler og Gary S. Becker, „De 
Gustibus Non Est Disputandum" (1977) og Sam 
Peltzman, „Toward a More General Theory of 
Regulation" (1976). 
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ledge), hefur reynst félagsvísindamönnum 
allra fræða erfiðust. Það er hins vegar deg-
inum ljósara, að sá einstaklingur yrði erfiður 
þjóðfélagsþegn, sem hirti hvorki um „rétt eða 
rangt" og færi því aðeins eftir leikreglum sam-
félagsins, að hreinn ábatareikningur sýndi, að 
það borgaði sig. Hann mundi ekki telja það 
svara kostnaði að kjósa í almennum kosn-
ingum og hika ekki við að ræna, myrða og 
rjúfa samninga, þegar enginn sér til og litlar 
líkur eru á að upp komist. Almennt mundi 
hann brjóta af sér, þegar kostnaður af vænt-
anlegri refsingu er minni en ábatinn af brot-
inu. 

Það blasir við, að ekkert þjóðfélag fengi 
staðist, ef menn hegðuðu sér almennt eins og 
að ofan er lýst, hegðuðu sér eins og homo 
economicus.10) Ef ríkið yrði að fylgjast gaum-
gæfilega með hegðun hvers einstaklings, 
mundi viðskiptakostnaður stjórnvalda vegna 
eftirlitsins verða því næst óendanlega mikill. 
En hvers vegna er viðskiptakostnaður við 
stjórn ríkisins þá ekki óendanlega mikill? 
Ástæðan er sú, segir Douglass North, að öll 
ríki fjárfesta gífurlegar upphæðir í áróðri eða 
„menntun" í þeim tilgangi að festa lögmæti 
ríkisvaldsins í huga þegnanna. Fáum stjórn-
endum mun hafa tekist þetta betur en kon-
ungum Egyptalands til forna, en þeir voru 
guðir þjóðar sinnar og leikreglurnar guðsorð. 

Enda þótt lítið sé vitað um eðli hugmynda-
fræði, þá er augljóst, að maðurinn hefur ríka 
þörf fyrir einhvers konar kerfi hugmynda til 
að túlka umhverfi sitt og daglega reynslu. 
Margt af því, sem hann sér og reynir, er 
honum „óskiljanlegt", en hugmyndafræði 
getur þá hvílt hugann og sparað sjálfstæða 
hugsun. Eitt hlutverk hugmyndafræði er 

10) Þessar hugleiðingar um hugmyndafræði eru 
reistar á „Ideology and The Free Rider 
Problem", 5. kafla bókar Norths, Structure and 
Change in Economic History (1981). 
Howard Margolis hefur reynt að sameina 
nýklassíska hagfræði og raunsæja mynd af mann-
legu atferli í merkri, nýrri bók, Selfishness, 
Altruism and Rationality. A Theory of Social 
Choice (1982). 

fólgið í því að setja leikreglur hagkerfisins í 
stærra samhengi, vera það lím, sem heldur 
þjóðfélaginu saman. Þegar fengist er við 
rannsóknir á þjóðfélagsbreytingum, verður 
ekki komist hjá því að kanna sérstaklega þátt 
hugmyndafræði. I sögunni eru fjölmörg dæmi 
um það, að ríki hafi hrunið, vegna þess að 
þegnarnir fylltust efa um réttmæti stjórnar-
farsins, hættu að virða boð og bönn, en tóku 
ótilknúnir þátt í hópaðgerðum, sem voru 
óarðbærar fyrir einstaklinginn samkvæmt 
einföldum ábatareikningi. Síðklassísk hag-
fræði gerir ekki ráð fyrir slíkri hegðun. Þar er 
talað um free riders og ekki reiknað með, að 
smekkur manna breytist.n) 

Sameiginleg hugmyndafræði á rætur að 
rekja til sameiginlegrar reynslu. Áður en sér-
hæfing í atvinnulífinu varð mikil, var reynsla 
manna nátengd búsetu þeirra, og með nokk-
urri einföldun mátti segja, að íbúar þjóðlands 
ættu sameiginlega hugmyndafræði. 

Síðastliðin eitthundrað ár hefur orðið 
róttæk breyting á þessu af ýmsum ástæðum. 
Kostnaður við miðlun upplýsinga og þekk-
ingar er nú örlítið brot af því, sem áður var. 
Hvers konar upplýsingar renna fram í stríð-
um straumum með þeim afleiðingum, að 
mjög kostnaðarsamt er fyrir stjórnvöld að 
halda við trúnni á hugmyndafræði ríkisins. 
Við þetta bætist, að ópersónulegir markaðir 
hafa leyst af hólmi persónubundin viðskipti, 
sérhæfing eftir starfsgreinum hefur stórauk-
ist, en persónutengsl milli ólíkra starfshópa 
minnkað. 

Reynsla einstaklinga innan sama ríkis er 
fjölbreyttari en áður, og við það hefur sam-
eiginleg hugmyndafræði splundrast. Hug-
myndafræðin er nú margbreytileg og nátengd 
starfsgreinum og atvinnuvegum. 

Þær dyggðir, sem stjórnvöld héldu að 

11) Mancur Olson hefur ritað sígilt verk um free rider 
problem, The Logic of Collective Action (1965). 
Olson hefur nýlega gert djarfa, en misheppnaða 
tilraun til að nota kenningar sínar til að útskýra 
þróun hagkerfa, The Rise ana Decline of Nat-
ions. Economic Crowth, Stagflation and Social 
Rigidities (1982). 
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almenningi við upphaf iðnbyltingar, svo sem 
vinnusemi, sparsemi, reglusemi og guðsótti, 
eru nú foknar út í veður og vind. Háþróuð 
kapítalísk ríki, þar sem markaðsbúskapur er 
stundaður, eiga sér tæpast almenna hug-
myndafræði, sem tengir leikreglur markaðar-
ins við æðri verðmæti og heildarmynd af sam-
félaginu - nema ef vera skyldi fræði Hayeks 
og þeirra Austurríkismanna, en þau hafa ekki 
skotið djúpum rótum. í sósíalískum ríkjum 
er einnig upplausn. Þar er sósíalísk hug-
myndafræði komin í úlfakreppu og virðist 
helst eiga almenn ítök í fólki, sem býr við 
annað skipulag, einkum í þriðja heiminum. 

Rannsóknir á þjóðfélagsbreytingum hljóta 
að taka mið af hugmyndafræði, og það er 
vissulega mikil þörf á vandaðri fræðimennsku 
á þessu sviði. Slíkar rannsóknir eru hins vegar 
vandasamar. Bæði er fyrirbærið flókið, en 
einnig eru margir rannsóknarmenn haldnir 
trúarlegri blindu. Hugmyndafræði hefur 
reyndar lamað vísindalega rannsókn á þjóð-
félaginu almennt, eins og sjá má til dæmis af 
deilum marxista, keynesista, mónetarista og 
framboðshagfræðinga, heift þeirra og ósann-
girni hvers í garð annars. 

ix. Lokaorð. 
Lesanda kann að ofbjóða, hve vandasamt 

eða jafnvel vonlaust verk það virðist vera að 
smíða kraftmikla kenningu um þróun hag-
kerfa, til dæmis síðastliðin eitthundrað ár. 
Vafalaust finnast aldrei hárnákvæm lögmál, 
sem lýsa þessum ferli, en betur má, ef duga 
skal. Það má ekki gleymast, að verkið er unnt 
að búta niður í einstök verkefni og geyma það 
erfiðasta þar til síðar. 

Kenningarnar um eignarform og viðskipta-
kostnað eru vel til þess fallnar að kanna eigin-
leika hagkerfa og einstakra þjóðfélagsstofn-
ana á föstum tímapunkti, en það er eigi að 
síður afarmikilvægt að bæta nýrri vídd, tím-
anum, við rannsóknir á hagkerfum. Vel má 
vera, að erfitt reynist að finna sannfærandi 
skýringu á ýmsum þjóðfélagsbreytingum, en 
fyrsta skrefið í þeirri leit hlýtur að vera beit-
ing hinna nýju kenninga við kortlagningu á 

ferli stofnana og leikreglna í ýmsum hagkerf-
um. Næsta skref er að nota þessi gögn til að 
kanna tilgátur um breytingar á eiginleikum 
eða lögmálum hagkerfa. Lokaskrefið er 
almenn kenning um þróun hagkerfa. 

Mér virðist, að fræðilegur rammi um rann-
sóknir af þessu tagi sé að verða til, en almenn 
kenning um hagkerfi yrði vissulega merkur 
áfangi í félagsvísindum. 
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aðinn og hlutverk hins opinbera". Grein þessi var rit-
gerð t i l lokaprófs í Viðskiptadeild Háskóla Íslands i 
janúar 1982. 



Tryggvi Pálsson: 

Gjaldeyriskerfi eftirstríðsáranna 

Eft ir farandi grein er samhljóða erindi, sem flutt var á ráðstefnu 
Félags viðskiptafræðinga og hagfræðinga um alþjóðafjármál, 
gengis- og gjaldeyrismál i Reykjavík 4. nóv. 1983. 

Inngangur. 
Í erindi þessu mun ég leitast við að draga 

fram aðalatriðin í yfirgripsmikilli sögu gjald-
eyrismála frá lokum seinni heimsstyrjaldar. 
Sögusviðið er hinn vestræni heimur, og at-
burðarásin ber vitni um hina eilífu togstreitu 
milli samstarfs og þröngrar hagsmunagæslu. 

Breski hagfræðingurinn (John Maynard 
Keynes lagði vorið 1943 opinberlega fram 
áætlun sína um skipulag gjaldeyrismála að 
stríði loknu. Um hlutverk slíks gjaldeyris-
kerfis hafði hann eftirfarandi að segja, sem 
hljóðar svo í lauslegri þýðingu: 

„Við þurfum alþjóða gjaldmiðil, sem er 
almennt viðurkenndur í viðskiptum milli 
þjóða, svo að takmarkanir á gjaldeyrisyfir-
færslum og tvíhliða uppgjör milli landa séu 
óþörf. . . . 

Við þurfum að samþykkja skipulag, sem 
ákveður gengi gjaldmiðla þannig, að komið 
sé í veg fyrir einhliða aðgerðir og gengisfell-
ingarhrinur til að styrkja samkeppnisstöðu. 

Við þurfum ákveðið magn alþjóðagjald-
miðla, sem hvorki ræðst á óvissan eða 
óskyldan hátt eins og t.d. af tækniþróun í gull-
framleiðslu né heldur er háð miklum sveiflum 
vegna aðgerða einstakra þjóða í sambandi við 
sinn gullforða. Magnið þarf að stjórnast af 
raunverulegum þörfum heimsviðskipta á líð-
andi stundu, og verður að vera unnt að auka 
eða draga það saman á markvissan hátt til að 

vega gegn hjöðnunar- eða verðbólgutilhneig-
ingu í alheimseftirspurn. 

Við þurfum kerfi, sem leitar jafnvægis 
þannig, að þrýstingi er beitt gagnvart ríki, ef 
greiðslujöfnuður þess gagnvart umheiminum 
víkur frá jafnvægi í aðra hvora áttina. Er það 
gert til að koma í veg fyrir frávik frá jafnvægi, 
sem hlýtur að skapa jafnmikið, en gagnstætt 
frávik hjá nágrannaríkjum þess. 

Við þurfum að samþykkja áætlun, sem 
gefur hverri þjóð í vegarnesti að stríði loknu 
varasjóðsforða í réttu hlutfalli við mikilvægi 
hennar í alþjóðaviðskiptum, þannig að hver 
þjóð geti án frekari þrenginga komið reglu á 
sín mál við aðlögun að friðartímum. 

Við þurfum alþjóðlega stofnun, sem er 
tæknilegs eðlis og óháð stjórnmálum og 
styður aðrar alþjóðlegar stofnanir, sem fást 
við að áætla og hafa eftirlit með efnahags-
málum heimsins." 

Í þessum orðum Keynes er tekin afstaða til 
nokkurra grundvallaratriða, sem umræðan 
um gjaldeyriskerfi snýst um. Rætt er um 
skráningu gengis og um skiptanleik (converti-
bility) gjaldeyris, um magn lausafjár og stjórn 
þess, um viðskiptafrelsi og leiðréttingu á 
ójafnvægi í milliríkjaviðskiptum og að síð-
ustu um, hvort rétt sé að fela alþjóðastofn-
unum mikilvægt hlutverk í þessu sambandi. 

Í stuttu erindi er ekki unnt að gera öllum 
þessum atriðum viðhlítandi skil. Ekki er 
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heldur til þess ætlast á ráðstefnu, sem fyrst og 
fremst glímir við vandamál nútímans og spár 
um framtíðina. Engu að síður er gagnlegt að 
rifja sem snöggvast upp atburðarás síðustu 
áratuga og minna á, hversu stutt er síðan allt 
aðrar reglur giltu um athafnafrelsi í milli-
ríkjaviðskiptum og alþjóðafjármálum. 

Skeið jafnkaupasamninga 1944-1949. 
Á stríðsárunum voru gengisákvarðanir 

fastbundnar, og einhliða aðgerðir og opin-
berir milliríkjasamningar takmörkuðu við-
skiptafrelsi. Var ekki annars að vænta, vegna 
þess að sameina þurfti alla krafta til hernaðar-
sigurs. En meðan stríðið og eyðilegging þess 
voru enn í algleymingi, hófust umræður milli 
efnahagssérfræðinga Breta, Bandaríkja-
manna, Kanadamanna og Frakka um al-
þjóðasamvinnu í gjaldeyrismálum að stríði 
loknu. Var óttast, að kreppa væri framundan, 
en jafnframt var almennur vilji til samstarfs 
um efnahagslega endurreisn. Fyrst og fremst 
voru það Bretar og Bandaríkjamenn, sem 
mótuðu tillögur um, hvaða gjaldeyriskerfi 
skyldi taka við, en mikilvægast var, að breið 
samstaða náðist með samkomulagi*44 þjóða í 
Bretton Woods í júlí 1944. Auk helstu vest-
rænna þjóða voru nokkur austantjalds- og 
þróunarríki aðilar að samkomulaginu, sem 
fól í sér stofnun Alþjóðagjaldeyrissjóðsins 
(IMF) og Alþjóðabankans (IBRD). Bankinn 
tók til starfa í júní 1946, en gjaldeyrissjóður-
inn í mars 1947. 

Síðarnefnda stofnunin skiptir höfuðmáli í 
allri umræðu um alþjóðasamvinnu í gjaldeyr-
ismálum frá stríðslokum. Nú eru 146 aðildar-
ríki að sjóðnum. Mikilvægustu löndin, sem 
utan Alþjóðagjaldeyrissjóðsins standa, eru 
Sviss og flest austantjaldsríkin. í heimsfram-
leiðslunni er hlutur aðildarríkjanna rúm 
80%, en rúmlega 90% í milliríkjaviðskiptum. 

Eins og áður sagði voru það tillögur 
breskra og bandarískra stjórnvalda, sem sam-
þykktar voru í Bretton Woods. Ekki ber að 
skilja það svo, að Bretar og Bandaríkjamenn 
hafi verið sammála frá upphafi, því að hvor 
aðili hélt ákveðið fram sinni skoðun, uns fall-

ist var á samkomulag. Bresk stjórnvöld lögðu 
áherslu á Keynesáætlunina, sem vitnað var til 
hér að framan. Fól hún í sér stofnun alþjóð-
legrar greiðslumiðstöðvar eða seðlabanka, 
sem myndi gefa út alþjóðlegan gjaldmiðil og 
veita aðildarríkjum ríkulegar yfirdráttar-
heimildir. Hugmyndir Bandaríkjamanna 
voru kenndar við fulltrúa fjármálaráðuneytis-
ins, Harry Dexter White. Voru þær ekki eins 
róttækar, enda óttuðust þeir, að miklar yfir-
dráttarheimildir aðildarríkja væru á kostnað 
Bandaríkjamanna, og myndi sú peninga-
sköpun kynda undir óráðsíu og verðbólgu. 
Lögðu þeir til, að yfirdráttarheimildir væru 
bundnar framlögum aðildarríkja og til þess 
ætlaðar að jafna skammtímaerfiðleika í 
greiðslujöfnuði. Báðar tillögurnar lögðu 
áherslu á afnám viðskiptahafta og stöðug-
leika í gengisskráningu, án þess að horfið væri 
aftur til viðmiðunar við gull eða svigrúm 
aðildarríkja til sjálfstæðrar efnahagsstefnu 
væri skert í nokkrum mæli. Sú málamiðlun, 
sem að lokum náðist, var nær upphaflegum 
hugmyndum Bandaríkjamanna en Breta, en 
segja má, að tilkoma sérstakra dráttarrétt-
inda (SDR) árið 1969 með breytingu á stofn-
samningi Alþjóðagjaldeyrissjóðsins hafi fært 
sjóðinn nær grundvallarhugmynd Keynes. 

Hlutverk Alþjóðagjaldeyrissjóðsins sam-
kvæmt stofnsamningi er í aðalatriðum 
tvíþætt. í fyrsta lagi setur sjóðurinn aðildar-
þjóðum sínum reglur um alþjóðleg samskipti 
og reynir eftir bestu getu að sjá til þess, að þær 
reglur séu virtar. Reglurnar varða fyrst og 
fremst gengisákvarðanir og skipulag 
greiðslna milli ríkja. Var frá upphafi byggt á 
föstum viðmiðunum í gengi gjaldmiðla og að 
sem minnstar hömlur væru lagðar á streymi 
gjaldeyris milli ríkja í sambandi við vöru- og 
þjónustuviðskipti, en hins vegar mátti tak-
marka eignayfirfærslur. í öðru lagi kveður 
stofnsamningur sjóðsins á um, hvernig sjóð-
urinn getur hlaupið undir bagga með lánveit-
ingum til aðildarríkja til að auðvelda leiðrétt-
ingu á tímabundnum halla á viðskiptajöfn-
uði. Mikilvægi sjóðsins fyrir aðildarríkin 
hefur þó ekki hvað síst verið fólgið í efna-
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hagslegri ráðgjöf og tæknilegri aðstoð 
starfsmanna hans, auk þess sem Alþjóða-
gjaldeyrissjóðurinn er kjörinn vettvangur 
fyrir viðræður aðildarríkja. 

Annar samningur, sem samþykktur var 
sama ár og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn tók til 
starfa, var hið almenna samkomulag um tolla 
og viðskipti, svonefnt GATT-samkomulag. 
Var stefnt að tollalækkunum í áföngum. Nær 
algjörlega var bannað að beita magntak-
mörkunum í innflutningi og gjaldeyristak-
mörkunum í vöru- og þjónustuviðskiptum og 
þær takmarkanir, sem eftir sem áður yrði 
gripið til, skyldu ekki mismuna seljendum. 

Nú er eitt að samþykkja alþjóðastofnanir 
og fela þeim yfirgripsmikið hlutverk, en 
þrautin er þyngri að koma fögrum fyrirheit-
um í framkvæmd um gagnkvæmt tillit og að-
stoð. Enda er það svo, að halda má erindi um 
gjaldeyrismál eftirstríðsáranna, þar sem 
rakin er saga alþjóðlegra samninga og stofn-
ana, án þess að fram komi, að alþjóðleg sam-
vinna er mun meiri í orði en á borði. Yfirleitt 
skortir stjórnmálalega forystu og samheldni, 
því að rík er sú hvöt að vilja tjóðra aðra á bás, 
meðan varið er eigin frelsi til einhliða 
aðgerða. Hafa verður m.a. í huga, að gert var 
ráð fyrir aðlögunartíma við aðild að Alþjóða-
gjaldeyrissjóðnum og GATT-samkomulag-
inu. Var það á valdi ríkjanna sjálfra að 
ákveða, hvenær aðlögun var lokið, en sú 
ákvörðun er bindandi. Var það ekki fyrr en 
1964, sem flest mikilvægustu aðildarríkin not-
færðu sér ekki lengur undanþáguákvæði 
stofnsamnings Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. 

Svipað á við um GATT-samkomulagið. Fyrst 
um 1961 höfðu helstu iðnríkin lagt af gjald-
eyris- eða innflutningshömlur á vöru- og 
þjónustuviðskipti, og reyndar hefur aldrei 
tekist að útrýma slíku að fullu. 

Það kerfi, sem tók við í gjaldeyrismálum að 
stríði loknu, var því ekki samræmt, alþjóð-
legt kerfi í skjóli Alþjóðagjaldeyrissjóðs og 
GATT-samkomulags, heldur sífellt víðfeðm-
ara net tvíhliða viðskiptasamninga, sem 
nefna má jafnkaupasamninga. Til þess að 
forða því, að verulegur halli eða afgangur 
myndaðist í þessum tvíhliða viðskiptum, varð 
hvor samningsaðili um sig að stjórna við-
skiptum sinna þegna. Á þann hátt var komist 
hjá greiðslum í gulli eða öðrum alþjóðlega 
gildum gjaldmiðli. Á hinn bóginn gátu löndin 
af sömu ástæðu ekki sérhæft framleiðslu sína 
eða keypt afurðir og aðföng þar sem hag-
kvæmast var. 

