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V e x t i r o g v e r ð b ó l g a 

Eitt af því, sem sett hefur svip á þróun efna-
hagsmála hvarvetna í heiminum undanfarinn 
áratug, eru óvenjulega háir vextir og fjár-
magnskostnaður. Hér er ekki um það eitt að 
rœða, að nafnvextir hafi á þessu tímabili verið 
hœrri bœði í iðnríkjum Evrópu og Norður-
Ameríku en yfirleitt eru dœmi til áður, heldur 
hafa raunvextir, þ.e.a.s. nafnvextir umfram 
verðbólgu, einnig verið með hœsta móti. 

Skýringanna á þessari þróun er ekki að leita 
í vísvitandi hávaxtastefnu ríkisstjórna eða 
seðlabanka, enda eru vextir á öllum stœrstu 
peningamörkuðum heimsins fyrst og fremst 
ákvarðaðir af markaðsöflum. Hér eru þyngri 
efnahagslegir straumar að verki, sem bœði 
hafa haft áhrif á eftirspurn og framboð á fjár-
magni og þannig knúið vextina upp á við. 
Tvennt má sérstaklega nefna, sem flestir eru 
sammála um að miklu máli hafi skipt í þessu 
efni. Annað er sívaxandi eftirspurn ríkisins og 
annarra opinberra aðila eftir fjármagni, en hitt 
mikil og almenn verðbólga og vantrú fjár-
magnseigenda á getu stjórnvalda til þess að 
halda verðlagi í skefjum í framtíðinni. Rétt er 
að líta nokkru nánar á þessa tvo þœtti. 

Útþensla ríkiskerfisins í formi aukinna 
útgjalda, tilfœrslu fjármuna og margvíslegra 
rekstrarumsvifa er eitt af höfuðeinkennum 
efnahagsþróunar síðustu áratuga hvarvetna í 
heiminum. Er nú svo komið, að útgjöld ríkis 
og sveitarfélaga eru víðast hvar í þróuðum 
löndum á bilinu frá 40 til 60% af heildarráð-
stöfunartekjum viðkomandi þjóða. Þótt til-

hneiging til útgjaldaaukningar hafi verið mikil 
og lítt viðráðanleg, hefur vilji skattgreiðenda 
til þess að borga brúsann með auknum álög-
um ekki styrkzt að sama skapi. Afleiðingin 
hefur orðið sívaxandi halli í fjármálum ríkis-
ins og annarra opinberra aðila, sem orðið 
hefur að fjármagna með lántökum og verð-
bréfasölu. Aðeins á tímum stórstyrjalda hefur 
verið um jafnmikla aukningu ríkisskulda að 
rœða og undanfarinn hálfan annan áratug. 

Afleiðingar hinnar miklu eftirspurnar eftir 
lánsfé, sem þannig hefur bœtzt við almennar 
fjármagnsþarfir fyrirtœkja og einstaklinga, 
hafa síðan komið fram í aukinni samkeppni 
um takmarkað lánsfé og hœkkandi vöxtum. 
Frœgasta dæmið um þetta nú um stundir er að 
finna í Bandaríkjunum, þar sem hallinn á 
ríkisbúskapnum er stórum meiri en nokkru 
sinni fyrr á friðartímum og vextir að sama 
skapi háir. Er ólíklegt talið, að nokkur veruleg 
vaxtalœkkun geti þar átt sér stað, fyrr en tekizt 
hefur að draga úr fjárlagahallanum. 

Ennþá skýrara orsakasamhengi er þó á 
milli hækkunar vaxta og þeirrar miklu verð-
bólguþróunar, sem náði tökum á þróun efna-
hagsmála í flestum ríkjum heims í upphafi átt-
unda áratugarins og náði víðast hámarki eftir 
fyrri olíuverðshœkkanirnar á árunum 1973-
1974. Allan áttunda áratuginn má þó segja að 
hafi verið meiri og almennari verðbólga í 
heiminum en nokkru sinni áður eru dæmi til á 
friðartímum. Áhrif verðbólgunnar á vexti 
komu einkum fram með tvennum hœtti: Ann-



ars vegar hœkkuðu nafnvextir sem svaraði 
aukinni verðbólgu, þannig að hún leiddi ekki 
til lœkkunar raunvaxta. Hins vegar hafði mikil 
og sveiflukennd verðbólga í för með sér vax-
andi vantrú varðandi framtíðarverðmœti pen-
ingaeigna, sem kom svo aftur fram í því, að 
raunvextir höfðu tilhneigingu til að hœkka, 
einkum aflánum til langs tíma. 