Eðlilegt er, að spurt sé, hvers vegna tví-
hliða samningar urðu alls ráðandi fyrstu árin 
eftir stríð. Höft í innlendum og erlendum við-
skiptum voru tengd aðþrengingum stríðs-
reksturs og einræðisstjórna í hugarheimi vest-
rænna þjóða og hefði því e.t.v. frekar mátt 
búast við, að fullt viðskiptafrelsi tæki við. í 
reynd litu stjórnvöld flestra ríkja svo á, að 
viðskiptafrelsi væri munaður, sem yrði að 
bíða, því að fyrst yrði að ná stjórn á erfiðu 
ástandi. Skortur var á nánast öllum hlutum, 
sem skýrist m.a. af því, að reynt var að halda 
óbreyttu vöruverði og gengi. Ekki hvað síst 
skorti gjaldgengan erlendan gjaldeyri í vara-
sjóði og þá fyrst og fremst Bandaríkjadollara. 

Tímaskeið gjaldeyriskerfa eftirstríðsáranna 
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Að stríði loknu var áætlað, að í Bandaríkj-
unum færi fram helmingur iðnaðarvörufram-
leiðslu og þriðjungur heimsframleiðslunnar, 
ef allar vörutegundir eru taldar. Var greiðslu-
afgangur Bandaríkjanna svo mikill, að Mar-
shallaðstoð og ýmis önnur framlög og lán 
þeirra nægðu engan veginn til að mæta eftir-
spurn annarra þjóða eftir dollurum. Við 
þessar aðstæður var litið svo á, að tvíhliða 
samningar, sem gæfu svigrúm til milliríkja-
viðskipta, án þess að hætta væri á rýrnun 
gjaldeyrisvarasjóða, myndu hvetja fremur en 
letja viðskipti og hagvöxt. í samanburði við 
að takmarka innflutning enn meir en orðið 
var voru tvíhliða samningar skárri kostur. 

Tímabilið frá 1945 til 1949 má því nefna 
skeið tvíhliða samninga eða jafnkaupasamn-
inga. Miðuðust viðskipti við föst gengi, án 
þess að gjaldeyrir væri keyptur eða seldur á 
mörkuðum, heldur voru viðskiptin skráð á 
sérstaka uppgjörsreikninga. Afla þurfti gjald-
eyrisleyfa, og kæmi fram meiri gjaldeyrisþörf 
en landið hefði áunnið sér á mótvægisreikn-
ingi með útflutningi, þá var dregið á eiginn 
varasjóð eða tekin erlend lán. Ekki fór þó 
hjá því, að verulegur hluti viðskipta rann utan 
opinberra farvega og stjórnaðist af öðrum 
gengisákvörðunum en hinum opinberu. 

Skeið tveggja gjaldeyrissvæða 1950-1958. 
Það var fyrst með skriðu gengislækkana 

gagnvart Bandaríkjadollar, sem hófst haustið 
1949 og stóð fram á vor 1950, að grundvall-
arbreyting varð í átt til víðtækara gjaldeyris-
samstarfs. Þessar gengislækkanir, sem námu 
í flestum tilvikum 30%, urðu samhliða her-
væðingu í Bandaríkjunum og hækkun hrá-
efnaverðs vegna Kóreustríðsins, og juku 
þessir þættir innflutning til Bandaríkjanna og 
drógu úr útflutningi þaðan. 

Af þessum ástæðum komst á mun meira 
jafnvægi í viðskiptum annarra landa við 
Bandaríkin. Rann nú upp tímabil, sem nefna 
mætti skeið tveggja gjaldeyrissvæða, það er 
dollara- og sterlingsvæðis. Dollarinn var enn 
gulls ígildi í orðsins fyllstu merkingu og þeir, 
sem utan dollarasvæðisins stóðu, reyndu enn 

að takmarka greiðsluskuldbindingar sínar í 
dollurum. Þó var misvægið ekki jafnþving-
andi og áður var. Varð smám saman auðveld-
ara að gera upp erlendar greiðslur, án þess að 
sérhver tvö lönd þyrftu að jafna viðskiptin sín 
á milli. 

Utan dollarasvæðisins var svonefnt „soft 
settlement area", þar sem skuldir voru 
greiddar í sterlingspundum eða jafnaðar 
innan Greiðslubandalags Evrópu (European 
Payments Union). Til að auðvelda greiðslur 
sín á milli höfðu aðildarríki OEEC, sem síðar 
varð OECD, gert með sér samning í tengslum 
við Marshallaðstoðina og undir handleiðslu 
Alþjóðagreiðslubankans í Basel (BIS). 
Samningurinn var gerður árið 1947 og endur-
nýjaður árin 1948 og 1949. Voru þessir samn-
ingar fyrirrennarar Greiðslubandalags Evr-
ópu. 

Greiðslubandalagið var merkur áfangi í átt 
til viðskiptafrelsis. Höfuðdrættirnir í skipu-
lagi bandalagsins voru þeir, að Alþjóða-
greiðslubankinn tók að sér að skrá mánaðar-
lega greiðsluafgang eða halla hvers aðildar-
ríkis gagnvart öðrum löndum í bandalaginu. 
Jafnaðar voru út skuldir, uns fundin var 
greiðslustaða hvers lands gagnvart hinum 
löndunum í heild. Var litið á þann afgang eða 
halla sem inneign eða skuld við bandalagið. 
Reikningarnir voru síðan jafnaðir með sér-
stökum skuldaviðurkenningum, dollurum 
eða gulli í föstum hlutföllum. Greiðslubanda-
lagið markaði framför frá fyrri viðskiptahátt-
um, en bent skal sérstaklega á, að ekki voru 
settar reglur um, hvernig skyldi brugðist við 
langvarandi ójafnvægi í viðskiptum. 

Vegna þess að gjaldmiðlar Breta, Frakka, 
Belgíumanna, Hollendinga og Portúgala 
voru gjaldgengir víða um heim vegna ný-
lenduveldis þeirra, voru áhrif Greiðslubanda-
lags Evrópu mun víðtækari en virðist við 
fyrstu sýn. 

Innan sterlingsvæðis var skiptanleiki gjald-
miðla smám saman aukinn, sérstaklega á 
árunum 1954—55, með því að auðvelduð var 
skuldajöfnun við lönd utan svæðisins og sér-
stakar hömlur á uppgjör vegna fjármagns-
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hreyfinga voru afnumdar. Ekki skipti þó 
síður máli, að gjaldeyrismarkaðurinn í 
London, sem frá stríðsbyrjun fram til vors 
1953 mátti aðeins skipta á pundum við 
erlenda mynt, fékk leyfi til að skipta milliliða-
laust á helstu gjaldmiðlum Evrópu og fékk 
auk þess rétt til að annast framvirk (forward) 
gjaldeyrisviðskipti. 

Í aðalatriðum má segja, að stofnun Greiðslu-
bandalags Evrópu 1950 og útvíkkun sterling-
svæðisins hafi komið á fjölþjóðakerfi skulda-
jöfnunar eða marghliða greiðslukerfi, eins og 
það hefur einnig verið nefnt. Náði það til 
flestra þeirra landa, sem ekki voru innan járn-
tjalds eða dollarasvæðis. Innan dollarasvæðis 
voru skuldir greiddar í dollurum, en utan þess 
þjónaði pundið og kerfi Greiðslubandalags-
ins sama tilgangi. 

Svæðunum var haldið aðskildum með tak-
mörkunum ágjaldeyrisyfirfærslum. Viðskipti 
þessara gjaldeyrissvæða við Austantjaldsrík-
in fóru enn fram á grundvelli tvíhliða samn-
inga, en voru óveruleg, þegar á heildina er 
litið. Stöðugt var gjaldeyris- og viðskipta-
hömlum rutt úr vegi, uns Greiðslubandalagi 
Evrópu var slitið í desember 1958. Þá tók við 
Gjaldeyrissamningur Evrópu (European 
Monetary Agreement), en í reynd runnu 
gjaldeyrissvæðin saman í eitt kerfi, þar sem 
dollarinn var hornsteinninn í viðskiptum. 

Skeið almenns skiptanleika 1959-1971. 
Hinar nýju aðstæður efldu á allan hátt við-

skiptin á gjaldeyrismörkuðum. Samkeppni 
jókst, munurinn á kaup- og sölugengi minnk-
aði og alþjóðleg lánastarfsemi efldist. í geng-
isákvörðunum giltu leikreglur Alþjóðagjald-
eyrissjóðsins í rúman áratug, uns tók að 
hrikta í undirstöðunum 1971 og fljótandi 
gengi tók við 1973. Hvert aðildarland átti á 
þessu tímabili að skrá opinbert gengi síns 
gjaldmiðils í samráði við sjóðinn og var skuld-
bundið til að grípa til aðgerða, svo að halda 
mætti markaðsgengi innan lítilla frávika frá 
opinberu gengi. Ekki mátti grípa til gjaldeyr-
ishafta á inn- eða útflutning til að halda gengi 
föstu, heldur var gert ráð fyrir því, að stjórn-

völd létu kaupa eða selja gjaldmiðla á gjald-
eyrismörkuðum í þeim tilgangi. Opinbert 
gengi var miðað við gull, en í raun var miðað 
við Bandaríkjadollar, sem hægt var að inn-
leysa fyrir gull á föstu verði. 

Hinu opinbera gengi var hægt að breyta, ef 
leiðrétta þurfti grundvallarójafnvægi í við-
skiptum. í því sambandi er mikilvægt að hafa 
í huga, að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hafði 
ekki umboð til að fá aðildarþjóð til að breyta 
gengi. Tillaga um slíkt varð að koma frá við-
komandi ríkisstjórn, og fyrr gat sjóðurinn 
ekki tekið afstöðu. Þegar á reyndi, kom í ljós, 
að ríkisstjórnir forðuðust gengisbreytingar í 
lengstu lög og þær þjóðir, sem voru undir 
þrýstingi að fella gengi, voru fyrr knúnar til 
gengislækkunar en þær þjóðir, sem höfðu 
greiðsluafgang og hefðu ekki síður átt að 
hækka gengi gjaldmiðla sinna. 

Frestun á gengisaðlögun og vaxandi til-
hneiging stjórnvalda til að láta önnur mark-
mið en jafnvægi í viðskiptum við útlönd 
stjórna efnahagsaðgerðum, juku fjármögn-
unarvanda. Dollarinn var lykilmynt í upp-
gjöri skulda milli ríkja, og nánast allan sjö-
unda áratuginn streymdu dollarar frá Banda-
ríkjunum vegna viðskiptahalla landsins og 
mikilla framlaga án endurgjalds til annarra 
ríkja. í þessari peningasköpun felst ein 
skýringin á einstaklega blómlegum hagvexti 
sjöunda áratugarins, en jafnframt fyrirboði 
endalokanna varðandi stöðu dollars og fast-
gengiskerfisins. Hagfræðingurinn Robert 
Triffin kom manna fyrst auga á hættuna, sem 
fólst í því, að síaukinn hluti alþjóðlegrar 
varasjóðseignar var í dollurum. 

Meðan Bandaríkin höfðu óumdeilanlega 
forystu í hagsæld og dollarinn var ekki í 
hættu, var skynsamlegt fyrir aðrar þjóðir að 
miða gengi gjaldmiðla sinna við dollar og 
haga eigin hagstjórn í samræmi við efnahags-
stefnu Bandaríkjamanna. Þegar ástæða var 
orðin til að efast um styrk og staðfestu Banda-
ríkjamanna, varð breyting ekki umflúin. 

Allt frá árinu 1957 lækkuðu varasjóðir 
Bandaríkjanna vegna innlausnar á dollurum 
fyrir gull, en meginhluti hallans á greiðslu-
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jöfnuði landsins var samt greiddur í dollur-
um. Voru önnur lönd ennþá almennt tilbúin 
til að bæta dollurum við sinn varasjóð, og var 
því lengst af ekki litið á greiðslujöfnuð 
Bandaríkjanna sem vandamál. Meiri erfið-
leikar voru í skuldauppgjöri nokkurra ríkja, 
sem á sjöunda áratugnum voru að jafnaði 
með halla í sínum utanríkisviðskiptum. Sum 
lönd eins og Bretland og Frakkland söfnuðu 
skuldum, meðan önnur eins og Þýskaland og 
Japan bættu stöðugt í varasjóði sína. 

Þennan vanda má líta á með tvennum 
hætti. Annars vegar er ljóst, að ójafnvægi í 
milliríkjaviðskiptum er orsök vandans. Ef 
gengið er beint til verks og leitast við að koma 
á jafnvægi, þá felst lausnin í aðlögun gengis 
og öðrum viðeigandi efnahagsaðgerðum. Á 
hinn bóginn má segja, að við fjármögnunar-
vanda sé að glíma, ef vilja eða getu skortir til 
að ráðast gegn frumorsök vandans. Sé þannig 
litið á stöðuga skulda- eða eignasöfnun, þá 
felst lausnin í því að auka streymi lánsfjár frá 
þeim ríkjum, sem hafa digra varasjóði, til 
hinna, sem þurfa að brúa viðskiptahalla. 
Einnig kemur til greina að auka varasjóðs-
eignir heimsins í heild. Á þessu tímabili doll-
araviðmiðunar, 1958-1973, var aðgangur að 
alþjóðlegu lánsfé stóraukinn. Seðlabankar 
gerðu sífellt víðtækari samninga um yfirdrátt-
arheimildir sín á milli, og voru þær heimildir 
notaðar til að fresta breytingum á gengi. 
Skipti ekki síður máli, að dollaraeign utan 
Bandaríkjanna var miðlað til lántakenda á 
evródollaramarkaði. Þessi markaður var ekki 
umtalsverður við upphaf sjöunda áratugar-
ins, en magnaðist, eftir því sem á hann leið. 
Á þeim markaði er mest um skammtímalán 
að ræða á grundvelli innstæðna í dollurum í 
bönkum utan Bandaríkjanna. 

Dollaraútstreymið jók varasjóðseignir, en 
fleira kom til. Nýr alþjóðlegur gjaldmiðill var 
samþykktur með breytingu á stofnsamningi 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins í júli 1969. Voru 
það sérstöku dráttarréttindin (SDR), og var 
gefið út jafnvirði USD 9,5 milljarða í þrem 
áföngum árin 1970-1972. Yfirdráttarheimild-
irnar voru veittar öllum aðildarríkjum og 

ekki beinlínis til að leysa fjármögnunarvanda 
einstakra landa, en engu að síður var um við-
bót á lausafé að ræða. Hafði því verið spáð, 
að halli á greiðslujöfnuði Bandaríkjanna væri 
að hverfa, og þyrfti því að auka varasjóðs-
eignir með öðrum hætti en með útstreymi 
dollara. Reyndust þær spár, og ákvarðanir á 
þeim byggðar um útgáfu SDR, misheppnað-
ar, því að útstreymi dollara jókst verulega 
samtímis úthlutun sjóðsins. 

Stöðugur halli á viðskiptum við útlönd 
krefst síaukinnar skuldasöfnunar, og má líta 
á þær aðstæður sem fjármögnunarvanda eins 
og áður sagði. Á sama hátt má segja, að 
stöðug uppsöfnun varasjóða í myntum og 
gulli geti verið vandamál hjá þeim löndum, 
sem búa við afgang á greiðslujöfnuði við 
útlönd. Þessi vandamál í uppgjöri skulda 
urðu sífellt erfiðari viðfangs, eftir því sem leið 
á sjöunda áratuginn. Varð æ oftar að grípa til 
tilkomumikilla björgunaraðgerða með lánum 
og gjaldmiðlaskiptum (swaps) til að koma í 
veg fyrir breytingar á föstu opinberu gengi. 

Í tíu ár, fram til 1966, breyttist gengi helstu 
gjaldmiðla aðeins þrisvar sinnum, en síðan 
tók við árviss spenna á gjaldeyrismörkuðum. 
Áttu Bretar, Frakkar og Þjóðverjar fyrst og 
fremst hlut að máli, en áhugavert er einnig að 
skoða, hvernig kanadísk stjórnvöld brugðust 
við þrýstingi á sinn gjaldmiðil. Bretarurðu að 
fella pundið um 14% í nóvember 1967 eftir 
þriggja ára andóf Wilson-stjórnarinnar. Ári 
eftir lækkun pundsins hófst fjármagnsflótti úr 
frönskum frönkum yfir í þýsk mörk. Ákváðu 
Þjóðverjar þá að leggja 3% skatt á útflutning 
og veita afslátt á innfluttar vörur. Þeir neit-
uðu hins vegar algjörlega að hækka gengi 
marksins og deildu stjórnvöld Frakka og 
Þjóðverja heiftarlega, uns Frakkar gáfust upp 
og felldu gengi gjaldmiðils síns um 13% í 
ágúst 1969. Mánuði síðar urðu stjórnarskipti 
í Þýskalandi, og var markið látið fljóta um 
sinn, en síðan skráð í október 9% hærra en 
verið hafði. Sömuleiðis létu Kanadamenn 
dollar sinn fljóta frá júní 1970 til þess að geta 
framfylgt sjálfstæðri peningamálastefnu, en 
þeir höfðu orðið fyrir miklu innstreymi gjald-
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Þróun nokkurra gjaldmiðla miðað við Bandaríkjadollar 
1947-1970 (Janúar 1947=100) 

eyris. Var það ekki í fyrsta sinn frá stríðslok-
um, sem Kanadadollar hafði ekki fásta við-
miðun, því að allt frá 1950 til 1962 var gengi 
hans fljótandi. 

Fastgengiskerfið, sem kennt er við Bretton 
Woods, gerði nánast ráð fyrir því, að unnt 
væri að halda jafnvægi í heild með því að leið-
rétta gengi hvers gjaldmiðils fyrir sig. Allt frá 
stríðslokum fram á miðjan sjöunda áratuginn 
var unnt að sætta stefnumið og halda jafnvægi 
þrátt fyrir tregbreytilegt gengi. Ástæður þess 
voru m.a. þær, að verðlag var stöðugt og at-
vinnustig hátt hjá þeim þjóðum, sem mestu 
máli skipta í milliríkjaviðskiptum. Hagvöxtur 
var óvenjuhraður, og var því svigrúm til auk-
ins útflutnings án teljandi hagsmunaárekstra. 

Framkvæmd gengisaðlögunar var ófull-
komin í Bretton Woods-kerfinu, en sú stað-
reynd varð kerfinu ekki f jö tur um fót fyrr en 
þessar hagstæðu aðstæður tóku að breytast og 
barátta hófst um staðnaða markaði. Lögðust 
þá á eitt margir þættir um að raska stöðu doll-
ars sem traustrar gengisviðmiðunar og vara-
sjóðseignar. Mestu réðu offramboð dollara 
miðað við gull og auðveldari fjármagnsflutn-
ingar milli gjaldmiðla. Hugarfarsbreyting í 

hagfræðikenningum og samfélagslegri stefnu-
mótun var einnig mikilvæg. Sú skoðun hafði 
verið ríkjandi, að aðgerðir í f jármálum ríkis-
ins væru öflugastar til sveiflujöfnunar í 
hagstjórn, en aðgerðir í peningamálum gætu 
helst stýrt fjármagnshreyfingum milli landa. 
Peningamagnshagfræðingar voru hins vegar 
í stöðugri sókn, og æ fleiri ríkisstjórnir 
söðluðu um og reyndu að beita peningamála-
aðgerðum til að jafna sveiflur í innlendri eftir-
spurn. Ein afleiðing þessarar hugarfarsbreyt-
ingar var aukin óánægja með peningamagns-
aukningu í tengslum við innstreymi gjaldeyris 
vegna greiðslujafnaðarafgangs. 

Samfélagsleg stefnumótun hafði ekki síður 
tekið breytingum. í vaxandi mæli voru önnur 
efnahagsleg og félagsleg markmið sett ofar en 
jöfnuður í viðskiptum við útlönd. Fast gengi 
gjaldmiðla getur aðeins staðist, ef séð er til 
þess, að framleiðni og verðlagsþróun haldist 
í hendur í viðkomandi löndum. Má að þessu 
leyti l íkja fastgengiskerfinu við sinfóníu-
hljómsveit. Ef hver hljóðfæraleikari vill leika 
sitt lag með sínum tónblæ og takti, þá hverfur 
samhljómurinn. Kerfi minni hljómsveita og 
fljótandi gengis er þá eina lausnin. 
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Skeið Smithsonian-samkomulagsins 1971-
1973. 

Segja má, að Bretton Woods-kerfið hafi 
liðið undir lok 15. ágúst 1971 eftir miklar 
sviptingar á gjaldeyrismörkuðum. Nixon, 
forseti Bandaríkjanna, rauf þá dollarinn úr 
tengslum við gull. Um þetta leyti höfðu gull-
birgðir Bandaríkjanna lækkað niður í 11 
milljarða dollara, en erlendar kröfur í inn-
leysanlegum dollurum voru helmingi meiri. 
Var gengi dollars látið fljóta auk þess sem 
gripið var til 10% skatts á innflutning og fleiri 
aðgerða. 

Óvissa og ágreiningur í milliríkjaviðskipt-
um fylgdu í kjölfarið. Var reynt, ekki hvað 
síst af Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og OECD, 
að endurvekja gjaldeyriskerfi með fastri við-
miðun í gengi. Tókst það í desember 1971 
með Smithsonian-samkomulaginu, sem tíu 
helstu viðskiptaþjóðirnar gerðu sín á milli. í 
fyrsta skipti í sögunni var samið um breytingu 
á gengi margra gjaldmiðla samtímis. Mið-
gengi viðkomandi gjaldmiðla voru hækkuð 
gagnvart dollar og leyfð 2,25% frávik frá mið-
gengi í stað 1 % frávika í Bretton Woods-kerf-
inu. Í tengslum við samninginn lögðu Banda-
ríkin niður innflutningsskattinn og aðrar 
nýuppteknar verndaraðgerðir. 

Þetta endurbætta gjaldeyriskerfi naut ekki 
langra lífdaga, heldur varð smám saman að 
víkja fyrir kerfi eða öllu heldur kerfisleysi 
fljótandi gengis. Nokkru eftir undirskrift 
Smithsonian-samkomulagsins eða í mars 
1972 tóku aðildarríki Efnahagsbandalagsins 
upp gengisviðmiðanir sín á milli, sem leyfðu 
helmingi minni innbyrðis frávik en Smith-
sonian-samkomulagið kvað á um. Var form-
lega stefnt að samruna allra gjaldmiðla aðild-
arríkjanna í áföngum samkvæmt svonefndri 
Werner-áætlun. í mars 1973 var svo komið, 
að fækkað hafði í samfloti Evrópumynta og 
var gengi helstu viðskiptamynta fljótandi 
miðað við dollar. 

Skeið fljótandi gengis frá 1973. 
Efnahagsbandalagsríkin hafa nú hætt við 

áætlanir um algjöran samruna sinna gjald-

miðla, en hafa engu að síður styrkt sitt gjald-
eyriskerfi. Árið 1979 leysti Gjaldeyriskerfi 
Evrópu (European Monetary System) fyrra 
samkomulag af hólmi. Voru þá leyfð stærri 
frávik frá miðgengi, og yfirdráttarheimildir 
voru auknar. Mikilvægara var þó, að sameig-
inlegur gjaldmiðill (ECU) var ákveðinn, sem 
er gjaldgengur í viðskiptum og er auk þess 
varasjóðseign. Hefur þetta samstarf allra 
bandalagsríkjanna nema Bretlands og Grikk-
lands náð nokkrum árangri í að jafna sveiflur 
í gengi Evrópugjaldmiðla. 

Svo að litið sé til fleiri átta og hugað að 
gengi annarra gjaldmiðla eftir að fallið var 
frá Smithsonian-samkomulaginu, þá má sjá, 
að eftir sem áður var stuðst við ýmsar viðmið-

Þróun nokkurra gjaldmiðla miðað við 
Bandaríkjadollar 1971 - 1 9 8 3 

(Janúar1971=100) 
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anir í skráningu gengis. Nokkur ríki, flest 
smá, héldu enn viðmiðun við sterlingspundið, 
en mun fleiri miðuðu við dollar. Einnig var 
nokkuð um það, að gengi væri haldið föstu 
miðað við samval gjaldmiðla eins og t.d. 
SDR-blönduna. Hafa verður þó í huga, að 
þrátt fyrir það, að fjöldi þeirra ríkja sé meiri, 
sem nota áfram fasta utanaðkomandi gengis-
viðmiðun, þá eru þær myntir mun mikilvæg-
ari í milliríkjaviðskiptum, sem ekki hafa slíka 
viðmiðun. 

Ekki verður hér gerð ítarleg grein fyrir 
þróun gengis, frá því að horfið var frá leik-
reglum Bretton Woods. Nægir að nefna, að 
gengi Bandaríkjadollars var lækkandi allt frá 
1971 fram á mitt ár 1975. Nokkur hækkun 
varð síðan næstu tvö árin, en þá tók aftur að 
halla undan fæti fram á mitt ár 1980. Frá þeim 
tíma, þ.e.a.s. síðastliðin þrjú ár, hefur dollar-
inn hins vegar styrkst verulega. Ítalska líran, 
franski frankinn og breska pundið hafa lækk-
að miðað við dollar, yen, mörk og svissneska 
franka, þegar litið er yfir þetta tímabil í heild. 
Er það sama innbyrðis hreyfingin og kom 
fram á tímabili fasts gengis. 

Á þeim áratug, sem liðinn er, síðan fljót-
andi gengi varð hin almenna regla, hafa 
skoðanir manna um æskilegustu skipan gjald-
eyrismála um margt breyst. Þeir, sem héldu, 
að alger ringulreið myndi ríkja, geta ekki 
neitað því, að unnt er að búa við fljótandi 
gengi. Á hinn bóginn hafa þeir, sem gerðu ráð 
fyrir hægum og fyrirsjáanlegum gengisbreyt-
ingum, orðið að viðurkenna, að blessun fljót-
andi gengis hefur reynst minni en hagfræði-
kenningar þeirra sögðu til um. 

Vitanlega skiptir máli á gjaldeyrismörkuð-
um, hvernig grundvallarhagstærðir, svo sem 
viðskiptajöfnuður og verðlag, þróast í við-
komandi löndum. Síðastliðinn áratug hafa 
aðstæður hins vegar breyst á þann veg, að 
alþjóðlegar fjármagnshreyfingar hafa orðið 
sífellt umfangsmeiri. Hagfræðingar hafa fyrir 
löngu gert sér grein fyrir því, að mun erfiðara 
er að spá fyrir um hegðun á fjármagnsmörk-
uðum og tímasetningu breytinga þar en hegð-
un raunstærða þjóðarbúskapar. Hið síðar-

nefnda ræðst af þáttum, sem taka hægum 
breytingum, eins og t.d. fólksfjölgun, iðn-
þróun og neyslumynstri. Hið fyrrnefnda er 
háð stigi vaxta, en einnig mun óvissari þáttum 
eins og ótta, von og tortryggni. 

Af þeirri ástæðu grípa spámenn um gengi 
gjarnan til hugtaksins væntinga, sem allt 
getur skýrt, en erfitt er að mæla. Er talað um 
væntingar manna í sambandi við óvissu í 
stjórnmálum og efnahagsmálum, þegar skráð 
gengi sveiflast ört og þróast e.t.v. árum 
saman án auðskýranlegs samræmis við aðrar 
hagstærðir. 

Sýnir reynsla eftirstríðsáranna, að 
skoðanir manna um, í hvaða gjaldmiðli 
ávöxtunin sé mest og hættan minnst til 
skamms tíma litið, hefur haft úrslitaáhrif á 
skráð gengi. Niðurstaðan er sú, að sveiflur í 
gengi vegna fjármagnsflutninga hafa trufl-
andi áhrif á vöru- og þjónustuviðskipti og 
draga úr langtímafjárfestingu. Spurningin er 
því, hvort frjálslegar reglur um flutning eigna 
milli gjaldmiðla séu ekki of dýru verði keypt-
ar, ef framleiðsla og neysla brenglast og dvína 
vegna truflana í verðmyndun. 

Frumraun hins nýja gjaldeyriskerfis fljót-
andi gengis var tæplega sexföldun hráolíu-
verðs árin 1973-1974, og aftur reyndi veru-
lega á aðlögunarhæfni þess við rúmlega tvö-
földun hráolíuverðs árin 1979-1980. Þegar 
málið er skoðað nánar, kemur í ljós, að ekki 
skipti miklu máli, hvaða tilhögun var í gengis-
ákvörðunum. Olíuframleiðsluríkin stunda 
nánast öll sín viðskipti í gjaldmiðlum iðnríkj-
anna og eiga þann kost vænstan að geyma og 
ávaxta sjóði sína þar. Dreifing tekna breyttist 
verulega vegna hækkunar olíuverðs, en jafn-
vægi framboðs og eftirspurnar fyrir mikilvæg-
ustu gjaldmiðla breyttist mun minna. 

Gengisbreytingar gátu ekki dregið úr 
greiðsluafgangi olíuútflytjenda og greiðslu-
halla innflytjenda. Varð því að treysta á aðrar 
efnahagsaðgerðir og draga fyrst um sinn úr 
misvægi í varasjóðseign með aukinni láns-
fjármiðlun. Þó að Alþjóðagjaldeyrissjóður-
inn hafi aukið sínar yfirdráttarheimildir, þá 
var á þessu tímabili síður en áður leitað til 
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alþjóðastofnana eða stjórnvalda annarra 
ríkja um fjárhagsaðstoð. í þess stað var yfir-
gnæfandi hluti veittra lána til að bæta 
greiðslujöfnuð fenginn fyrir tilstilli alþjóðlegs 
lánsfjármarkaðar, þ.e.a.s. viðskiptabanka og 
verðbréfamarkaða. Lánveitendur höfðu 
mikið fé til ráðstöfunar og kepptust um að 
leita uppi lánþega og bjóða góð kjör. Lántak-
endur sáu sér jafnframt hag í því að fá lán án 
milligöngu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins eða 
annarra stjórnvalda, því að slíkum lánveit-
ingum fylgja gjarnan skilyrði um óvinsælar 
aðgerðir í efnahagsmálum. 

Hinn órt vaxandi alþjóðlegi lánsfjármark-
aður hafði mikilvægu hlutverki að gegna við 
að milda aðlögun að hrinum olíuverðshækk-
ana. Á hinn bóginn urðu smám saman ljósari 
hætturnar, sem fylgja of greiðum aðgangi að 
lánsfé, án þess að skilyrði séu sett um úrbæt-
ur, sem draga úr lánsfjárþörf. Sú erfiða staða, 
sem upp er komin varðandi erlendar skuldir 
fjölmargra ríkja, er m.a. afleiðing af því, að 
aukning varasjóðseigna er ekki háð alþjóð-
legu skipulagi og unnt hefur verið að snið-
ganga lánveitingar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins 
og þann aga, sem sú fyrirgreiðsla áskilur. Það 
er glöggt merki um breytta afstöðu, að við-
skiptabankar, sem tekið hafa mikla áhættu á 
undanförnum árum í alþjóðlegum lánveiting-
um, vilja nú eindregið lúta forystu sjóðsins. 

Lokaorð. 
Í hagfræðinni er lögð mikil áhersla á það 

hlutverk, sem verð á aðföngum og afurðum 
gegnir. Verð gefur upplýsingar um framboðs-
og eftirspurnaraðstæður, og breyting á verði 
hvetur til hagsýnna viðbragða í framleiðslu og 
neyslu. Skráð gengi ræður endanlegu verði á 
öllum þeim vörum, sem verslað er með milli 
landa. Má því ljóst vera, hversu mikilvægt er, 
að gengi gjaldmiðla gefi ekki rangar upplýs-
ingar og hvetji ekki til óhagsýnna viðbragða í 
búskap þjóða. 

Í aðalatriðum má segja, að kerfi fasts 
gengis hafi staðið frá stríðslokum til 1973, en 
þá hafi kerfi fljótandi gengis tekið við. Fall 
Bretton Woods-kerfisins réttlætir ekki, að 

kveðinn sé upp sá dómur, að alþjóðlegt gjald-
eyriskerfi, sem miðast við tregbreytilega 
skráningu gengis, eigi ekki lengur við. Frekar 
má draga þá ályktun, að alþjóðlegt kerfi með 
föstu gengi, sem notar mynt einnar þjóðar 
sem grundvallarvarasjóðseign, er í eðli sínu 
óstöðugt og verðbólguhvetjandi. 

Forsenda frekari sérhæfingar og aukins 
hagvaxtar eru vaxandi viðskipti milli landa. 
Hvort sem miðað er við fast gengi eða fljót-
andi, þarf að bægja þeirri hættu frá, að gripið 
sé til viðskiptaþvingana svo sem tolla eða 
magntakmarkana á innflutning. Vafasamt er 
hins vegar, að unnt sé að auka aðhald og sam-
ræmingu í hagstjórn, án þess að samtímis séu 
teknar upp fastari viðmiðanir í gengi. í ljósi 
reynslu eftirstríðsáranna og óánægju með 
ástand alþjóðlegra gjaldeyrismála er ekki 
órökrétt að ætla, að næsti áfanginn á þróunar-
brautinni verði fastgengiskerfi, sem hafi SDR 
sem grundvöll í stað dollara. 
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Jón Sigurðsson, hagrannsóknastjóri: 

Útvegur í öldudal 
Þessi grein er samhljóða erindi, sem flutt var á aðalfundi L Í Ú á 
Akureyr i 2. nóvember 1983. Töfluviðaukinn er saminn í Þjóð-
hagsstofnun af þeim Gamalíel Sveinssyni, Rósmundi Guðnasyni 
og Gyðu Þórðardóttur. 

Inngangur 
Í níu ár samfleytt, frá 1973 til 1981, fórsjáv-

arafurðaframleiðslan vaxandi hröðum 
skrefum ár frá ári, ef frá eru talin árin 1975 og 
1981, en þau ár breyttist afli lítið frá fyrra ári. 
Svo stórstíg var þessi aflaaukning, að árið 
1981 var sjávarvöruframleiðslan ríflega tvö-
falt meiri en árið 1972. Með sanni má segja, 
að sjávarútvegurinn hafi borið uppi hagvöxt 
hér á landi á áttunda áratugnum. Vaxandi 
sjávarafli er meginskýring þess, að furðuvel 
tókst að halda í horfinu, hvað varðar við-
skiptajöfnuð og þjóðarframleiðslu á þessum 
árum, þrátt fyrir margföldun olíuverðlags í 
tveimur hrinum, 1973/74 og 1979/80. Þessi 
mikla hækkun orkuverðs í heiminum síðasta 
áratug og miklar sveiflur í gengi erlendra 
gjaldmiðla ásamt hækkun vaxta á alþjóðafjár-
magnsmarkaði hafa á hinn bóginn haft af-
drifaríkar afleiðingar fyrir íslenska þjóðar-
búið og sjávarútveginn sérstaklega; afleiðing-
ar, sem koma nú æ skýrar í ljós, þegar ekki 
nýtur lengur uppgripaafla bæði af þorski og 
loðnu til þess að greiða stórhækkaðan olíu- og 
vaxtareikning þjóðarbúsins. 

Eftir að öldutoppi var náð, hvað varðar 
sjávarafla og framleiðslu 1980 og 1981, hall-
aði ört undan. Sjávarafli dróst saman um 12% 
að raungildi á árinu 1982 og afurðafram-
leiðslan um nær 13%. Hér olli auðvitað mestu 
hvarf loðnunnar úr aflanum og næstum 80 
þúsund tonna samdráttur þorskaflans, sem 
þó var að nokkru bættur með auknum afla af 

öðrum botnfiski. Á þessu ári hallar enn 
undan. í septemberlok var heildaraflinn sam-
kvæmt bráðabirgðatölum Fiskifélagsins um 
8½-9% minni en á sama tíma í fyrra. 

Sé í ljósi nýveittra veiðiheimilda reiknað 
með 150-200 þúsund tonna loðnuafla á síð-
asta fjórðungi ársins, en aflabrögð á árinu 
verði að öðru leyti 8-9% lakari en í fyrra, yrði 
niðurstaðan um það bil 4-5% samdráttur í 
heildarframleiðslu sjávarafurða miðað við 
núverandi afurðaverð. Þetta er ívið lakara en 
reiknað hefur verið með til þessa. 

Á sama tíma og afli dregst saman hefur 
útflutningsverðlag sjávarafurða farið lækk-
andi bæði árin 1982 og 1983. Sölutregða og 
greiðslutafir hafa einnig gert vart við sig. 
Sjávarvöruverð lækkaði á árinu 1982 um 
l ½ % í heild, ef miðað er við meðalgengi 
helstu gjaldmiðla, en um 8% reiknað í dollur-
um. Útflutningsverð sjávarafurða hefur enn 
farið lækkandi í dollurum á þessu ári, en sam-
kvæmt verslunarskýrslum var það um 3% 
lægra í dollurum fyrstu níu mánuði ársins en 
á síðastliðnu ári. Útflutningsverðið hefur 
farið lækkandi yfir árið og virðist á þriðja árs-
fjórðungi hafa verið 4½% lægra í dollurum en 
á árinu 1982. Það er einkum saltfisk- og 
skreiðarverð, sem hefur lækkað, en meðal-
verð á frystiafurðum hefur á þessu ári verið 
um 2% hærra í dollurum en á síðastliðnu ári. 
Litlar líkur sýnast á hækkun markaðsverðs á 
sjávarafurðum á næstunni, þegar á heildina er 
litið. 
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Afturkippurinn í sjávarútvegi, sem hófst 
1982, hefur haft víðtæk áhrif á efnahagslífið í 
landinu, ekki síst af því, að fram til maíloka 
1983 fór innlendur framleiðslukostnaður 
stórhækkandi á sama tíma og útflutningstekj-
ur minnkuðu. Verðbólga náði á fyrri hluta árs 
hærra stigi en nokkru sinni fyrr. Þessar 
aðstæður allar hafa valdið miklum erfiðleik-
um í sjávarútvegi, og þrátt fyrir róttækar 
efnahagsaðgerðir á síðastliðnu vori er enn 
mikill vandi óleystur í mikilvægum greinum 
sjávarútvegs. Þessi vandi er að ýmsu leyti 
þannig vaxinn, að hann snertir skipulagsgerð 
sjávarútvegsins til langs tíma litið og fjárhags-
legt skipulag fremur en rekstrarskilyrðin, 
þegar litið er til líðandi stundar eða nokkurra 
næstu mánaða. 

Hagur sjávarútvegsins 
Tölur um afkomu sjávarútvegsins á þessu 

ári eru enn óvissar í ýmsum greinum. Reynd-
ar er ekki til fulls lokið heildaruppgjöri talna 
fyrir 1982. Tölur um stöðuna um þessar 
mundir styðjast því við áætlanir, sem eðli 
málsins samkvæmt eru óvissu háðar, ekki síst 
vegna geysimikillar verðhækkunar frá í fyrra 
og mikilla sviptinga í öðrum þáttum, sem 
varða afkomuna; gengisbreytinga, vaxta-
breytinga, breytinga á sjóðakerfi sjávarút-
vegs og þar með í reynd á hlutaskiptum. 

Fiskvinnslan 
Áætlanir Þjóðhagsstofnunar og bráða-

birgðauppgjör úr reikningum 105 fiskvinnslu-
fyrirtækja benda til þess, að hreinn hagnaður 
fiskvinnslunnar hafi verið um 2% af tekjum 
1982, en verg hlutdeild fjármagns hafi verið 
14% af tekjum. í báðum tilfellum er afkoman 
2-2½% lakari en árið 1981. Mjög skiptir þó í 
tvö horn eftir vinnslugreinum, að því er 
varðar breytingar á afkomu þessara greina 
frá fyrra ári, og á það einkum við um frystingu 
og söltun. Þannig benda áætlanir til þess, að 
hagur frystingar hafi orðið mun betri árið 
1982 en undanfarin ár þrátt fyrir nokkra verð-
lækkun afurða í dollurum. Skýringanna er 
einkum að leita í meiri hækkun á verði 

erlends gjaldeyris en nam kostnaðarhækk-
unum innanlands. Árið 1982 versnaði hagur 
söltunar, en mikill uppgangur hafði verið í 
þessari grein næstu tvö árin þar á undan. 
Versnandi afkomu árið 1982 má rekja til 
lækkandi markaðsverðs á saltfiski í dollurum 
í helstu markaðslöndum okkar í Suður-Evr-
ópu. 

Þær vísbendingar, sem fyrir liggja um af-
komu fiskvinnslunnar árið 1983, gefa ótvírætt 
til kynna, að munur á afkomu frystingar og 
söltunar hafi enn ágerst á árinu. Líklegt má 
telja, að um þessar mundir sé rekstrarstaða 
frystingar betri en verið hefur um langt skeið. 
Áætlun um stöðuna í október 1983 sýnir um 
4—5% hagnað í frystingu. Aftur á móti er 
staða söltunar með lakasta móti og veldur þar 
allt í senn: lækkandi afurðaverð, samdráttur 
í framleiðslu og vandræði vegna selorma í 
hráefninu. Nú er talið, að ef ekki nyti 
greiðslna úr Verðjöfnunarsjóði, næmi tap á 
saltfiskverkun 8-10% af tekjum. Sem fyrr 
segir stafar þessi hallarekstur að miklu leyti af 
verulegu verðfalli á saltfiskmörkuðum að 
undanförnu. Þannig er áætlað, að meðalverð 
(fob) í dollurum fyrir tonn af óverkuðum salt-
fiski hafi lækkað um 18% árið 1982 frá meðal-
tali 1981, en það ár var verðið í hámarki. Nú 
er hins vegar talið, að verðið á þessu ári muni 
enn lækka um 10%. Saltfiskverð er því orðið 
um fjórðungi lægra í dollurum en árið 1981, 
en dollarverð á frystiafurðum er hins vegar 
svipað nú og það var árið 1981. Meginskýr-
ingin á verðfalli saltfisks að undanförnu er 
mikil gengishækkun dollars gagnvart gjald-
miðlum viðskiptaþjóðanna í Suður-Evrópu, 
en jafnframt hefur gætt harðnandi samkeppni 
við aðrar þjóðir, einkum Norðmenn og Kan-
adamenn. Skreiðarverkun á nú við mikinn 
vanda að glíma vegna markaðserfiðleika og 
greiðslutafa í viðskiptum við helsta markaðs-
landið, Nígeríu. Lítið mun hafa verið hengt 
upp af skreið á þessu ári, en mikið óselt og 
ógreitt af framleiðslu fyrri ára. Af þessum 
sökum hefur mikill vaxtakostnaður hlaðist á 
þessa framleiðslu. Vonir standa nú til, að úr 
þessu rætist og greiðslur rakni frá Nígeríu á 
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Tafla 1. Hlutdeild sjávarútvegs í útflutningi, vinnuafli og vergri landsframleiðslu. 