Þótt nokkuð hafi dregið úr verðbólgu að 
nýju á undanförnum þremur árum, bendir 
flest til þess, að enn sé fyrir hendi rótgróin 
vantrú á getu stjórnvalda til þess að hafa hemil 
á verðbólgunni til frambúðar, og eigi hún 
drjúgan þátt í því að halda raunvöxtum hœrri 
en þeir mundu ella vera. Aukinn stöðugleiki á 
fjármagnsmarkaði og lækkun raunvaxta er 
því háður minnkandi verðbólgu og trausti 
manna á vilja og getu stjórnvalda og annarra 
ráðandi þjóðfélagsafla til þess að halda þróun 
verðbólgunnar í skefjum. Sízt af öllu hafa til-
raunir til þess að lœkka vexti með beinum 
aðgerðum ríkisvaldsins eða peningaþenslu 
verið líklegar til árangurs, þar sem þœr hafa 
yfirleitt orðið til þess eins að kynda undir verð-
bólgu og auka um leið vantrú manna á raun-
verulegan vilja stjórnvalda til þess að halda 
henni í skefjum. 

Um allt þetta, sem nú hefur verið rakið, má 

finna hliðstæður og dœmi í þróun mála hér á 
landi. Eins og skýrt er rakið í grein Bjarna 
Braga Jónssonar í þessu hefti Fjármálatíðinda 
varð tregða stjórnvalda til þess aðfæra vexti til 
samræmis við verðbólgu á áttunda áratugnum 
til þess eins að draga stórlega úr innlendri 
fjármagnsmyndun og gera þjóðarbúið í æ 
ríkara mœli háð erlendu lánsfé. Eftir að verð-
trygging og raunhæfari vaxtastefna var upp 
tekin, fór þróunin aftur að snúast til betri vegar 
í þessu efni, þótt efnahagsáföll undanfarinna 
tveggja ára hafi að nokkru skyggt á þann 
árangur. Það, sem nú skiptir mestu máli, ef 
bæði á að takast að auka framboð á innlendu 
fjármagni og tryggja stöðuga og hóflega raun-
vexti aflánsfé, er, að dregið verið úr verðbólgu 
og komið í veg fyrir þær kollsteypur kaup-
gjalds og verðlags, sem svo mjög hafa ein-
kennt efnahagsþróunina hér á landi um 
margra ára skeið. Þegar haft er í huga, hve 
mikils virði heilbrigður fjármagnsmarkaður 
er bæði fyrir afkomu einstaklinga og fyrir-
tækja, ætti skilningur á samhengi raunvaxta 
og verðlagsþróunar að geta átt sinn þátt í því 
að beina hagsmunasamtökum inn á farsælli 
brautir varðandi úrlausn kjaramála. 

J.N. 



Bjarni Bragi Jónsson: 

Eðl i v a x t a o g h l u t v e r k þ e i r r a í 
e f n a h a g s l í f i n u 

Grein þessi er að stofni t i l samin sem greinargerð fyrir til lögum 
Seðlabankans í vaxtamálum í desember síðastiiðnum. Síðan 
hefur efnið verið umsamið með þessa birtingu fyr ir augum, fræði-
legt innihald aukið, en dregið úr eða vikið við tímabundnu efni. 
í greininni er nýtt efni, sem ýmsir starfsmenn í hagfræðideild hafa 
unnið, án þess að tök séu á að geta þess sérstaklega. Greinin fer 
frá hendi höfundar í byrjun febrúar og er engu breytt vegna þess, 
sem síðan hefur gerst. 

Í upphafi þessa máls verða dregin f ram 
nokkur helztu grundvallaratr iði vaxtafræða 
og þess vaxtakerf is , sem hér hefur verið 
komið upp til þess að snúast við verðbólgu-
vanda og efnahagslegu misvægi. Verður fyrst 
lögð höfuðáherz la á aðgreiningu verðbólgu-
áhrifa , ásamt viðbrögðum við þeim, f rá raun-
vöxtum og raunverulegri myndun og hreyf-
ingum f j á rmagns , en síðan f ja l lað um eðli og 
hlutverk vaxta í samhengi raunstærða. í f ram-
haldi af því verður f ja l lað um helztu niður-
s töður þeirra nánari a thugana , sem gerðar 
hafa verið til undirbúnings mótun vaxtastefn-
unnar . 

1. Endurmat og raunstœrðir peningalegs 
fjármagns. 

Verðtrygging eða samsvarandi vextir, sem 
taka fullt tillit til verðbólgu, valda endurmat i 
peningalegs f j á rmagns í sparifé og út lánum 
og tryggja varðveizlu raunvirðis þess þrátt 
fyrir verðbólguþróun . Afborgan i r koma 
þannig inn af tur með réttu raunvirði og gera 
kleift að skila sparifé með sama hætti. Áhrif 
þessa endurmat s til raunverulegrar ábyrgðar 
lán takenda og skilvirkni lánakerfisins eru 
fræðilega óyggjandi , enda jafngilda þau skil-
yrðum stöðugs verðlags. Við mikla verð-

bólgu, sem þannig er bætt upp, myndar 
endurmat ið meginhluta aukningar á nafn-
virði innlána og út lána. Er sá meginhluti 
aukningarinnar með öllu óháður því, hvort 
vextirnir hvetji til aukins raunsparnaðar . 

Ofan á stofn verðtryggðs og endurmet ins 
f j á rmagns bætist nýmyndun þess í formi raun-
verulegs peningalegs sparnaðar , sem nýta 
má til nýrrar f járfes t ingar . Meginmunur inn á 
verðtryggingu í einu formi eða öðru og þeirri 
verðbólguskerðingu, sem áður var látin við-
gangast, er sá, að sparnaður inn gengur til 
þess að auka heildarvirði f já rmagnsins á móti 
nauðsynlegri nýrri f jár fes t ingu og aukningu 
þ jóðarauðs í stað þess að ganga að hluta eða 
öllu til þess að fylla í verðbólguskörðin eða 
jafnvel að hrökkva ekki til þess. Þetta ein-
falda grundvallaratriði skýrir að mestu háska-
lega skuldasöfnun út á við, jafnhl iða því að 
ekki hefur tekizt sem skyldi að varðveita og 
auka innlent f j á rmagn . 

Meginmunur er á vísitölubindingu og nafn-
vaxtak jörum við skilyrði snöggrar og mikillar 
aukningar verðbólgu. Verðbætur samkvæmt 
vísitölubindingu reiknast í einni andrá á allan 
stofn innstæðu eða láns, um leið og verð-
breytingin kemur f ram. Formleg verðtrygg-
ing er þannig hæf til þess að snúast við snöggri 
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verðbólguholskef lu , slíkri sem nú he fu r risið. 
í he fðbundnum vaxtareikningi gerist hins 
vegar ekker t í einni andrá , heldur tekur það 
vextina svo eða svo langan t íma að vinna upp 
það endurmat , sem nauðsynlegt er með hlið-
sjón af gangi verðbólgunnar . Skilyrði nægrar 
uppsöfnunar vaxta í þessu skyni er , að þeir 
samsvari árshraða verðbólgunnar í hver jum 
mánuði eða yfir annað nægilega stutt t ímabil , 
svo að ekki komi til verulegrar röskunar og 
ti lætluðum árangri verði náð með sæmilegu 
öryggi. 

2. Raunvextir og efnahagsáhrif þeirra. 
Verðtryggingin sem slík er að sjálfsögðu 

aðeins hinn hlutlausi eða óvirki g runnur 
vaxtakerfisins. Raunvext ir eru hið virka 
s t jórntæki sparnaðar , f jár fes t ingar og ann-
arra rauns t rauma peningalegs f j á rmagns . 
Skattaákvæði verka þar einnig á, en ekki er 
ástæða til að láta þau koma í stað vaxtakjara 
á heildina litið, heldur vera meðverkandi í 
sérs tökum tilvikum. Almenn reynsla og 
flestar hagrannsóknir benda til þess, að raun-
vextir séu áhrifar íkt tæki til þess að hvet ja eða 
letja til myndunar f j á rmagns , a lmennt og í 
sérs tökum f o r m u m , beina því í t i l tekna far-
vegi og stýra ráðstöfun verðmæta , e inkum 
f jár fes t ingu og öflun varanlegra no tamuna . 
Almenn t er vakinn skilningur á því, að með 
beitingu vaxta er átt við raunvexti og aðeins 
þá. Dýrkeypt reynsla af marghá t tuðum 
skömmtunar - og refs iaðgerðum hefur ótví-
rætt fært heim sanninn um, að slíkar aðgerðir 
nægja engan veginn til þess peningalega 
aðhalds , sem nú er réttilega talið bráðnauð-
synlegt, nema s tuddar séu raunvöxtum til 
jafnvægis á lánamarkaði . En að þeim fengn-
um er lítil ástæða til þessara neikvæðu ráð-
stafana nema til v iðbúnaðar við óvæntri 
röskun. 