Fjárhæðir í m.nýkr. 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

I. Útflutningur, 
verðlag hvers 

1.1. Útf lu tn ingur 
s j áva ra fu rða 108,8 120,9 189,0 241,0 368,7 527,7 751,3 1.346,2 2.080,4 3.346,5 5.115,7 6.360,9 12.668 

1.2. Vöruú t f lu tn -
ingur alls 131,8 167,0 260,4 328,8 464,4 735,0 1.019,0 1.763,0 2.785,0 4.460,0 6.536,0 8.479,0 18.623 

1.3. Hlutdei ld 
s j áva ra fu rða 
í vöruútflutn. 
alls 82,5 72,4 72,6 73,3 79,4 71,8 73,7 76,4 74,2 75,0 78,3 75,0 68,0 

2. Vinnuafl, 
ársverk Bráðab. Áœtlun 

2.1. Fiskveiðar 5.185 5.005 4.901 5.184 5.137 5.258 5.217 5.373 5.238 5.606 5.587 5.590 5.590 
2.2. Fiskvinnsla 6.604 6.539 6.433 6.772 7.535 7.899 8.390 8.230 8.893 9.850 10.132 

2.3. Veiðar og 
vinnsla 11.789 11.544 11.334 11.956 12.672 13.157 13.607 13.603 14.132 15.456 15.719 

2.4. Allar at-
vinnugreinar 85.520 87.760 90.170 93.320 94.850 98.285 98.560 101.505 102.540 105.570 111.000 

3. Hlutdeild 
sjávarútvegs 
afheildar-
vinnuafls-
notkun, % 

3.1. Fiskveiðar 6,0 5,7 5,4 5,6 5,4 5,3 5,3 5,3 5,1 5,0 5,0 
3.2. Fiskvinnsla 7,7 7,5 7,1 7 ,3 7,9 8,0 8,5 8,1 8,7 9,3 9,1 

3.3. V e i ð a r o g 
vinnsla 13,7 13,2 12,5 12,9 13,3 13,3 13,8 13,4 13,8 14,6 14,1 

4. Hlutdeild 
sjávarútvegs 
í vergri lands-
framleiðslu, % Áætlun 

4.1. Fiskveiðar 7,3 6,7 7,4 7,5 6,6 7,1 8,4 8,3 9,2 9,6 9,4 8,4 
4.2. Fiskvinnsla 8,0 6,1 8,8 5,5 7,0 7 ,9 8,3 8,5 9,2 9,8 9,8 8,7 

4.3. Samtals 15,3 12,8 16,2 13,0 13,6 15,0 16,7 16,8 18,4 19,4 19,2 17,1 17,0 
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næstunni, og einnig vegna þess, að heimild 
verður veitt til þess að greiða bætur úr Verð-
jöfnunarsjóði út á óselda og ógreidda skreið. 
Þetta gæti bætt skreiðarverkendum skaðann, 
en sé litið fram á við, sýnist skreiðarverkun 
ekki sérlega vænleg um sinn. Þegar á heildina 
er litið, stendur hagur fiskvinnslu í j árnum við 
ríkjandi skilyrði, e.t.v. með 1-2% hreinan 
hagnað, en reyndar er við nokkra markaðs-
tregðu að glíma, ekki síst vegna breytinga í 
tegunda- og vinnslusamsetningu aflans 1983. 

Yfirlit yfir hag fiskvinnslunnar síðastliðin 
ár má sjá í töflum, sem hér eru prentaðar (nr. 
3 og 6). Þær sýna, að staða fiskvinnslunnar í 
heild er nú með skárra móti, þegar litið er yfir 
allt tímabilið frá 1971 eða 1975. 

Fiskveiðar 
Annað er uppi á teningnum, þegar litið er 

á hag útgerðar. Afkomutölur útgerðarinnar 
eru nú ákaflega uggvænlegar, hvernig sem á 
þær er litið. Nýlega hefur Fiskifélagið sent 
frá sér skýrslu, sem sýnir úrvinnslu úr stóru 
úrtaki úr reikningum fiskiskipaflotans 1982. 
Þessar skýrslur sýna afleita afkomu í flestum 
greinum útgerðar og mun lakari en undan-
farin ár. Þjóðhagsstofnun vinnur nú jafnan úr 
skýrslum , Fiskifélagsins heildaráætlanir og 
endurmetur þá m.a. vaxtakostnað og af-
skriftir. Þessir liðir ráðast þó að verulegu leyti 
af bókfærðum vöxtum. Með vaxandi verð-
bólgu á undanförnum árum og breytilegum 
vaxtakjörum og færsluaðferðum í bókhaldi 
og skattskilum hefur hin „hefðbundna" 
aðferð Þjóðhagsstofnunar við að færa þessa 
liði ekki dugað sem skyldi. Þetta vandamál er 
ekki einskorðað við útgerðina, og það snýst 
ekki um staðreyndir, heldur um hugtökin, 
sem notuð eru, og það, hvort réttur skilningur 
sé lagður í vaxtafærslur í bókhaldinu. Á verð-
bólgutímum með háum og breytilegum vöxt-
um er ákaflega erfitt að túlka vaxtafærslurnar 
rétt. En þegar rekstrarskilyrði á líðandi stund 
eru metin, er einmitt ákaflega mikilvægt að 
halda aðskildum greiðsluvandræðum og 
rekstrarhalla. Áætlanir Þjóðhagsstofnunar, 

byggðar á eldra efni, sýndu ákaflega lélega 
afkomu útvegsins 1982, verg hlutdeild fjár-
magns var aðeins 5% af tekjum hjá botnfisk-
veiðiflotanum í heild, og hreint tap var áætlað 
14% af tekjum. Fyrir kjarna flotans, hina 
minni skuttogara, var verg hlutdeild talin 9%, 
en hreint tap 13% af tekjum. Bráðabirgðaúr-
vinnsla úr hinu nýja efni frá Fiskifélaginu 
breytir ekki svo neinu nemi áætlun um verga 
hlutdeild fjármagns - þó fremur til hækkunar 
- en fjármagnskostnaðarliðirnir verða hins 
vegar mun hærri en í fyrri áætlun, einkum 
hvað minni togara varðar. í því dæmi er þessi 
munur 6-7% af tekjum, þ.e. „hreint tap" 
myndi hækka í nálægt 20%. Þessi niðurstaða 
er ekki endanleg, því að enn er unnið að 
þessu verki. Á þessum grundvelli og með til-
liti til enn lakari aflabragða 1983 en áður var 
reiknað með hefur áætlun um afkomu botn-
fiskveiða verið endurskoðuð. Niðurstaðan er 
í stuttu máli sú, að verg hlutdeild fjármagns 
sé ekki hærra hlutfall af tekjum nú en var í 
fyrra og mikill taprekstur sé á flotanum í 
heild. En hvernig á að túlka svona tölur, sem t.d. 
sýna tap, sem nemur fjórðungi tekna hjá 
minni skuttogurum? Eg ætla að leyfa mér að 
taka dálítinn tíma í að ræða þetta mál. 

Hvernig á að meta hag útgerðar? 
Hag útgerðar má meta með ýmsum hætti 

eins og dæmin sanna. Ein aðferðin er að líta 
á verga hlutdeild fjármagns, þ.e. hverju 
reksturinn skilar upp í vexti og afskriftir. 
Önnur er sú að líta á hreinan hagnað. Bæði 
hugtökin hreinn hagnaður og verg hlutdeild 
fjármagns eru sýnd í töflu 4 sérstaklega fyrir 
hverja útvegsgrein. Mismunur þessara 
tveggja hugtaka er fjármagnskostnaðurinn, 
þ.e. afskriftir og vextir. Um langt árabil hafa 
afskriftir verið reiknuð stærð við afkomumat 
Þjóðhagsstofnunar, og er þá miðað við 
ákveðna prósentu af vátryggingarverðmæti. 
Öðru máli hefur gegnt um vextina. Þar hefur 
lengst af verið miðað við þá vexti, sem gjald-
falla á hverju ári. Á því eru þó veigamiklir 
annmarkar. Í fyrsta lagi má nefna, að af stofn-
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Tafla 2. Stœrð fiskiskipastólsins og þróun hans 1981-1982. 

Áœtlun 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

1. Stœrðfiski-
skipastólsins í 
brúttórúm-
lestum 

1.1. Bátar 62.956 61.734 62.813 63.633 64.991 62.930 65.022 65.728 61.938 62.269 61.360 61.951 61.341 
1.2. Togarar 15.939 19.410 27.697 32.192 32.035 32.273 34.264 38.734 40.269 42.265 45.258 47.944 48.478 

1.3. Samtals 78.895 81.144 90.510 95.825 97.026 95.203 99.286 104.462 102.207 104.534 106.618 109.895 109.819 

2. Þjóðarauðsmat 
fiskiskipa-
stólsins m.gkr. 
'69-verð 

2.1. Bátar 5.913 6.410 6.745 6.992 7.188 6.902 7.141 7.582 7.924 7.852 8.050 8.207 
2.2. Togarar 1.112 1.595 3.756 5.285 5.782 5.974 6.955 6.973 7.110 7.494 7.828 7.948 

2.3. Samtals 7.025 8.005 10.501 13.277 12.971 12.876 14.096 14.555 15.034 15.346 15.878 16.155 16.155 

3. Fjöldi skipa í 
árslok 

3.1. Bátar 795 843 857 852 839 822 825 823 780 775 743 734 730 
3.2. Togarar 24 29 45 54 55 56 64 80 84 85 92 99 101 

Vísitölurskv. 1. 
til3. 
4. Bátaflotinn 
4.1. Stærð í brl. 100,0 98,0 99,7 101,0 103,2 99,9 103,3 104,3 98,3 98,9 97,4 98,3 97,4 
4.2. Stærðskv. 

þjóðarauðs-
mati 100,0 108,4 114,0 118,2 121,5 116,6 120,7 128,2 133,9 132,7 136,1 138,8 138,0 

4.3. Fjöldi 100,0 106,0 107,7 107,1 105,5 103,4 103,7 103,5 98,1 97,5 93,5 92,3 91,8 

5. Togaraflotinn 
5.1. Stærð í brl. 100,0 121,7 173,7 201,8 200,8 202,2 214,9 242,8 252,4 264,9 283,7 300,6 303,8 
5.2. Stærðskv. 

þjóðarauðs-
mati 100,0 143,8 338,5 476,0 520,8 538,0 626,6 628,1 640,6 675,0 705,2 716,1 730,7 

5.3. Fjöldi 100,0 120,9 187,6 225,2 229,4 233,5 267,0 333,7 350,2 354,4 383,7 412,8 421,1 

6. Fiskiskipastóll-
inn í heild 

6.1. Stærð í brl. 100,0 102,8 114,8 121,5 123,0 120,7 125,8 132,5 129,5 132,5 135,2 139,4 139,2 
6.2. Stærð skv. 

þjóðarauðs-
mati 100,0 113,8 149,4 188,9 184,5 188,9 200,6 207,0 213,8 218,3 225,8 229,7 229,7 
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kostnaði eldri skipa, sem að mestu hafa greitt 
upp stofnlán sín, eru aðeins gjaldfærðir þeir 
stofnlánavextir, sem falla til greiðslu á árinu, 
í stað þess að gjaldfæra eðlilega vexti af öllu 
því stofnfé, sem bundið er í rekstrinum. í 
öðru lagi, og skiptir það meira máli, er þess að 
gæta, að með hækkandi nafnvöxtum og auk-
inni gengis- og verðtryggingu á síðustu árum 
hafa skilin milli afborgana og vaxta orðið æ 
óljósari. Talsverður hluti þess vaxtakostnað-
ar, sem reiknaður er inn í rekstrarafkomuna 
með hefðbundnum aðferðum, er því í reynd 
afborgun af lánum. 

Með nýju skattalögunum, sem komu til 
framkvæmda 1979, er reynt að gera leiðrétt-
ingar vegna áhrifa verðbólgu á fjármagns-
kostnað fyrirtækja. Öll gengis- eða vísitölu-
uppfærsla lána er færð til gjalda, en á móti er 
reiknuð til tekna sú verðrýrnun skuldanna -
ef einhver er - sem verður vegna almennra 
verðbreytinga. Tilgangurinn er sá, að við 
skattskil sé aðeins reiknaður til gjalda sá hluti 
fjármagnskostnaðar, sem er umfram áhrif 
almennra verðbreytinga, þ.e. þeir vextir, sem 
eru umfram verðbólgu (raunvextir). Þessi 
aðferð ætti að gefa betri mynd af raunveru-
legri rekstrarafkomu fyrirtækja en áður-
nefnda aðferðin. Einn galli er þó á henni, eins 
og hún er framkvæmd. Til þess að auðvelda 
framkvæmdina er beitt mjög einföldum 
aðferðum, til dæmis er verðbreytingafærsla til 
tekna ávallt miðuð við einn og sama stuðul-
inn, sem reiknaður er eftir meðalhækkun 
byggingarvísitölu milli ára. Hún getur hins 
vegar verið talsvert önnur en gengisbreyting 
frá upphafi til loka árs, sem gengisuppfærsla 
skulda miðast við. Niðurstaðan getur því 
verið misvísandi. Glöggt dæmi um þetta er 
árið 1981. Verðbreytingastuðullinn var þá 
53,49%, en þá hækkaði til dæmis gengi doll-
ars aðeins um 31% frá byrjun til loka ársins og 
gengi SDR enn minna eða um 22%. Á árinu 
1982 var þessu öfugt farið. Þá var verðbreyt-
ingastuðullinn 53,78%, en gengi dollars 
hækkaði aftur á móti um 103% frá byrjun til 
loka ársins og gengi SDR um 94%. Af þessum 

sökum hafa afkomusveiflur á þennan mæli-
kvarða verið ákaflega miklar síðustu þrjú 
árin. Þetta kemur einnig glöggt fram, ef litið 
er á niðurstöður ársreikninga útgerðarfyrir-
tækja á árinu 1982 samkvæmt yfirliti Fiskifé-
lagsins, sem gert er í samræmi við gildandi 
skattalög. Óvenju mikil hækkun á verði 
erlends gjaldeyris á árinu 1982 veldur því, að 
gjaldfærður gengismunur á því ári verður 
langt umfram þá verðbreytingafærslu, sem 
skuldurum er færð til tekna, en verðbreyt-
ingafærslan tekur mið af hækkun byggingar-
vísitölu eins og ég hef nefnt. Misgengi í þróun 
gengis og innlends kostnaðarverðlags á árinu 
1982 hefur leitt til þess, að uppgjör samkvæmt 
gildandi skattareglum gefur alls ekki rétta 
mynd af fjármagnskostnaði og þar með 
rekstrarafkomu á því ári, því að góðu heilli 
fellur aðeins lítill hluti af gengismuninum til 
greiðslu á árinu. 

Af því, sem ég hef rakið, má ráða, að ýmis 
álitamál koma upp varðandi meðferð vaxt-
anna í rekstrarkostnaði útgerðarinnar. Eitt 
atriði enn varðandi vextina er rétt að nefna. 
Ef tilgangurinn með gerð rekstraryfirlita fyrir 
útgerð eins og aðrar atvinnugreinar er sá að 
meta stöðu útgerðarinnar við ríkjandi rekstr-
arskilyrði, er það grundvallarforsenda, að 
einungis sé gjaldfærður sá kostnaður, sem 
tengist rekstrinum á ákveðnu tímabili (eða á 
ákveðnum tímapunkti). Þannig er það mín 
skoðun, svo dæmi sé tekið, að vanskilavext-
ir, sem tilkomnir eru vegna rekstrarerfið-
leika frá fyrra ári, megi ekki rugla mat á 
rekstrarskilyrðunum á líðandi stund. Með 
þessu er þó alls ekki verið að segja, að hvorki 
þurfi að borga skuldirnar né vextina af þeim, 
heldur aðeins verið að benda á, að greina 
þurfi að rekstrarafkomu og greiðsluafkomu. 
Þetta er nauðsynlegt, ef menn vilja glöggva 
sig á stöðu útgerðarinnar um þessar mundir. 

Niðurstaðan af því, sem hér hefur verið 
sagt, er sú, að við mat á stöðu útgerðarinnar 
á hverjum tíma sé ekki rétt að færa hugsunar-
laust til gjalda þá vexti og dráttarvexti, sem 
áætlað er að útgerðin þurfi að borga. Bæði er, 
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Tafla 3. Hagur sjávarútvegs 1971-1982. 
Verg hlutdeild fjármagns sem % af fob,-verðmœti sjávarafurðaframleiðslunnar. 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

1. Sjávarútvegur alls 15,6 15,5 19,5 12,9 14,6 16,4 17,1 18,9 18,7 19,0 16,5 16,3 

1.1 Fiskveiðar 6,8 6,3 5,7 6,8 4,7 5,4 8,2 9,0 8,4 5,2 3,3 2,1 

Bátar 6,5 6,1 5,1 4,1 2,1 3,4 4,3 4,7 4,1 2,2 1,6 0,0 
Togarar 0,3 0,2 0,6 2,7 2,6 2,0 3,9 4,3 4,3 3,0 1,7 2,1 

1.2. Fiskvinnsla 8,8 9,2 13,8 6,1 9,9 11,0 8,9 9,9 10,3 13,8 13,2 14,2 

Tafla 4. Hagur botnfiskveiðiskipa 1971-1984. 
Tölur sýna hlutföll af heildartekjum, sé annars ekki getið. 

1971 1972 
% % 

1973 
% 

1974 
% 

1975 
% 

1976 
% 

1977 
% 

1978 
% 

1979 
% 

1980 
% 

1981 
% 

Framreikningur 
tilfebrúar 1984 

1982 Aflamark l9845) 

% % 

1 Minni togarar 
1.1 Verg hlutdeild f jár-

magns1) 14,8 23,0 20,8 13,3 21,1 20,0 18,7 14,0 11,1 8,9 11,9 
1.2 Hreinn hagnaður2) -16,3 -6 ,0 -11,2 -13,5 -0 ,8 -4 ,9 -4 ,8 -9 ,1 -11,7 
1.3 Samkvæmt nýjum 

skattalögum3) . . . 13,0 -2 ,1 8,6 -38,8 

Samkvæmt nýrri 
uppgj.aðferð ÞHS4) 

1.4 Verg hlutdeildfjár-
magns í hlutf. við 
vátr.verðm. flotans 12,8 11,5 12,8 9,2 7,5 4,6 5,8 

1.5 Hreinn hagnaður6) 4,6 2,8 4,2 -1 ,1 -3 ,7 -10,3 -9 ,1 

2. Stærri togarar 
2.1 Verg hlutdeild fjár-

magns 5,1 -2 ,2 9,7 9,8 7,7 11,7 14,0 16,9 10,1 4,1 7,4 9,1 

2.2 Hreinn hagnaður . -33,3 -28,6 -17,5 -21,2 -17,9 -9,9 -4 ,1 2,8 -4 ,9 -13,7 

2.3 Samkvæmt nýjum 
skattalögum . . . . 9,2 4,1 1,3 -44,5 

Samkvæmt nýrri 
uppgj.aðferð ÞHS 

2.4 Verg hlutdeild fjár-
magns í hlutf. við 
vátr.verðm. flotans 6,9 10,2 15,8 8,2 2,6 4,1 6,2 

2.5 Hreinn hagnaður -5 ,1 0,4 6,3 -2 ,1 -11,6 -10,5 -5 ,5 

3. Síðutogarar 
3.1 Verg hlutdeild f jár-

magns 2,6 0,5 -0 ,5 -10,6 
3.2 Hreinn hagnaður . -4 ,5 -5 ,3 -7 ,3 -22,0 



58 FJÁRMÁLATÍÐINDI 

Tafla 4 (frh.). Hagur botnfiskveiðiskipa 1971-1984. 
Tölur sýna hlutföll af heildartekjum, sé annars ekki getið. 

Framreikningur 

tilfebrúar 1984 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1 9 8 2 A f l a m a r k l 9 8 4 5 ) 

% % % % % % % % % % % % % 

4 . T o g a r a r al ls 

4 . 1 V e r g h l u t d e i l d f j á r -

m a g n s 3 , 6 2 , 7 6 , 1 15 ,8 1 6 , 2 1 1 , 5 18 ,5 18 ,5 1 8 , 3 13 ,1 9 , 9 8 , 6 

4 . 2 H r e i n n h a g n a ð u r - 4 , 3 - 5 , 7 - 1 4 , 2 - 9 , 4 - 1 4 , 4 - 1 4 , 9 - 3 , 3 - 4 , 7 - 8 , 2 - 1 2 , 1 

4 . 3 H r e i n n h a g n a ð u r 

e . v e r ð b r . f æ r s l u . . 2 , 5 2 , 5 7 , 3 - 3 9 , 9 

5 . B á t a r án l o ð n u 

5 . 1 V e r g h l u t d e i l d f j á r -

m a g n s 1 3 , 0 1 0 , 2 7 , 4 2 , 5 6 , 7 8 , 0 7 , 2 1 1 , 6 1 2 , 0 3 , 0 1,8 - 0 , 6 9 , 4 

5 . 2 H r e i n n h a g n a ð u r 2 , 6 - 7 , 7 - 9 , 5 - 1 5 , 8 - 1 4 , 1 - 1 1 , 2 - 1 0 , 3 - 8 , 4 - 3 , 8 - 1 2 , 1 - 1 4 , 0 

5 . 3 S a m k v æ m t n ý j u m 

s k a t t a l ö g u m . . . . 4 , 8 —4,4 - 6 , 8 - 1 7 , 5 

S a m k v æ m t n ý r r i 

u p p g j . a ð f e r ð Þ H S 

5 . 4 V e r g h l u t d e i l d f j á r -

m a g n s í h l u t f . v i ð 

v á t r . v e r ð m . f l o t a n s 5 , 0 8 ,1 10 ,6 2 , 9 1 ,6 - 0 , 4 7 ,1 

5 . 5 H r e i n n h a g n a ð u r - 7 , 1 - 2 , 7 0 , 8 - 7 , 2 - 8 , 9 - 1 4 , 8 - 3 , 7 

6 . B o t n f i s k v e i ð a r 

samtals ( 1 + 2 + 3 + 5 ) 

6 . 1 V e r g h l u t d e i l d f j á r -

m a g n s 11 ,5 9 , 0 7 , 1 7 , 4 10 ,5 9 , 7 1 3 , 2 1 5 , 6 15,7 9 , 0 6 , 5 4 , 9 1 0 , 6 

6 . 2 H r e i n n h a g n a ð u r - 2 , 9 - 7 , 4 - 1 0 , 6 - 1 3 , 4 - 1 4 , 2 - 1 3 , 0 - 6 , 6 - 6 , 3 - 3 , 4 - 9 , 8 - 1 2 , 9 

6 . 3 S a m k v æ m t n ý j u m 

s k a t t a l ö g u m . . . . 9 , 1 - 2 , 2 1 ,3 - 3 0 , 9 

S a m k v æ m t n ý r r i 

u p p g j .að fe rð Þ H S 

6 . 4 V e r g h l u t d e i l d f j á r -

m a g n s í h l u t f . v i ð 

v á t r . v e r ð m . f l o t a n s 8 , 5 1 0 , 0 12 ,4 7 , 0 4 , 9 2 , 9 6 , 3 

6 . 5 H r e i n n h a g n a ð u r . - 2 , 3 0 , 1 3 ,1 - 3 , 7 - 6 , 7 - 1 2 , 1 - 6 , 5 

1) R e k s t r a r a f g a n g u r án f j á r m a g n s k o s t n a ð a r (vaxta og afskr i f ta ) . 
2) Vext i r eru hér re iknaði r sem áfallnir vextir á ár inu að með tö ldum gja ldfö l lnum ve rðbó tum og gengistryggingu. H é r er því ekki re iknað ógjald-
fallið gengis tap af s t o fn l ánum á sama hát t og gert e r samkvæmt ska t t a lögum, en verðbreyt ingafærs la er he ldur ekki tekin með . Afskr i f t i r eru hér 
r e iknaða r sem ákveð ið hlutfall af vá t ryggingarverðmæti f lo tans . Þe t t a u p p g j ö r f j á r m a g n s k o s t n a ð a r e r gert á s ama hát t fyrir öll árin. 
3) Afskr i f t i r e ru þ ó r e iknaða r eins og í fy r ra t i lvikinu, en ekki s amkvæmt ska t t a lögum. 
4) í nýrri að fe rð Þ j ó ð h a g s s t o f n u n a r f e l s t , að r e iknaður er sá a f r aks tu r , sem þ a ð f j á r m a g n , sem bund ið e r í f l o t anum (vátryggingarverðmæti) , þarf 
að skila m.v . 3 % vexti , 12 ára end inga r t íma f j á r f e s t inga r og 10% hrakvi rð i . M u n u r i n n á þeirri n iðurs töðu (árgreiðslu) og vergri hlutdeild f j á r -
magns e r hre inn hagnaður eða t ap ef t i r 3 % ávöxtun s t o f n f j á r . E innig e r sýnt , hvað verg hlutdeild f j á rmagns skilar á hve r ju ári upp í vátryggingar-
ve rðmæt ið . 
5) í t ek juh l ið er f o r s endum a f l amarks 1984 skipt á skipsgerðir . f g ja ldahl ið e r sókna r t engdum g jö ldum breyt t í sömu hlutföl lum og áætlað er að 
sóknin dragist s aman . E f t i r f a r and i f o r s endu r um sóknarbrey t ingu eru í d æ m u n u m : 

Minn i togarar , % - 7 , 0 
Stærri togarar , % - 2 , 4 
Bá ta r , % - 1 0 , 0 

6) Þessar tö lur , t ímabi l ið 1977-1981, e ru set tar f r a m miðað við sama end inga r t íma f j á r fes t ingar þrá t t fyrir mismunandi a ldurssamsetningu f lotans. 
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að skilin milli vaxta og afborgana eru nú afar-
óljós, og eins má fullyrða, að hluti af vöxtum 
sé ekki tengdur líðandi rekstrartímabili. 

Ég tel, að skiljanlegra mat á stöðu útgerð-
arinnar fáist með því að líta á verga hlutdeild 
fjármagns, en þá er átt við þá fjárhæð, sem 
reksturinn skilar upp í allan fjármagnskostn-
að, þ.e. vexti og afskriftir. Þessa fjárhæð má 
síðan nota til þess að fá mat ýmist á rekstrar-
afkomu eða greiðsluafkomu. Rekstraraf-

Tafla 5. Stílfært dæmi um minni skuttogara, 
meðaltal á skip í m. kr. 

Staðan 
Árið Árið í okt. 
1982 1983 1983 

A. Rekstrarafkoma 
1. Tekjuralls 18,0 29,3 36,5 
2. Verg hlutdeild 

fjármagns 1,8 2,3 2,9 
3. Verg hlutdeild í 

% af tekjum 10,1 8,0 8,0 
4. Vátryggingar-

verðmæti skips 35,9 62,5 70,0 
5. Annarstofn-

kostn. og 
rekstrarfé áætlað 
10% af 3. 3,6 6,2 7,0 

6. Stofnkostnaður 
alls 39,5 68,7 77,0 

7. Ævilengd eftir-
stöðva, ár 12 12 12 

8. Argreiðslam.v. 
3% ávöxtun 
stofnfjár og 10% 
hrakvirði 3,6 6,2 7,0 

9. Hreinn hagnað-
ur9 .=2 . -8 . -1,8 -3 ,9 -4 ,1 

10. Hreinn hagnað-
ur % af tekjum -10,0% -13,3% -11,2% 

B. Greiðsluafkoma 
11. Vextir 2,8 5,0 6,2 
12. Afborganir 

(ágiskun) 2,0 3,5 4,0 
13. Áætlaður 

greiðsluhalli 
(13.=2.-11.-12.) -3 ,0 -6 ,2 -7 ,3 

14. Áætlaður 
greiðsluhalli sem 
% af tekjum -16,7% -21,2% -20,0% 

koman fæst með því að færa til gjalda áætlaða 
eðlilega árgreiðslu, sem ætlað er að þurfi til 
að standa undir stofnkostnaði og þeim raun-
vöxtum, sem talið er eðlilegt að miða við. 
Greiðsluafkoma fæst aftur á móti með því að 
draga frá vergu hlutdeildinni alla vexti, sem 
falla til greiðslu, svo og afborganir af lánum, 
en á móti er afskriftum sleppt í því dæmi. 
Þessar tvær aðferðir gætu litið út fyrir meðal-
togara af minni gerðinni 1982 og 1983 eins og 
fram kemur í töflu 5. 

Á grundvelli þeirra forsendna, sem þar er 
á byggt, sést, að á árinu 1983 er þess að vænta, 
að meðaltogarinn muni skila 2,3 m.kr. upp í 
fjármagnskostnað. Eðlilegt mat á árlegum 
fjármagnskostnaði skipa af þessari gerð gæti 
verið 6,2 m.kr. Niðurstaðan er því sú, að 
rekstrarhallinn á árinu 1983 gæti verið um 3,9 
m.kr. eða 13,3% af tekjum ársins. Þessar 
niðurstöður má bera saman við „hefðbundn-
ar" aðferðir, sem sýna 25% hreinan halla, en 
í þeim er vaxtafærslan hvorki fugl né fiskur. 

Sambærilegar aðferðir fyrir árið 1982 leiða 
í ljós, að þá hafi rekstrarhallinn endurmetinn 
orðið 10,0% af tekjum, en ekki 21% eins og 
„hefðbundnar" aðferðir sýna. 

Í töflu 5 er einnig sýnd staða minni togara 
við ríkjandi rekstrarskilyrði, en þar kemur 
fram, að rekstrarhallinn, metinn með þessum 
hætti, er 11% í stað 20% skv. hefðbundnum 
aðferðum. Að síðustu er í töflu 5 sýnt mat á 
greiðsluafkomunni 1982,1983 og við ríkjandi 
rekstrarskilyrði í október. í öllum dæmunum 
kemur fram, að greiðsluhallinn er 7-9% meiri 
en rekstrarhallinn. 

Ég tel, að breyttar aðferðir við mat á 
rekstrarafkomu útgerðar séu nú nauðsynleg-
ar. Það liggur í hlutarins eðli, að allur vandinn 
verður ekki leystur í einu vetfangi. Fyrsta 
skrefið hlýtur að vera að greina á milli þess 
vanda, sem rekja má til fyrri tíma, og hins 
vegar þess vanda, sem beinlínis má rekja til 
rekstrarskilyrða á líðandi stund. 

Rætur vandans 
Hvernig sem á málið er litið, hefur mjög 

sorfið að útgerðinni síðastliðin tvö eða þrjú 
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Línurit 1. 

Afli og útgerðarkostnaður togara á 
föstu verði 1971-1983. 

Vísitölur 1971 = 100 
Vísitölur 

ár. Nokkur fyrirtæki eru í greiðsluþrotum. Þessi 
vandi sjávarútvegsins er ef til vill það viðfangs-
efni, sem mest kallar að í íslenskum efnahags-
málum um þessar mundir. Það er því mikils-
vert að reyna að gera sér sem gleggsta grein 
fyrir rótum þessa vanda. 

Vonir voru við það bundnar, að yfirráð 
Íslendinga yfir öllum miðunum umhverfis 
landið myndu, ef rétt væri á haldið, geta leitt 
til hagkvæmari nýtingar og lægri einingar-
kostnaðar en áður. Hvað er hægt að segja um 
þetta mál út frá fyrirliggjandi vitneskju um 
þróun afla og útgerðarkostnaðar á síðast-
liðnum áratug? Á nokkrum myndum, sem 
hér fylgja, er sýnd þróun afla og útgerðar-

kostnaðar 1971-1983, allt reiknað á föstu 
verðlagi, fyrir togara annars vegar og báta 
hins vegar. Tekið skal fram, að myndir þessar 
ber að líta á sem vinnugögn, en ekki fullfrá-
gengið efni, og nokkrar torráðnar sveiflur 
koma hér fram, sem ekki hafa fengið viðhlít-
andi skýringar. 

Allar stærðir eru á vísitöluformi, og er 
miðað við 1971 sem grunnár, þ.e. vísitala 
allra þeirra stærða, sem sýndar eru, er sett 
jafnt og 100 það ár. Val grunnárs með þessum 
hætti kann ávallt að orka tvímælis, því að vísi-
tölurnar sýna aðeins breytingar á þróun ein-
stakra stærða frá grunnári. Hins vegar þurfa 
innbyrðis afstöður, t.d. milli aflamagns og 
flotastærðar, alls ekki að hafa verið með eðli-
legum hætti á því ári. Víkjum fyrst að línuriti 
1, sem sýnir þróunina fyrir togaraflotann. I 
þessu sambandi er gagnlegt að líta samhliða 
á línurit 1 og 2. 

Vísitala aflamagns sýnir þróun aflans hjá 
togurunum, og er aflinn reiknaður á föstu 
verði allt tímabilið. 

í ljós kemur, að aflinn vex úr 100 árið 1971 í 
rösklega 500 árið 1982 eða með öðrum orð-
um: aflinn fimmfaldast. 

Á sama tíma hefur fjármunaeign í togara-
flotanum samkvæmt þjóðarauðsmati rösk-
lega sjöfaldast, en telja verður þjóðarauðs-
matið einna skásta mælikvarðann á það 
f jármagn, sem bundið er í flotanum. 

Af þessu má sjá, að aflaaukning togaranna 
hefur ekki haldist í hendur við stækkun 
flotans. Á þessu ber þó enn meira, ef litið 
er á fyrri hluta tímabilsins einan sér, þ.e. 
árin 1971-1976, en á þeim tíma fimmfaldast 
togaraflotinn, á meðan aflinn aðeins 2,5-
faldast. Árin næst á eftir 1975 reyndust hins 
vegar góð aflaár og aflinn á úthaldsdag, sem 
verið hafði um 9 tonn á árunum 1977-78 hjá 
minni skuttogurunum, fór upp í 12 tonn og óx 
einnig verulega hjá stóru togurunum. Þetta 
verður að hafa í huga, þegar uppsveifla aflans 
á línuritinu er skoðuð. Á árunum 1982 og '83 
sígur hins vegar á ógæfuhliðina. Togaraaflinn 
dregst saman um 10%, en flotinn heldur 
áfram að stækka. 
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Tafla 6. Hagur botnfiskvinnslu 1975-1984. 
Tölur sýna hlutföll af heildartekjum. 

Meðaltal 

1975-78 

% 
1979 

% 
1980 

% 
1981 

% 
1982 til 

% 

Framreikningur 

febrúar6) 

% 
Frysting 

V e r g h l u t d e i l d f j á r m a g n s 1 ) 8 , 9 1 1 , 3 1 1 , 3 10 ,8 1 6 , 0 1 6 , 6 

H r e i n n h a g n a ð u r 2 ) 0 , 0 0 , 4 - 5 , 6 - 3 , 8 ( 6 . 8 ) 

S a m k v æ m t n ý j u m s k a t t a l ö g u m 3 ) . 5 , 6 - 0 , 1 0 , 6 3 , 2 

Samkvœmt nýrri uppgj. aðferð P H S 5 ) 

V e r g h l u t d e i l d f j á r m a g n s 5 , 9 1 6 , 6 

H r e i n n h a g n a ð u r 0 , 8 9 , 0 

Söltun 

V e r g h l u t d e i l d f j á r m a g n s 11,04» 15 ,8 1 8 , 4 1 7 , 3 14 ,6 0 , 0 

H r e i n n h a g n a ð u r 2,54> 5 , 4 9 , 3 7 , 3 ( - 8 , 8 ) 

S a m k v æ m t n ý j u m s k a t t a l ö g u m 7 , 1 1 1 , 7 1 0 , 1 6 , 3 

Samkvœmt nýrri uppgj. aðferð ÞHS 

V e r g h l u t d e i l d f j á r m a g n s 4 , 2 0 , 0 

H r e i n n h a g n a ð u r 0 , 1 - 7 , 8 

Hersla 

V e r g h l u t d e i l d f j á r m a g n s 2 9 , 1 3 6 , 8 2 8 , 7 1 7 , 0 

H r e i n n h a g n a ð u r 2 0 , 7 2 6 , 1 18 ,5 

S a m k v æ m t n ý j u m s k a t t a l ö g u m ( 2 0 , 7 ) 2 5 , 7 1 8 , 0 - 3 , 8 

Samkvœmt nýrri uppgj. aðferð PHS 

V e r g h l u t d e i l d f j á r m a g n s - 1 0 , 7 

H r e i n n h a g n a ð u r - 1 6 , 6 

B o t n f i s k v i n n s l a s a m t a l s 

V e r g h l u t d e i l d f j á r m a g n s 9 , 8 13 ,2 1 7 , 7 1 6 , 4 1 5 , 7 12 ,5 

H r e i n n h a g n a ð u r 1 ,2 2 , 6 3 , 8 4 , 2 ( 3 , 0 ) 

S a m k v æ m t n ý j u m s k a t t a l ö g u m 6 , 8 7 , 4 6 , 9 3 , 1 

S a m k v æ m t n ý r r i u p p g j . a ð f e r ð Þ H S 

V e r g h l u t d e i l d f j á r m a g n s 3 , 2 12 ,5 

H r e i n n h a g n a ð u r - 1 , 8 4 , 9 

1) Reks t r a ra fgangur án f j á r m a g n s k o s t n a ð a r (vaxta og afskr i f ta) . 
2) Vext i r eru hér re iknaði r sem áfallnir vextir á á r inu , að m e ð t ö l d u m gja ldfö l lnum v e r ð b ó t u m og gengistryggingu. H é r e r því ekki re iknað 
ógjaldfal l ið gengistap af s t o fn l ánum á sama hát t og gert er samkvæmt ska t t a lögum, en verðbreyt ingafærs la er he ldur ekki tekin með . Þet ta 
uppg jö r f j á r m a g n s k o s t n a ð a r e r ger t á s ama hátt fyr i r öll ár in. Afskr i f t i r e ru hér r e iknaðar sem ákveðið hlutfall af áæt luðu a fskr i fuðu endur -
ný junarv i rð i til ársins 1980. Ef t i r þ a ð er miðað við b ó k f æ r ð a r afskrif t i r . 
3) Afskr i f t i r eru þ ó re iknaðar eins og í fy r ra ti lvikinu, en ekki samkvæmt ska t ta lögum, til 1980. Ef t i r þ a ð er miðað við bók færða r afskrif t i r . 
4) Þessar tölur sýna a f k o m u sö l tunar og herslu til samans . Ti l tölulega lí t ið var ve rkað í skreið þessi ár. 
5) Í nýrri að fe rð Þ j ó ð h a g s s t o f n u n a r fels t , að re iknaður e r sá a f r aks tu r , sem þ a ð f j á r m a g n , sem bund ið e r í vinnslunni , þarf að skila m.v . 3 % 
vexti , 50 ára end inga r t íma fas te igna og 8 ára end ingar t íma véla og tæk j a . Við mat á f j á r m a g n i n u , s em bund ið er í v innslunni , er byggt á skat ta-
legum afskr i f tum í re ikn ingum f i skvinns lufyr i r tækjanna og þeir færðir u p p í hei ldars tærðir miðað við áætlaða samsetn ingu f j á r m u n a í fisk-
vinnslunni . Ge r t er r áð fyr i r , að 6 0 % f j á r m u n a sé bund ið í fas te ignum og 4 0 % í vélum og t æ k j u m . J a f n f r a m t er r e iknuð 3 % ávöxtun á því 
f j á r m a g n i , sem bund ið er í b i rgðum m i ð a ð við áæt laðan b i rgðaha lds t íma , og auk þess er færður til g ja lda sá mismunur , sem er á 3 % vöxtum 
og þe im a fu rða l ánavöx tum, sem í gildi e ru í dag. í ársreikningi 1982 er j a f n f r a m t leiðrétt fyrir áh r i fum verðlags á birgðir , og e r þá gengið út 
f rá ska t tmat i á verðbreyt ingafærs lu . M u n u r i n n á árgreiðslunni , sem met in er samkvæmt þessari að fe rð , og vergri hlutdei ld f j á r m a g n s e r 
h re inn hagnaður eða t a p ef t i r 3 % ávöxtun s tofn- og r eks t r a r f j á r . 
6) V ið gerð f ramre ikn ings e r gengið út f rá af lamat i ársins 1984 og gert r áð fyr i r 3 ,2% samdrætt i í f ramleiðs lu f rys t ingar og 2 8 % samdrætt i í 
söl tun f rá ár inu 1982. 
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Línurit 2. 

Afli og útgerðarkostnaður báta á föstu 
verði 1971-1983. 

Vísitölur 1971 =100 
Vísitölur 

Línurit 2 sýnir sömu stærðir fyrir bátaflot-
ann og nú hefur verið lýst fyrir togarana. Rétt 
er að taka það fram, að hér er átt við bátaflot-
ann í heild, og eru loðnubátar þá meðtaldir. 

Á fyrri hluta tímabilsins eða fram til 1975 
vex fjármunaeign í bátaflotanum um fimmt-
ung, en aflinn minnkar um fimmtung. 

Frá 1977 og fram til 1980 fer bátaaflinn hins 
vegar ört vaxandi, fyrst og fremst vegna 
mikillar loðnuveiði þessi ár, og á árunum 
1980 og '81 er aflinn orðinn tæplega 50% 
meiri en hann varð á árunum 1974-76. Á 
sama tíma vex það f jármagn, sem bundið er í 
f lotanum, aðeins um 12%. 

Á árunum 1982 og '83 sígur hins vegar á 
ógæfuhliðina hjá bátunum líkt og hjá togur-
unum, og afli bátanna dregst saman um 20% 
á sama tíma og flotinn stækkar lítillega. 

Sé litið yfir tímabilið allt, kemur í ljós, að 
bátaflotinn hefur vaxið um tæplega 40%, en 
um leið hefur aflinn dregist saman um 7 -8%. 

Í framhaldi af þessu mætti líta á breytingu 
aflamagns og flotastærðar fyrir báta og togara 
í heild, þótt það sé ekki sýnt á línuritum. Þá 
kemur í ljós, að á árunum 1974 og 1975 var 
heildaraflinn svipaður og var 1971, þótt flot-

inn hafi á sama tíma vaxið um 85%. Á 
árunum eftir 1975/76 óx aflamagnið hins 
vegar mun hraðar en nam stækkun flotans. 
Þannig var heildaraflinn á árinu 1981 orðinn 
um 70% meiri en hann varð 1975, en á sama 
tíma hafði flotinn „aðeins" stækkað um ríf-
lega fimmtung. Þetta snarast hins vegar síð-
ustu tvö árin, er heildaraflinn minnkar um 
16%, jafnframt því sem flotinn í heild vex 
lítillega. 

Fyrir tímabilið allt lítur dæmið þannig 
út, að heildarafli báta og togara hefur vaxið 
um 45% á sama tíma og flotinn hefur vaxið 
um 130%. Þrátt fyrir stækkun flotans hefur 
sjómönnum lítið fjölgað á þessu árabili eða 
aðeins um 7-8%, sbr. töflu 1. Þetta hefur að 
sjálfsögðu leitt til þess, að aflinn á hvern starf-
andi sjómann hefur aukist verulega, sem 
beinlínis má rekja til þess, að meira fjármagn 
kemur nú á hvern sjómann en áður var. 

Þegar þessar athuganir eru dregnar saman, 
verður ljóst, að afkastageta flotans er miklu 
meiri en samsvarar aflabrögðum á þessu ári. 
Þessu fylgir auðvitað þungbær fjármagns-
kostnaður. Aflaleysið nú veldur því einnig, 
að annar útgerðarkostnaður nýtist verr en 
skyldi, þrátt fyrir að nokkuð hafi miðað til 
sparnaðar í olíunotkun á undanförnum árum. 
Þær skoðanir fiskifræðinga, sem fyrir liggja 
um jafnstöðuafla mikilvægustu fisktegunda, 
benda einnig til þess, að fiskiskipastóllinn sé 
stærri en svarar varanlegri afrakstursgetu 
fiskstofna. Að þessu leyti er hér um varanlegt 
vandamál að ræða. 

Mælingarnar á afköstum flotans, sem ég 
hef rætt, eru allar miðaðar við magn, þ.e. við 
fast verðlag. Þar með vantar mikilvægan þátt 
í þessa mynd, því það er einmitt hækkun 
olíuverðs og annarra erlendra aðfanga, sem 
hefur meira en vegið upp það, sem kann að 
hafa sparast, og því hefur afkoman versnað. 
Hækkun raunvaxta á alþjóðlegum fjármagns-
markaði og gengisbreytingar hafa haft mikil 
áhrif á fjármagnskostnað og greiðslubyrði af 
lánum útvegsins. Þessi tvö atriði vega kannski 
þyngst, þegar upp er staðið. Þessi þróun hefur 
einnig komið fram í þeirri mynd, að hlutfall 
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erlendra þátta kostnaðar í útgerðinni hefur 
hækkað að mun á síðasta áratug, sem aftur á 
móti veldur því, að áhrif gengislækkunar til 
þess að bæta hag sjávarútvegsins verða að 
sama skapi minni. 

Hvað er framundan? 
Aflahorfur eru ekki bjartar. Hafrann-

sóknastofnun gerði á síðastliðnu vori tillögu 
um 300 þúsund tonna hámarksafla á þessu ári 
og gaf þá jafnframt í skyn, að ekki væri við 
meiri afla að búast á komandi ári. Síst hefur 
trú manna á meiri þorskafla en þetta glæðst, 
frá því að þetta var sagt, og má gott heita, ef 
290 til 300 þúsund tonna þorskafli næst á 
þessu ári. Annar botnfiskafli hefur aukist að 
mun á síðustu árum, og er vart við því að 
búast, að hann aukist enn svo nokkru nemi. 

Vonandi reynist þetta öldudalur, en ekki 
varanleg lægð í aflabrögðum, en ekkert vit er 
í því að reikna með skjótum bata. Ákvörð-
unin um að heimila loðnuveiðar á ný er því 
ákaflega velkomin, en hrekkur skammt til að 
leysa vanda bátaflotans. Hafi nokkur efast 
um, að fiskiskipaflotinn væri orðinn of stór, 
ætti að nægja að benda á, að árin 1980 og 
1981, sem eru með bestu aflaárum á botnfisk-
veiðum síðustu þrját íu árin, voru verulegar 
takmarkanir lagðar á sókn flotans með 140 til 
150 daga þorskveiðibanni. 

Látum þetta nægja um aflahorfur. En er 
þá nokkur von til þess, að markaðsverð á 
íslenskum sjávárafurðum fari hækkandi á 
næstunni og þessvegna megi auka tekjur 
flotans? Því miður virðast ekki líkur á því, að 
verðhækkun sé framundan. Þvert á móti eru 
nú ýmsar blikur á lofti, markaðsþrengsli í 
Suður-Evrópu fyrir saltfisk, greiðsluerfið-
leikar í Nígeríu, og íslenskir framleiðendur 
eiga í harðri samkeppni við Kanadamenn og 
fleiri á Bandaríkjamarkaði . Enn eru uppi 
spár um, að Bandaríkjadollar kunni að lækka 
í gengi, sem a.m.k. fyrsta kastið veldur við-
skiptakjararýrnun. Á móti þessum sérstöku 
ástæðum má tína til nokkrar aðrar með já-
kvæðu formerki: Almenna hækkun matvæla-
verðs í heiminum samfara uppsveiflu í hag-

vexti, von um lítilsháttar frekari lækkun olíu-
verðs. í heild getum við því alls ekki búist við 
því, að erlendar verðbreytingar snúist okkur 
í hag á næstunni. 

En hvað um innlenda hagþróun? Eru líkur 
til þess, að hún feli í sér hagsbætur fyrir útveg-
inn á næstu misserum? í nýbirtri þjóðhags-
áætlun er gerð grein fyrir þeirri stefnu stjórn-
valda að halda gengi sem stöðugustu innan 
5% marka til hvorrar handar, jafnframt verði 
að því stefnt að lækka nafnvexti til samræmis 
við hjöðnun verðbólgu og það markmið sett, 
að verðbólga verði komin undir 10% í árslok 
1984. Til þess að fylgja þessari gengisstefnu 
eftir verði fylgt aðhaldssamri peninga- og 
fjármálastefnu. Til samræmis við þessa 
stefnumótun hefur ríkisstjórnin lýst þeirri 
skoðun sinni, að launahækkun megi ekki fara 
fram úr 6% frá árslokum 1983 til ársmeðaltals 
1984. Þróun framleiðslukostnaðar og 
greiðslubyrði atvinnuveganna í samræmi við 
þessa stefnumótun myndi væntanlega fela í 
sér nokkuð bættan hag útgerðar, en heldur 
rýrari stöðu fiskvinnslu, ef ekki kæmi til ein-
hver hækkun markaðsverðs í erlendri mynt. 
Ljóst er þó, að hér er um harla lágar tölur að 
ræða í samanburði við þann mikla rekstrar-

Línurit 3. 

TOGARAR: Afli á móti útgerðarkostnaði 
hvort tveggja á föstu verði 1971-1983 

Vísitölur 1971 = 100 
Vísitölur 
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Línurit 4. 

BÁTAR: Afli á móti útgerðarkostnaði 
hvort tveggja á föstu verði 1971-1983 

Vísitölur 1971 = 100 
Vísitölur 

og greiðsluvanda, sem við blasir í útgerðinni. 
Hins vegar tekur hin yfirlýsta stefna ríkis-
stjórnarinnar af skarið að því leyti, að þeirri 
leið er hafnað að freista þess að leysa vanda 
útvegsins með gengislækkun og sérstakri fisk-
verðshækkun. Ég hef þegar vikið að því, að 
gengisbreytingar hafa mikil áhrif á kostnað 
útvegsins, og hafa þau áhrif vaxið á síðustu 
árum, þannig að til þess að laga stöðuna yrði 
fiskverðshækkun að fara að einhverju leyti 
utan skipta, ef hún ætti að koma að haldi. 
Þetta gerir þessa leið torfarna. Hitt skiptir þó 
án efa enn meira máli, að mjög orkar tvímæl-
is, hvort frekari lækkun raungengis og kaup-
máttar tekna almennings en orðin er sé æski-
leg eða framkvæmanleg. Þetta er vitaskuld á 
því byggt, að grundvallarforsendur um afla-
brögð gjörbreytist ekki á næsta ári frá því, 
sem líklegast hefur verið talið til þessa. 

Stjórnvöld hafa ákveðið að beita gengis-
skráningunni í aðhaldsskyni og skapa með 
henni festu í efnahagslífi þjóðarinnar. Af 
þessu leiðir, að menn ætla ekki að velta halla-
rekstri útgerðarinnar á undan sér með verð-
bólgulausnum. Þar með er í reynd einnig 
viðurkennt, að útvegsvandinn sé að hluta 

tengdur sjálfu skipulagi sjávarútvegsins og 
varði ekki einungis rekstrarskilyrði líðandi 
stundar. 

Að þessu sögðu held ég, að það geti verið 
gagnlegt að greina þrjá þætti í vanda útvegs-
ins: 

Í fyrsta lagi veldur geysileg hækkun olíuverðs 
á síðasta áratug varanlegri breytingu á rekstr-
arskilyrðum útvegsins. Útgerðarhættir verða 
að laga sig að þessu. Því má auðvitað halda 
fram, að við upphaf skuttogaraútgerðar hafi 
menn búið skip sín til veiða á grundvelli 
ódýrrar olíu. Þessu verður þó alls ekki haldið 
fram um þau skip, sem bæst hafa í flotann á 
síðustu árum. Eina leiðin til að ná sparnaði er 
að hafa fullt markaðsverð á olíunni. Vel má 
vera, að stuðla mætti að frekari sparnaði með 
breytingum á hlutaskiptum og öðrum tekju-
skiptingarráðstöfunum, en slíkar breytingar 
ætti að gera með samningum, en ekki með 
íhlutun stjórnvalda. Niðurgreiðslur á olíu eru 
að mínum dómi óhæft úrræði. 

Í öðru lagi hefur fjármagnskostnaðar- og 
vaxtabyrði aukist mikið vegna breyttra 
aðstæðna í efnahagsmálum innanlands og 
utan, en það gátu útvegsmenn naumast séð 
fyrir. Vera má, að þörf sé sérstakra úrræða af 
opinberri hálfu af þessum sökum - skuld-
breytingar, lánalengingar, eftirgjafar skulda 
að vissu marki, niðurgreiðslu fjármagns-
kostnaðar. Allt eru þetta hugmyndir um 
úrræði og reyndar dæmi um úrræði, sem hafa 
verið rædd og reynd. Fyrir utan það augljósa 
vandamál, að f jármagn þarf að útvega í öllu 
falli, er nauðsynlegt að gera sér vel ljósar þær 
hættur, sem felast í úrræðum af þessu tagi, ef 
þau eru ekki bundin skilmálum um takmörk-
un á sókn. Öll jafngilda þau niðurgreiðslu á 
fjármagnskostnaði, þeim þætti, sem einmitt 
er talinn ofvaxinn í greininni. Þetta kynni á 
endanum að hafa þau áhrif, að sóknin bein-
línis ykist. Þetta gæti gerst með tvennum 
hætti: Annars vegar losnar fé fremur í fyrir-
tækjum, sem notið hafa skuldaeftirgjafar, og 
kynnu þau að hyllast til að festa það í nýjum 
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skipum. Eins er hætt við, að menn verði órag-
ari við skipakaup, hafi fordæmi verið gefið 
um að leysa útvegsmenn frá skuldum, þegar í 
óefni er komið. Þetta eru mikilvæg sjónar-
mið, sem hafa ber í huga við þá fjárhagslegu 
endurskipulagningu útvegsins, sem nú virðist 
óhjákvæmileg til þess að tryggja, að skipin 
gangi. En slík fjárhagsleg endurskipulagning 
verður að tengjast takmörkun á sókn og stærð 
flotans, t.d. með skilmálum um að leggja ein-
hverjum skipum og/eða hverfa frá endurnýj-
un. Þar með er ég kominn að: 

Þriðja þætti vandans, sem er einfaldlega, að 
fiskiskipastóllinn er stærri en svarar afrakst-
ursgetu fiskstofnanna. Nauðsyn takmark-
ana á veiðarnar undanfarin ár er ljósasti 
vottur þessa. Af þessu leiðir, að kostnaðurinn 
í útveginum er of mikill. Nú ríður á að finna 
leiðir til þess að takmarka stærð flotans og 
draga úr kostnaði við sókn. Hér finnast engar 
lausnir með lúðurdyn morgunsins, engin 
töfraorð. Flestar hugmyndir í þessum efnum 
eru gallaðar eða lítilvirkar, nema hvort 
tveggja sé. Ég hef tæpt á einni hugmynd -
fjárhagslegri endurskipulagningu með skil-
málum um takmörkun sóknar- . Einnig þyrfti 
að kanna, hvort ekki mætti bjóða útvegs-
mönnum val milli veiðimarks (kvóta) á þorsk-
veiðum á skip í stað „skrapdagakerfisins", 

sem hlýtur að vera kostnaðarsamt, eða jafn-
vel að leggja skipi alveg hluta úr ári til þess að 
fullnægja sóknartakmörkun. Efla þyrfti 
aldurslagasjóð - úreldingarsjóð - e.t.v. m.a. 
með því að afhenda honum tekjustofna verð-
jöfnunardeildar Aflatryggingasjóðs, sem tor-
velt er að beita til gagns við ríkjandi skilyrði. 

Ég ætla ekki að hætta mér lengra inn í 
umræðurnar um flotastærð og fiskveiðistjórn, 
en aðeins halda því fram, að gallinn á þeim 
boðum og bönnum, sem við höfum hingað til 
beitt við stjórn fiskveiða, sé ekki aðeins sá, að 
þau auki yfirleitt á sóknarkostnað fremur en 
að draga úr honum, heldur virðist reynslan 
einnig sýna, að hvað botnfiskveiðar varðar, 
hafi þau ekki dugað til að halda aflanum 
innan settra marka. Þess þarf jafnan að gæta, 
að íhlutun af opinberri hálfu skapi ekki meiri 
vanda en hún leysir. Þörfin fyrir ákveðnar 
aðgerðir er nú brýn, og að því hníga bæði 
efnahagsleg og líffræðileg rök. Vandinn er að 
finna lausnir, sem tryggja útvegsmönnum 
sem mest valfrelsi og færi á að njóta þess, sem 
vel er gert, án þess að farið sé út fyrir leyfileg 
aflamörk. 

Sigurður Nordal var framsýnn, þegar hann 
sagði fyrir fjörutíu árum: 

„Jafnvel sjórinn biður um vernd og ræktun, 
ef hann á að halda áfram að vera bjargargjafi 
og auðsuppspretta." 



Valdimar Kristinsson: 

Vegamál og þjóðarhagur 

Eftir þúsund ára byggð í landinu við algerar 
vegleysur var farið að ryðja fyrir vegum á síð-
ari hluta 19. aldar, en skipuleg vegagerð hófst 
ekki fyrr en um aldamótin 1900. Voru fyrstu 
vegirnir afar frumstæðir, en víða um land 
voru síðan lagðir lengri og skemmri vegakafl-
ar, er reyndust viðunandi miðaðir við létta 
umferð síns tíma, og á f jórða áratugnum var 
akfært að kalla á sumrin milli helstu héraða 
landsins, enda lengdust þjóðvegirnir úr 1300 
km 1927 í 3300 km 10 árum síðar. Í lok styrj-
aldarinnar rann upp jarðýtuöld á Íslandi, og 
þá var farið að leggja hærri vegi en áður, eða 
„upp úr snjónum" sem kallað var, og bæta 
þannig skilyrðin fyrir vetrarumferð.^ 

Jafnframt tók farartækjum að fjölga mikið 
eða úr 2000 árið 1939 í meira en 10 þús. 1949 
og í 20 þús. 1959.2) Tóku nú gamlir „góðir" 
vegir mjög að láta undan síga, og mun þó 
fjöldi bílanna ekki hafa verið þeim verstur, 
heldur stóraukin þyngd vöru- og fólksflutn-
ingabifreiða, en eins og kunnugt er getur einn 
þungur bíll skemmt viðkvæma vegi á við þús-
undir léttra bíla, sem um þá eiga leið. 

1) Upp úr 1970 voru þjóðvegirnir orðnir um 10 þús. 
km langir og í árið að sjá fyrir endann á útþenslu-
tímabilinu. 

2) Árið 1981 fór bifreiðaeign landsmanna yfir 100 
þúsund, og ári síðar voru ekki nema tveir og 
hálfur íbúi um hverja fólksbifreið á landinu. 
Voru Íslendingar þar með orðnir hlutfallslega 
bílríkastir allra Evrópubúa og koma líklega í 
fimmta sæti allra þjóða heims! 

Við þessa miklu aukningu umferðarinnar 
var farið að ræða um „varanlega vegagerð". 
Bundu margir miklar vonir við Sementsverk-
smiðjuna á Akranesi í þessu sambandi, en 
hún tók til starfa 1958. Var í fyrstu einkum 
talað um að endurleggja Reykjanesbrautina 
(Keflavíkurveginn) frá Hafnarfirði, enda var 
hann einn versti vegur landsins, fyrst og 
fremst vegna mikils umferðarþunga. Var sá 
vegur steyptur á árunum 1962 og 1963 og 
verkinu lokið 1965. Þótti þetta mikil og góð 
nýjung, enda voru aðeins 5 km þjóðvega fyrir 
á landinu með bundnu slitlagi (malbiki). 

Vildu nú margir láta halda áfram og fá 
góðan veg heim í sitt hérað, en sá hængur var 
á, að „góðvegagerðin"3 ' hafði reynst afar dýr. 
Sérstaklega olli það vonbrigðum, að innlenda 
sementið ætlaði ekki að reynast vegagerðinni 
sú lyftistöng, sem margir höfðu vonað. 
Steyptir vegir eru að vísu mjög góðir, en 
verða afar dýrir, einkum vegna þess hve þykk 
steypan þarf að vera. Eru þeir því yfirleitt 
ekki lagðir nema þar, sem umferðin skiptir 
þúsundum bíla á dag, enda hefur steypa 
aðeins verið lögð á einn veg til viðbótar hér-

3) „Góðvegagerð" er hugtak, sem notað hefur 
verið í Fjármálatíðindum um vegagerð, þar sem 
segja má að vegirnir séu komnir í framtíðarhorf, 
að því er varðar breidd, hæð og legu, og þeir 
lagðir bundnu slitlagi (steypu, malbiki, olíumöl 
eða klæðningu). Allt er þetta miðað við aðstæður 
á hverjum stað og að sjálfsögðu háð hugsan-
legum breytingum síðar. 



V E G A M Á L O G Þ J Ó Ð A R H A G U R 67 

lendis, það er á Vesturlandsveg að Kollafirði 
á árunum 1971-1972. 

Eins og áður segir jók nýi Keflavíkurvegur-
inn mjög áhuga á góðvegagerð, sem þá var 
kölluð lagning „hraðbrauta".4) Leiddi þetta 
til þess, að þáverandi samgönguráðherra 
skipaði nefnd í ársbyrjun 1967 til þess að gera 
tillögur um „varanlega vegagerð" og nauðsyn-
lega fjármögnun til hennar næstu árin (sjá 
meðfylgjandi „greinargerð"). Nefndin skilaði 
áliti strax um vorið, er fól í sér tillögur um 
mikilvægustu framkvæmdir í lagningu hrað-
brauta. Leiddi þetta jafnframt til víðtækrar 
skoðunar á samgöngumálum landsins 
(Kampsax 1969) og síðan til lántöku til vega-
gerðar hjá Alþjóðabankanum í framhaldi af 
því. 

GREINARGERÐ 
Hinn 19. janúar 1967 skipaði Ingólfur Jónsson, sam-
göngumálaráðherra, fjögurra manna nefnd „ t i l að 
gera rökstuddar tillögur um, með hvaða ráðum sé 
unnt að hrinda í framkvæmd nauðsynlegri varanlegri 
vegagerð með auknum framkvæmdum við aðra vegi 
á vegáætlunartímabilinu 1969-1972 umfram það, 
sem unnt er að vinna fyrir hið árlega ráðstöfunarfé 
vegamála samkvæmt vegalögum." 
Í nefndina voru skipaðir dr. Jóhannes Nordal, seðla-
bankastjóri, formaður, Brynjólfur Ingólfsson, ráðu-
neytisstjóri, Jónas H . Haralz, forstöðumaður Efna-
hagsstofnunarinnar, og Sigurður Jóhannsson, vega-
málastjóri. 

Nefndin hefur orðið sammála um álit það og til lögur, 
sem hér fara á eft ir. 

Reykjavík, 29. marz 1967. 

Jóhannes Nordal Brynj. Ingólfsson 

Jónas H . Haralz Sigurður Jóhannsson 

4) Þær „hraðbraut i r" eru vissulega annars eðlis en 
hraðbrautir erlendis (expressways, motorways), 
en standa að því leyti til undir nafni , að þær leyfa 
verulega greiðari umferð heldur en margir 
gamlir þjóðvegir í Evrópu, sem oft eru mjóir og 
hlykkjótt ir og liggja um þéttbýl svæði og 
stundum um skóglendi, sem byrgir útsýni, - auk 
þess sem umferðin er hér oftast minni. 

Tillögur nefndarinnar byggðust fyrst og 
fremst á lagningu hraðbrauta á árunum 1969-
1976, þar sem umferðarþunginn var mestur, 
enda mikilvægt, að erlendu lánin og innlendu 
framlögin skiluðu sem mestum arði í þjóðar-
búið. Þessir vegir voru Suðurlandsvegur um 
Hellisheiði og Selfoss að Skeiðavegamótum, 
Vesturlandsvegur fyrir Hvalfjörð í Borgar-
nes, svo og kaflar beggja vegna Akureyrar 
eða samtals 207 km.5) Var áætlað, að tæp 20% 
umferðar á þjóðvegakerfinu færi um þessa 
vegi, enda talið óhætt að fullyrða, að þjóðar-
búið gæti ekki á þessu tímabili boðið upp á 
mörg arðbærari fjárfestingartækifæri en lagn-
ingu þessara hraðbrauta. Síst mun sú skoðun 
hafa breyst umræddri vegagerð í óhag. Má í 
því sambandi nefna, að meðaltalsumferðin á 
dag fyrir Hvalfjörð yfir árið er nú ámóta og 
dagleg sumarumferð var 1967. 

Hálfum öðrum áratug síðar er fróðlegt að 
gera sér grein fyrir, hvernig þessi fjárfesting-
artækifæri hafa verið nýtt. Byrjað var að 
endurleggja Suðurlandsveg með bundnu slit-
lagi árið 1970, og var nýi vegurinn kominn 
frá Reykjavík að Selfossi 1972, að Skeiða-
vegamótum 1975 og að Þjórsá 1976. Þarna 
var því fyllilega staðið við áðurnefnda áætlun. 
Við Akureyri var lokið við kaflann norðan 
bæjarins fyrir nokkrum árum og einnig 
klæddur vegur suður fyrir flugvöll, hins vegar 
er ekki enn búið að laga leiðina austur á 
bóginn, sem nú miðast við leirurnar norðan 
flugvallar. 

Vesturlandsvegur um Hvalfjörð að Borg-
arnesi hefur aftur á móti orðið illa úti. Að vísu 
var steyptur vegurinn frá Reykjavík að Kolla-
firði á árunum 1971 og 1972, en síðan gerðist 
lítið næstu árin, nema hvað tekið var til við 
Borgarfjarðarbrúna. Þannig var til dæmis 
ekki lokið við kafla á Kjalarnesi fyrr en 
haustið 1982 þrátt fyrir alla umferðina þar, og 
síðastliðið haust voru ekki nema 62% vegar-
ins Reykjavík-Borgarnes komin í framtíðar-

5) A ð meðtalinni Reykjanesbraut (37 km) og ótil-
greindum hraðbrautum (20 km) voru þetta sam-
tals 264 km. 
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horf með bundnu slitlagi. Verra er þó hitt, að 
samkvæmt vegaáætlun á ekki að ljúka við 
Hvalfjarðarveginn fyrr en á síðasta áratug 
aldarinnar. Fjárfestingu, sem talið var veru-
lega arðbært að vinna að á fyrri hluta áttunda 
áratugarins, verður með öðrum orðum ekki 
lokið fyrr en allt að tuttugu árum síðar! 

Hvað veldur svo lítilli búmennsku, og hver 
er staða þessara mála? 

Verið er að ljúka við brú og ræsi á Laxá og 
Leirá í Leirársveit, og á þessu ári (1984) á að 
leggja nýjan veg yfir þær frá Lambhaga að 
enda góðvegarins í Melasveit, um 4 km leið, 
auk nýrrar tengingar við Akranesveg. 
Þennan veg er áætlað að klæða 1985. Þá verða 
eftir nokkrir km frá Lambhaga og inn fyrir 
Kalastaðahæðina að núverandi góðvegi á 
Hvalfjarðarströnd. Samkvæmt áætlun ætti 
vegagerð að vera lokið þarna 1986, og á sama 
tíma er ætlunin að bæta við spotta sunnan 
Hvaleyrar. 

Þarna verður liðinn áratugur frá upphaf-
legri áætlun, en Hvalfjarðarvegurinn þó 
engan veginn endurlagður allur. Eftir verða 
tveir kaflar, þ.e. við Laxárvog í Kjós og við 
Botnsvog undir Þyrli. Er þó um að ræða lang-
umferðarþyngsta veg landsins, sem enn hefur 
ekki verið endurgerður og lagður bundnu slit-
lagi. 

Samkvæmt nýlegri áætlun Vegagerðarinn-
ar mun um það bil 9 km kafli við Laxárvog 
kosta um 100 millj. kr. Er þá innifalin ný brú 
á Laxá í Kjós sjávarmegin við þá gömlu. 
Brúin verður venjuleg að gerð og engin sér-
stök vandkvæði á vegarlagningu þarna, en 
talað er um að ljúka henni árið 1990, ef áætl-
anir standast. 

Fyrir Botnsvog er áætlað að leggja veg yfir 
Þyrilsey og yfir á Þyrilsnes og síðan fram hjá 
Hvalstöðinni, um 5-6 km leið. Áætlaður 
kostnaður er 140 millj. kr. Dýrast af þessu 
verður 120-130 m brú (höfð tvöfalt lengri en 
ella vegna umdeildrar náttúruverndar!), en af 
tekst 5½ km krókur fyrir Botnsvog. Þetta 
samsvarar því 10-11 km vegi, en er umferð-
inni mun mikilvægara, þar sem sérhver stytt-
ing er hagkvæmari en nokkur endurlagður 

vegur. Þessari tengingu á ekki að ljúka fyrr en 
á síðasta áratug aldarinnar, eins og áður 
segir. 

Mörgum þykir sú bið löng með tilliti til 
umferðarþungans og þeirrar nauðsynjar að 
ná sem fyrst heillegum góðvegi milli höfuð-
borgarsvæðisins og Vesturlands, en þá 
stækkar um leið atvinnu- og þjónustusvæði 
suðvesturhluta landsins. Eitthvert ráð þarf að 
finna til að flýta svo mikilsverðum fram-
kvæmdum. 

En þótt svona hafi tekist til með hinn fjöl-
farna Hvalfjarðarveg, hefur góðvegagerð 
miðað allvel á ýmsum öðrum stöðum síðustu 

Bundið slitlag á þjóðvegum í árslok 1983. 

Eftirfarandi tafla sýnir vegalengd frá Reykjavík 
(Pósthússtræti) til nokkurra staða og þann hluta 

leiðanna, sem lagður er bundnu slitlagi. 

Vega- Þar af bund-
lengd ið slitlag 

Akranes 
Borgarnes 
Patreksfjörður . . 
Ísafjörður 

um Djúp . . . . 
um Suðurfirði . 

Hólmavík 
Blönduós 
Sauðárkrókur . . . 
Akureyri 
Dalvík 
Húsavík* 
Reykjahlíð* . . . . 
Egilsstaðir 

um Norðurland* 
um Suðurland 

Reyðarfjörður 
um Norðurland* 
um Suðurland . 

Höfn í Hornafirði 
Klaustur 
Vík 
Hvolsvöllur . . . . 
Þingvellir 

km km % 

108 66 61 
117 72 62 
468 88 19 

507 100 20 
541 105 19 
318 99 31 
288 134 47 
364 166 46 
433 169 39 
457 187 41 
531 212 40 
539 185 34 

714 187 26 
713 166 23 

748 204 27 
733 176 24 
474 159 34 
274 146 53 
192 129 67 
106 106 100 
54 37 69 

* U m V í k u r s k a r ð . 
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árin. Á svonefnd klæðning vega mikinn þátt í 
því. Um er að ræða tiltölulega ódýra aðferð 
og endingargóða miðað við kostnað. Klæddir 
voru tæpir 14 km þjóðvega 1978, tvöfalt 
meira árið eftir og fjórfalt meira 1980. Síðan 
hefur þessi aðferð verið nær einráð í góðvega-
gerð með 100-130 km á ári. 

Þessi aukning hefur þegar breytt miklu. 
Búið var að leggja bundið slitlag á samtals 270 
km þjóðvega haustið 1979, en viðbótin 1980-
1983 er um 480 km, eða alls 750 km. Að vísu 
eru ekki allir þessir vegir sambærilegir að 
gæðum, en sá mismunur skiptir þó ekki 
sköpum, heldur þegar lagt er einhvers konar 
bundið slitlag á malarveg. Þá hverfa holur og 
ryk, og vegirnir hætta að fjúka út í veður og 
vind. Notagildi veganna fyrir þjóðfélagið 
verður um leið allt annað og meira. Jafnframt 
eru nú margir orðnir þeirrar skoðunar, að góð 
tenging vega milli helstu byggðarlaga sé raun-
hæfasta byggðastefnan og sú eina, sem hægt 
er að sameina þjóðina um að mestu. 

Í þessu sambandi verður hugsað til stærstu 
og þjóðhagslega mikilvægustu verkefnanna, 
sem bíða vegagerðarinnar. 

Góðvegagerð til Vesturlands um Hvalfjörð 
er efalaust eitt brýnasta verkefnið í sam-
göngumálum, en fljótlega þarf að hugsa 
hærra og ná framtíðartengingu alla leið 
norður í land. Verður nú vikið að þeim 
þremur vegaköflum öðrum á norðurleið, sem 
ekki er áætlað að vinna við fyrr en eftir 1990. 

Tveir þeirra eru í miðju Borgarfjarðarhér-
aði. Mun annar vera um það bil á milli bæj-
anna Hauga (nálægt Munaðarnesi) og Lax-
foss í neðanverðum Norðurárdal og hinn 
nálægt Grábrók. Þarna er tiltölulega mikil 
umferð, en engin sérstaða við vegagerð. 
Frestun á endurnýjun þessara kafla, sem eru 
samtals innan við 10 km langir, er því vegna 
takmarkaðs fjármagns til vegagerðar eða 
vegna þess, að aðrir umferðarminni eru látnir 
ganga fyrir. 

Að umræddum köflum loknum verður einn 
enn eftir ófrágenginn milli Reykjavíkur og 
Akureyrar; það er efst í Norðurárdal í Skaga-

firði og Giljareitirnir, samtals um 15 km. 
Ekki er óeðlilegt, að þarna verði góðvegurinn 
síðast tengdur saman. Þar er umferðin líklega 
minnst á norðurleiðinni, og í Giljareitunum 
verður vegagerð erfið. Hins vegar er varla 
viðunandi að bíða enn í áratug eftir góðvegi 
milli höfuðborgarsvæðisins og Norðaustur-
lands (milli Akureyrar og Húsavíkur á verk-
inu að ljúka á næstu 3-4 árum), þótt ekki væri 
nema vegna samkeppninnar milli góðviðris-
daga hér heima og sólarinnar í suðurlöndum 
í löngum sumarfríum fólks til viðbótar 
almennum þörfum atvinnulífsins. 

Samkvæmt margumtalaðri vegaáætlun 
mun enn vanta um 40 km eða 10% á góðvega-
gerð milli Reykjavíkur og Akureyrar árið 
1990. Að vísu gæti orðið erfitt að standa við 
þá áætlun, hvað þá heldur að gera betur, 
þegar haft er í huga, að á árinu 1983 var 
aðeins lagt bundið slitlag á 14 km af þjóðveg-
inum milli Reykjavíkur og Akureyrar. Með 
sama áframhaldi tæki 19 ár að ljúka verkinu. 
Því yrði þá með öðrum orðum ekki lokið fyrr 
en á árinu 2002. Mikið er þó í húfi, þar sem 
aðalleiðin um Vestur- og Norðurland hefur 
það hlutverk að tengja saman þá % hluta 
landsmanna, er búa á svæðinu frá Hvalfirði 
um Reykjanes að Eyjafjöllum (Vestmanna-
eyingar taldir með vegna Herjólfs) og þann 
fimmtung, sem býr á Vesturlandi (ytri helm-
ingur Snæfellsness ekki talinn með vegna fjar-
lægðar), á Norðurlandi vestra (Siglufjörður 
ekki talinn með vegna fjarlægðar) og á 
Norðurlandi eystra að Jökulsá. Hér er því um 
meira en 85% þjóðarinnar að ræða. 

Vegafé mun skiptast milli sjö kjördæma 
eftir nokkuð óljósum reglum, en þó mun hug-
myndin að miða nokkuð jafnt við kostnað, 
arðsemi og ástand einstakra vega. Áttunda 
kjördæmið, Reykjavík, er ekki með í þessu 
spili, þótt stærsti hluti gjalda af umferðinni 
komi þaðan. Ekki virðist óeðlilegt, að þing-
menn Reykjavíkur legðust á þá sveif, að sem 
fyrst verði lokið við veginn fyrir Hvalfjörð, 
svo að dæmi sé nefnt, en opinberlega hefur að 
minnsta kosti lítið farið fyrir þeirri baráttu. 



Hörður Sverrisson: 

Verðtrygging í viðskiptabönkum 
Reikningar innlánsstofnana 
1981 og 1982 

Auk greinarhöfundar hafa ýmsir starfsmenn hagfræðideildar 
Seðlabankans unnið að þeim athugunum, sem hér er byggt á. 

Í Fjármálatíðindum hafa jafnan verið birt 
yfirlit yfir ársreikninga innlánsstofnana og 
eru að þessu sinni sýndir reikningar fyrir árin 
1981 og 1982. Eins og venja er hafa þróun 
peningamála og helstu niðurstöðum reikning-
anna þessi ár verið gerð skil bæði í ársskýrslu 
Seðlabankans og Hagtölum mánaðarins, og 
verður því ekki fjallað hér um reikningana í 
heild. Hins vegar verður athyglinni beint að 
einum þætti, sem mjög hefur komið við sögu 
að undanförnu, þ.e. verðtryggingu fjárskuld-
bindinga. í reikningum innlánsstofnana má 
finna verðtryggð inn- og útlán, verðtryggða 
innlánsbindingu í Seðlabanka og verðtryggð 
lán, sem Seðlabankinn hefur veitt bönkun-
um. Svo sem fram kemur hér á eftir getur 
verðtrygging þessi skapað innlánsstofnunum 
ný rekstrarvandamál, ef verðtryggðar eignir 
og skuldir standast ekki á, þar sem verðbólga 
kann að vera mikil og breytileg og mikill 
munur getur verið á ávöxtun verðtryggðra 
liða og annarra. Tölurnar, sem hér verður 
fjallað um í þessu sambandi, eru úr reikn-
ingum viðskiptabanka, en sparisjóðir búa að 
sjálfsögðu við hliðstæðan vanda. Rétt er að 
taka fram, að í þessari grein er með verð-
tryggingu átt við vísitölubindingu, enda þótt 
verðtryggja megi með öðrum hætti. 

Í 1. töflu kemur fram, að hlutdeild skulda-
bréfa og afurðalána í heildarútlánum við-

skiptabanka hefur vaxið á seinni árum, en 
víxla og hlaupareikningslána minnkað. Á 
innlánahlið hefur hlutdeild bundinna innlána 
vaxið mjög, en vægi veltiinnlána minnkað. 
Eftir sem áður myndar fé á venjulegum spari-
bókum stærsta innlánaflokkinn, en hlutdeild 
hans hefur þó minnkað lítilsháttar. Þessi 
þróun var svipuð hjá öllum bönkum, en 
nokkur munur var á því, hvernig eignir og 
skuldir skiptust á verðtryggða og óverð-
tryggða liði. Það atriði ræður miklu um 
afkomu bankanna, þegar verðbólga og aðrar 
aðstæður eru sífelldum breytingum undir-
orpnar. Varpa 2., 3. og 4. tafla nokkru ljósi á 
það atriði sérstaklega. 

Eftir setningu laga um stjórn efnahagsmála 
o.fl. nr. 13/1979, þar sem kveðið er á um, að 
stefna skuli að verðtryggingu sparifjár og 
lánsfjár, hefur verðmæti verðtryggðra eigna-
og skuldaliða viðskiptabanka farið mjög vax-
andi. í 2. töflu, sem sýnir hlutfallslega skipt-
ingu í verðtryggða og óverðtryggða liði vaxta-
berandi eigna og skulda hjá viðskiptabönkum 
samtals árin 1979-1983, kemur þessi þróun 
greinilega fram. Sem svar við óðaverðbólgu 
síðustu ára hafa sparifjáreigendur tryggt fé 
sitt í auknum mæli með því að leggja inn á 
verðtryggða innlánsreikninga í bönkum. 
Bankarnir hafa að sama skapi veitt meira af 
verðtryggðum lánum en áður. Í lok ársins 
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1. tafla. Hlutfallsleg skipting út- og innlána hjá viðskiptabönkum í árslok 1974-1983. 

Bráðab. 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

Heildarútlán 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Skuldabréf: 18,0 18,9 22,4 24,2 26,4 30,7 35,7 42,6 42,2 43,1 

Almenn skuldabréf 18,0 18,9 18,5 16,0 12,9 9,6 6,8 24,8 16,6 9,6 

Vaxtaaukalán . . . - 3,9 8,2 13,5 20,0 22,5 - -

Vísitölubundin lán . . . - - - - 1,1 6,4 17,8 25,6 33,6 

Önnur l án : 82,0 81,1 77,6 75,8 73,6 69,3 64,3 57,4 57,8 56,9 

Greiddar óinnleystar 
ábyrgðir 1,3 1,2 1,2 1,5 2,3 3,3 3,2 2,0 3,0 2,1 
Yfirdráttarlán 20,7 15,7 12,4 10,7 9,4 7,4 7,7 5,8 6,5 6,5 

Afurðalán 22,3 28,8 30,7 37,0 38,3 39,8 39,0 36,2 38,3 37,1 

Víxlar 37,7 35,4 33,3 26,6 23,6 18,4 14,5 13,4 10,0 11,1 

Heildarinnlán 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Veltiinnián 24,6 26,6 23,7 23,8 22,2 21,6 21,6 19,6 15,4 15,8 

Almenn spariinnlán 50,6 49,6 47,1 46.4 44,6 43,0 43,5 47,0 46,8 44,6 

Bundin innlán: 24.8 23,8 29,2 29,8 33,2 35,4 34,9 33,4 37,8 39,6 

Verðtryggð . . . - - - - - 0,8 15,0 27,0 29,4 

Óverðtryggð 24,8 23,8 29,2 29,8 33,2 35,4 34,1 18,4 10,8 10,2 

2. tafla. Hlutfallsskipting eigna og skulda viðskiptabanka 
1979-1983 í verðtryggða og óverðtryggða liði.1) 

Heildar-
eignir = 

Ár 
Í lok Verðtryggðir liðir Óverðtr. liðir Heildar-

Ár ársfj. Eignir Skuldir Eignir Skuldir skuldir 
1979 IV 1,2 0,0 98,8 100,0 100,0 
1980 IV 5,0 0,7 95,0 99,3 100,0 
1981 IV 16,7 12,1 83,3 87,9 100,0 
1982 IV 25,8 19,7 74,2 80,3 100,0 
1983 II 31,8 28,8 68,2 71,2 100,0 
1983 IV 33,8 21,5 66,2 78,5 100,0 

1) Hug tak ið hei ldareignir , sem miðað er við hé r , nær yfir ú t lán , innlánsbindingu, seðla og mynt 
í s jóði og innstæðu á viðskiptareikningi í Seð labanka . Hei ldarskuldi r ná yfir innlán, endurse ld 
lán, víxillán, ve rðbré fasku ld i r og reikningsskuldir f rá Seð l abankanum svo og afgangsliðinn eigið 
fé og a n n a ð , ne t tó ( innifelur það , sem óta l ið er annars s taðar) . 

1983 voru um 34% af öllum útlánum við-
skiptabankanna verðtryggð, en um 29% allra 
innstæðna voru á verðtryggðum kjörum. 
Hæst komst hlutfall verðtryggðra innlána af 
heildarinnlánum í um 42% mánuðina júl í -
ágúst 1983, en þá jafngiltu verðlagshækkanir 

yfir 100% verðbólgu á heilu ári. Hins vegar 
dró nokkuð úr vinsældum þessara innláns-
reikninga með hjöðnun verðbólgunnar síð-
ustu mánuði ársins 1983. 

Samhliða aukningu verðtryggðra innlána í 
bönkum hefur verðtryggð innlánsbinding í 
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3. tafla. Hlutfallsskipting eigna og skulda hjá einstökum bönkum 30. júní 1983. 

Verðtr. eignir Heildar-
umfram eignir 

Eignir Skuldir verðtr. skuldir: =Heildar-
Óverðtr. Verðtr. Óverðtr. Verðtr. blandaða beltið1) skuldir 

Seðlabanka aukist og er nú um 36% heildar-
bindingar. Telst þetta með verðtryggðum 
eignum í töflunni. Með verðtryggðum skuld-
um teljast ýmis lán frá Seðlabanka, sem að 
stærstum hluta eru vegna olíuskuldbreytinga 
til Landsbanka og Útvegsbanka. Þau námu 
um 140 millj. kr. í lok árs 1983. 

Séu verðtryggðar eignir einhvers banka 
jafnar verðtryggðum skuldum, má skipta 
efnahagsreikningnum í tvö belti, þ.e. belti 
verðtryggðra eigna og skulda annars vegar og 
hins vegar belti óverðtryggðra liða. Sé þessi 
jöfnuður ekki til staðar, má greina þriðja 
beltið, sem er blandað, þar sem öðrum megin 
eru verðtryggðir liðir, en hinum megin óverð-
tryggðir. Hjá flestum bönkum hafa verð-
tryggðar eignir verið meiri en verðtryggðar 
skuldir. Blandaða beltið hefur því verið verð-
tryggt eignamegin, en óverðtryggt skulda-
megin. Svo að þessi belti séu skýrð nánar, er 
í 3. töflu tekið dæmi úr efnahagsreikningum 
viðskiptabanka á miðju ári 1983. Sé litið á 
viðskiptabankana sem eina heild, nam verð-
tryggða beltið þá 28,8% af niðurstöðutölu 
efnahagsreiknings. Óverðtryggða beltið nam 
68,2% og blandaða beltið 3%. Fjórða tafla 
gefur einnig samanburð á verðtryggðum 
eignum og skuldum og kemur þar t.d. fram, 
að í lok árs 1983 voru verðtryggðar eignir um 
57% meiri en verðtryggðar skuldir hjá 
bönkunum í heild. Taflan ber jafnframt með 

4. tafla. Hlutföll verðtryggðra liða. 
(Vtr. útlán og binding) 

(Vtr. innlán og lánfrá S.Í.) 

31/12 30106 31112 30/06 31/12 
1981 1982 1982 1983 1983 

Landsbanki . . . 1,54 1,51 1,49 1,26 1,68 
Útvegsbanki . . 1,28 1,38 1,24 1,08 1,30 
Búnaðarbanki . 1,41 1,04 1,20 1,15 1,52 
Iðnaðarbanki . . 1,34 1,11 1,13 1,07 1,52 
Verslunarbanki . 1,14 1,05 1,05 0,99 1,45 
Samvinnubanki . 1,09 1,06 1,07 0,99 1,59 
Alþýðubanki . . 1,48 1,37 1,42 1,32 1,80 

Bankar, alls . 1,38 1,29 1,31 1,16 1,57 

sér, að hlutfallið hafi verið minna hjá öllum 
bönkum í lok ársins 1982 en ári fyrr, sem staf-
aði af mikilli aukningu verðtryggðra innlána 
og einnig af verðtryggðum skuldbreytinga-
lánum frá Seðlabankanum. Hins vegar hækk-
aði hlutfallið aftur seinni hluta árs 1983, bæði 
vegna þess að bankar lögðu áherslu á að veita 
verðtryggð lán, einkum á fyrri hluta ársins, 
þegar verðbólga var mikil, og vegna þess að 
sparifjáreigendur fluttu mikið fé frá verð-
tryggðu innlánsreikningunum, þegar verð-
bólgan hjaðnaði. 

Svo að gefin sé hugmynd um, hversu mis-
munandi ávöxtun getur orðið í verðbólgu-
öldu eins og gekk hér yfir á árinu 1983, eru í 

Landsbanki 73,0 27,0 78,3 21,7 5,3 100,0 
Útvegsbanki 73,4 26,6 75,3 24,7 1,9 100,0 
Búnaðarbanki 64,0 36,0 68,7 31,3 4,7 100,0 
Iðnaðarbanki 58,2 41,8 60,9 39,1 2,7 100,0 

Verslunarbanki 53,4 46,6 52,7 47,3 -0 ,7 100,0 
Samvinnubanki 53.9 46.1 53,4 46,6 -0 ,5 100,0 
Alþýðubanki 42,0 58,0 56,2 43,8 14,2 100,0 

Viðskiptabankar, alls 68,2 31,8 71,2 28,8 3,0 100,0 
1) B landaða bel t ið e r ef til vill o f m e t i ð vegna eigin f j á r , þ a r sem þ a ð er talið að öllu leyti m e ð óverð t ryggðum sku ldum. Hins vegar 
e r það vanme t ið um áfa l lnar ve rðbætu r verð t ryggðra lána f r á s íðasta g ja lddaga . 
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Verðbólgustig og vextir 

5. töflu sýnd dæmi um ávöxtun nokkurra 
verðtryggðra liða í mismunandi verðbólgu. 

5. tafla. Dæmi um ávöxtun. 
Verðbólga á ári 

15% 65% 115% 

Verðtryggð innlán með 0% vöxtum 15,0 65,0 115,0 
Verðtryggð innlán með 1,5% 
vöxtum 16,6 66,9 117,2 
Verðtryggð útlán með 2% vöxtum 17,3 68,3 119,3 
Verðtryggð útlán með 3,5% 
vöxtum 19,0 70,8 122,5 

Verðbólgan ræður mestu um ávöxtun verð-
tryggðra liða, og á miðju ári 1983 fóru verð-
hækkanir töluvert yfir 100% á ári. Ávöxtun 
óverðtryggðra liða varð aldrei svo há, t.d. 
varð ávöxtun lána með hæstu fasteignalána-
vöxtum ekki hærri en 52,5% og sést af þessu, 
hversu mikill munur myndaðist milli ávöxtun-
ar verðtryggðra og óverðtryggðra liða í 
bönkunum. Miklu máli skipti því, hvort verð-
tryggingin lenti eigna- eða skuldamegin í 
blandaða beltinu. 

Við vaxandi verðbólgu fram að miðju síð-
ásta ári högnuðust þær stofnanir, sem aukið 
höfðu verðtryggðar eignir umfram skuldir 
með því að leggja áherslu á verðtryggingu út-
lána. Verðbólga hjaðnaði mjög á síðari hluta 
ársins og var í lok þess metin 15-20% á ári. 
Horfa þessi mál því öðruvísi við nú, þar sem 
ávöxtun óverðtryggðra liða er talin hærri en 
ávöxtun verðtryggðra liða. Afkoma bank-
anna vegna blandaða beltisins hefur því snú-
ist við og standa þeir verst að vígi, sem bundið 
höfðu mest fé í verðtryggðum lánum. Spari-
fjáreigendur virðast fylgjast vel með fram-
vindu mála og hafa flutt sparnaðinn af verð-
tryggðum reikningum yfir á aðra innláns-
reikninga, sem gefa álíka eða jafnvel hag-
stæðari ávöxtun. Blandaða beltið hefur því 
einnig stækkað, þar sem verðtryggð útlán, 
sem þegar hefur verið til stofnað, lækka ekki 
samsvarandi. Þetta eykur enn á rekstrar-
vanda bankanna, en að nokkru leyti hefur þó 
á móti því komið, að nafnvextir verðtryggðu 
útlánanna hafa hækkað. 

Af framansögðu má draga þá ályktun, að 
rekstrarskilyrði banka hafi verið afar breyti-

% 
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6. tafla. Efnahagur einstakra viðskiptabanka í árslok 1982. 

Við-

Í millj. kr. 
Eignir: 

Sjóður 
Seðlabankinn: 

Viðskiptareikningur 
Almenn innlánsbinding: 

Verðtryggð 
Óverðtryggð 

Gjaldeyrisreikningar 
Aðrar innstæður 

Erlendar eignir 

Endurlánað erlent lánsfé 

Útlán: 
Greiddar óinnleystar ábyrgðir 
Yfirdráttarlán 
Afurðalán 
Víxlar 
Skuldabréf: 

Verðtryggð lán 
Óverðtryggð lán 

Ýmislegt 

Alls 

Skuldir: 

Veltiinnlán: 
Almennir hlaupareikningar, 
geymslufé og gíróreikningar 
Sparisjóðsávísanareikningar 

Spariinnlán: 
Almennir reikningar 
Sparireikningar, 3 mánaða . 
Sparireikningar, 12 mánaða 
Vísitölubundnir reikningar. 

Gjaldeyrisreikningar 

Seðlabankinn: 
Viðskiptareikningur 
Endurseljanleg lán 
Löng erl. lán endurlánuð 
Önnur lán 

Erlendar skuldir: 
Til skamms tíma 
Til langs tíma 

Ýmislegt 

Stofnfé og hlutafé 

Annað eigið fé 

Alls 

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

banki banki banki banki banki banki banki alls 

17 5 10 2 3 5 - 42 

_ _ 29 15 10 _ _ 54 
946 245 540 169 113 214 65 2292 
240 84 130 51 33 77 20 635 
706 161 410 118 80 137 45 1657 
119 111 - - - - - 230 

- 11 - - - - - 11 

300 109 - - - - - 409 

2938 707 - - - - - 3645 

275 18 2 2 1 1 1 300 
290 173 107 26 16 37 6 655 

2578 482 594 1044 68 36 17 1017 
370 112 310 104 68 36 17 1017 

1827 538 836 296 168 392 129 4186 
1138 334 458 166 102 226 81 2505 
689 204 378 130 66 166 48 1681 

588 244 255 116 122 156 49 1530 

10248 2755 2683 808 507 985 267 18253 

354 103 172 57 41 42 12 781 
235 40 137 42 32 70 11 567 

1489 347 925 276 200 279 121 3637 
107 22 49 16 5 17 7 223 
320 69 184 35 16 80 9 713 
883 308 492 192 128 285 71 2359 

333 109 - - - - - 442 

263 57 1 321 
1946 360 436 76 6 101 - 2925 
227 121 1 - - - - 349 
502 166 19 19 20 37 22 785 

1260 285 1545 
1658 533 - - - - - 2191 

192 39 37 29 11 16 2 326 

- 50 - 24 17 14 7 112 

479 146 231 42 31 43 5 977 

10248 2755 2683 808 507 985 267 18253 
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7. tafla. Efnahagur sparisjóða í árslok 1982. 

Í millj. kr. 
Sparisj. Sparisj. Sparisj. Sparisj. Sparisj. Sparisj. Spari-

Í millj. kr. Rvíkur í Kefla- Hafnar- Mýra- Kópa- vél- sjóðir 
og nágr. vík fjarðar sýslu vogs stjóra Aðrir alls 

Eignir: 

Sjóður - 1 - 1 - - 7 9 

Seðlabankinn: 
Viðskiptareikningur 9 11 9 1 2 8 34 74 
Almenn innlánsbinding 66 74 67 33 29 35 160 464 

verðtryggð 20 21 20 6 9 11 38 125 
óverðtryggð 46 53 47 27 20 24 122 339 

Aðrar innstæður - 1 - - - - 9 10 

Útlán: 
Greiddar óinnleystar ábyrgðir . . - - - - - - 1 1 
Yfirdráttarlán 5 5 2 - 3 5 21 41 
Afurðalán 1 7 5 4 6 - 30 53 
Víxlar 29 21 41 14 15 15 58 193 
Skuldabréf 126 131 138 62 49 63 286 855 

verðtryggð lán 82 105 89 41 33 39 181 570 
óverðtryggð lán 44 26 49 21 16 24 105 285 

Ýmislegt 39 45 39 15 18 19 95 270 

Alls 275 296 301 130 122 145 701 1970 

Skuldir: 

Veltiinnlán: 
Hlaupa- og gíróreikningar . . . . 6 22 18 10 5 6 59 126 
Sparisjóðsávísanareikningar 20 14 18 7 7 14 12 92 

Spariinnlán: 
Almennir reikningar 113 90 110 51 48 56 233 701 
Sparireikningar, 3 mánaða . . . . 7 7 6 3 3 3 23 52 
Sparireikningar, 12 mánaða . . . 20 15 16 19 7 5 93 175 
Vísitölubundnir reikningar . . . . 71 91 76 23 34 41 150 486 

Seðlabankinn: 
Viðskiptareikningur - - - - - - -

Endurseljanleg lán 1 6 6 3 6 - 24 46 
Önnur lán - 11 - 5 - - 8 24 

Ýmislegt 3 3 4 - 1 1 7 19 

Eigið fé 34 37 47 10 11 19 91 249 

Alls 275 296 301 130 122 145 701 1970 

leg að undanförnu og hlýtur að hafa verið erf-
itt að stýra þeim hjá skakkaföllum. Við-
skiptavinir bankanna búa við sömu rekstrar-
sveiflur vegna fjárskuldbindinga, en með 
öfugu formerki. Rekstrarskilyrði bankanna, 
sem hér um ræðir, mótast mjög af því, hve 
mikill hluti útlána er bundinn vísitölu. Vegna 
umframeftirspurnar lánsfjár ráða bankar 
miklu hér um, en það tekur þá nokkurn tíma 
að gera verulegar breytingar á samsetningu 

útlána. Rekstrarskilyrðin mótast einnig af 
öðrum öflum, sem öll eru bönkunum utanað-
komandi. Er þá í fyrsta lagi átt við verðbólgu, 
sem getur verið mikil og breytileg. í öðru lagi 
ráðast skilyrðin af jöfnuði ávöxtunar verð-
tryggðra liða og annarra, sem aftur ræðst af 
því, hve náið vextir óverðtryggðra liða fylgja 
verðlagsbreytingum. Meðfylgjandi línurit 
yfir verðbólgustig og vexti síðustu ár sýnir, að 
vextirnir fylgdu ekki verðbólgu, þegar hún 
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8. tafla. Efnahagur einstakra viðskiptabanka í árslok 1981. 
Við-

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

Í millj. kr. banki banki banki banki banki banki banki alls 

Sjóður 

Seðlabankinn: 
Viðskiptareikningur 
Almenn innlánsbinding 

verðtryggð 
óverðtryggð 

Gjaldeyrisreikningar 
Aðrar innstæður 

Erlendar eignir 

Endurlánað erlent lánsfé 

Útlán: 
Greiddar óinnleystar ábyrgðir 
Yfirdráttarlán 
Afurðalán 
Innlendir víxlar 
Skuldabréf 

verðtryggð lán 
óverðtryggð lán 

Ýmislegt 
Alls 

16 6 8 1 3 4 0 38 

1 8 106 3 1 13 4 136 
619 143 332 101 68 130 39 1432 

89 22 37 15 12 28 6 209 
530 121 295 86 56 102 33 1223 
103 20 - - - - - 123 

- 1 - - - - - 1 

139 29 - - - - - 168 

1425 344 1 - - - - 1770 

89 12 0 3 0 104 
133 68 49 16 9 27 3 305 

1252 193 334 56 4 81 - 1920 
285 55 201 70 53 28 12 704 
882 251 485 159 110 243 73 2203 
413 119 171 56 38 86 28 911 
469 132 314 103 72 157 45 1292 

281 132 122 58 64 81 26 764 

5225 1262 1638 464 312 610 157 9668 

Skuldir: 

Veltiinnlán: 
Almennir hlaupareikningar, 
Geymslufé og gíróreikningar 
Sparisjóðsávísanareikningar . . 

327 
165 

84 
30 

134 
97 

39 
28 

27 
23 

43 
54 00

 0
0 662 

405 

Spariinnlán: 
Almennir reikningar 
Sparireikningar, 3 mánaða . . . 
Sparireikningar, 12 mánaða . . 
Vísitölubundnir reikningar . . . 

951 
123 
310 
326 

243 
24 
72 

112 

616 
62 

178 
148 

186 
24 
33 
58 

130 
19 
21 
44 

191 
25 
78 

105 

91 
8 
8 

23 

2408 
285 
700 
816 

Gjaldeyrisreikningar 110 36 - - - - - 146 

Seðlabankinn: 
Viðskiptareikningur 
Endurseljanleg lán 
Löng erlend lán endurlánuð . . 
Önnur lán 

899 140 

25 

241 38 

1 

4 

8 

54 

14 0 

1376 

48 

Erlendar skuldir: 
Til skamms tíma 
Til langs tíma 

93 
1382 

7 
323 _ 

- - -

_ 
100 

1705 

224 36 32 18 5 10 2 327 

Stofnfé og hlutafé - 50 - 17 12 7 4 90 

Annað eigið fé 315 80 130 22 19 29 5 600 

Alls 5225 1262 1638 464 312 610 157 9668 
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Í millj. kr. 

Eignir: 

Sjóður 

Seðlabankinn: 
Viðskiptareikningur 
Almenn innlánsbinding 

verðtryggð 
óverðtryggð 

Aðrar innstæður 

Útlán: 
Yfirdráttarlán 
Afurðalán 
Víxlar 
Skuldabréf 

verðtryggð lán 
óverðtryggð lán 

Ýmislegt 

Alls 

Skuldir: 

Veltiinnlán: 
Hlaupareikningar 
Sparisjóðsávísanareikningar 

Spariinnlán: 
Almennir reikningar 
Sparireikningar, 3 mánaða 
Sparireikningar, 12 mánaða 
Vísitölubundnir reikningar 

Seðlabankinn: 
Viðskiptareikningur 
Endurseljanleg lán 
Önnur lán 

Ýmislegt 

Eigið fé 

Alls 

Efnahagur sparisjóða í árslok 1981. 

Sparisj. Sparisj. Sparisj. Sparisj. Sparisj. Sparisj. Spari-
Rvíkur í Kefla- Hafnar- Mýra- Kópa- vél- sjóðir 

og nágr. vík fjarðar sýslu vogs stjóra Aðrir alls 

1 0 0 1 0 0 7 9 

6 11 5 3 3 26 54 
43 38 47 23 17 23 108 299 

7 8 6 2 3 4 11 41 
36 30 41 21 14 19 97 258 

- - - - - - 4 4 

5 1 1 1 1 17 26 
- - 2 1 1 0 11 15 

23 16 25 12 10 11 49 146 
67 84 84 37 34 39 189 534 
32 48 38 14 20 14 79 245 
35 36 46 23 14 25 110 289 

22 20 20 8 8 10 53 141 

167 159 190 87 74 87 464 1228 

2 15 18 10 4 3 43 95 
14 9 12 5 5 11 10 66 

74 57 76 36 34 38 179 494 
11 8 10 3 4 4 24 64 
21 17 20 16 6 6 88 174 
24 29 24 9 13 14 48 161 

2 4 6 
- - 1 1 1 0 9 12 
- 1 2 - - - 7 10 

2 1 2 0 1 1 2 9 

19 20 25 7 6 10 50 137 

167 159 190 87 74 87 464 1228 

var mikil og vaxandi. Í þriðja lagi ráðast 
rekstrarskilyrðin af viðbrögðum sparifjáreig-
enda, en reynslan sýnir, að þeir bregðast 
skjótt við og flytja fé milli reikninga í leit að 
sem bestri ávöxtun, enda eiga þeir auðvelt 
með það, þar eð binditími sparifjárins er 
stuttur. Á síðari árshelmingi 1983 færðu þeir 
fé af vísitölubundnum reikningum, sem leiddi 
til þess, að blandaða beltið í efnahag bank-
anna stækkaði um leið og ávöxtun þess varð 
neikvæð, eins og áður er nefnt. 

Í grein sinni „Vextir og verðtrygging á fjár-
magnsmarkaði" í Fjármálatíðindum 2/1977 
skýrir Sigurgeir Jónsson frá því, að ótti við 
rekstraráhættu hafi einmitt komið í veg fyrir, 
að tekin yrði upp vísitölubinding í bankakerf-
inu, þegar hún kom til athugunar árin 1968 og 
1975. Var talið, að vextir, sem fylgdu verð-
lagsbreytingum, ættu betur við um skamm-
tímaskuldbindingar en vísitölubinding. 
Framangreind vandamál hefðu ekki komið til 
sögunnar, ef vextir og verðbólga hefðu fylgst 
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10. tafla. Úr reikningum Söfnunarsjóðs Íslands, 
innlánsdeilda kaupfélaga og Póstgíróstofunnar. 

Stöðutölur Hreyfingar 
Í millj.kr. 1981 1982 1981 1982 

Söfnunarsjóður Íslands: 

Innstæður 1 1 0 0 
Útlán 1 1 0 0 

Innlánsdeildir kaupfélaga: 

Innstæður 184 271 60 87 
Bundnar innstæður í 

Seðlabanka 45 73 18 28 

Póstgíróstofan: 

Innstæður 16 21 - 3 5 
Útlán 1 8 -15 7 

að, enda þótt jafnframt væri tekin upp vísi-
tölubinding. Það segir sig einnig sjálft, að 
vandamál af þessum toga skapast ekki, ef 
verðbólgu er haldið niðri, sem auðvitað er 
öruggasta leiðin til að sneiða hjá fylgikvillum 
ósamræmis í vaxtakerfinu. 

11. tafla. Lánaflokkun innlánsstofnana 1981 og 1982. 

Hreyfingar 

Staða 31/12182 1981 1982 

Spari- Spari- Spari-
Í millj. kr. Bankar sjóðir Bankar sjóðir Bankar sjóðir 

Ríkissjóður og ríkisst 309 60 90 32 147 17 

Bæjar- og sveitarfélög 227 36 32 5 147 19 

Lánastofnanir: . . . . 353 0 89 0 143 0 
Fjárfestingarlánasjóðir . . . . 338 0 81 0 141 0 
Aðrir 15 0 7 0 2 0 

Fyrirtæki: . . . . 7713 445 1575 115 3836 197 
Landbúnaður . . . . 1231 41 254 14 458 14 
Sjávarútvegur . . . . 3061 50 588 16 1665 24 
Verslun . . . . 1586 164 274 48 851 75 
Iðnaður . . . . 1240 102 286 17 608 52 
Byggingaverktakar íbúða . . . . 57 11 12 4 22 2 
Aðrir byggingaverktakar . . . . 61 10 11 2 33 3 
Samgöngur . . . . 207 30 64 12 86 6 
Raforkumál . . . . 5 1 7 -6 - 3 1 
Þjónustustarfsemi 264 36 78 9 115 19 

Einstaklingar . . . . 1526 603 459 179 597 190 
Íbúðabyggingar . . . . 759 438 211 113 297 118 
Annað 767 165 248 66 300 72 

Útlán alls 10127 1144 2244 331 4870 423 

Lán innlánsstofnana innbyrðis . . . . 1 0 0 0 - 3 0 