U m f r a m nærtækustu áhrif til jafnvægis á 
lánamarkaði hefur beiting raunvaxta áhrif á 
a lmenna eft i rspurn eftir gögnum og gæðum. 
Háir raunvextir stuðla að því, að fólk f res tar 
neyzluútgjöldum og þar með innflutningi, en 
mjög lágir eða neikvæðir raunvextir hvet ja 

almenning til að eyða sparifé f r emur en að 
láta það rýrna í verðbólgu. Þannig verka 
raunvextir á j ö fnuð þjóðarútg ja lda og þjóð-
arframleiðslu og þar með á viðskipta- og 
f j á rmagns jö fnuð út á við. Það er svo háð sam-
spili við opinber f j á rmál , hvort þessi áhrif 
koma að fullu f ram eða ganga upp á móti 
gagnstæðum áhrifum f j á rmálanna . Hvort 
peningalegt aðhald veldur samdrætti þjóðar-
framleiðslu og þá sparnaðar eftir þeirri leið, 
er að mestu háð gengisstefnunni. Eigi aukinn 
sparnaður að nást f ram og nýtast að fullu til 
hagvaxtar, þarf j ö fnuður r íkisf jármála að 
létta undir með f j á rmagnsmyndun f remur en 
að vera til byrði, og samstaða þarf að nást 
með aðilum vinnumarkaðar ins um skipulega 
og raunhæfa t ek juþróun . A ð öðrum kosti 
verður að velja milli þess að láta peningalegt 
aðhald valda t ímabundinni s töðnun í byrjun 
eða sæta varanlegri skaðsemd af völdum 
verðbólgu. Hvað svo sem um valið þar á milli 
má segja f rá a lmennu viðhorfi , er deginum 
ljósara, að síðari kosturinn hefur svo lengi 
orðið ofan á í íslenzkum efnahagsmálum, að 
sú leið má teljast lokuð. Allt leggst nú og í 
næstu f ramt íð á sveif með aðhaldi og ábyrgð, 
svo að sveigja verður aðra stefnuþætti og 
þjóðfélagsöfl að þeirri niðurstöðu. 

Verðbólguáhrif vaxta eru mönnum mikil 
ráðgáta. Stafar það af tvíþættu eðli vaxtanna 
í þessu tilliti. Sem verð á f jármagni í f ram-
leiðslunotum eru raunvextir kos tnaðarþát tur 
rétt eins og hráefni eða vinnulaun. Það hefði 
því út af fyrir sig áhrif til ve rðh jöðnunar að 
gefa vexti eft ir , þ .e . sömu áhrif og eftirgjöf 
hráefnisverðs eða vinnulauna tiltekinna 
stét ta , t .d . bænda eða bankamanna , mundi 
hafa. Staðreyndin er hins vegar sú, að allan 
f ramleiðslukostnað verður að greiða. Eftir-
gjöf f j á rmagnskos tnaðar stenzt aldrei til 
lengdar og snýst g jarnan gegn tilgangi sínum 
sökum þensluáhrifa , svo sem títt er um fram-
leiðslustyrki. A ð hinu leytinu hafa raunvextir 
algjöra sérstöðu í verðkerf inu. Um leið og 
þeir eru verð á f j á rmagni , eru þeir verð á 
nýmyndun peninga, sem raunar verður talin 
nauðsynleg í tilviki vaxtaef t i rgjafar til að fylla 
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í skarð f jármagnsins af völdum hennar. Sé 
ekki alveg sérstakt svigrúm til aukinnar 
nýtingar framleiðsluafla fyrir hendi, hefur 
peningaþenslan verðhækkunaráhrif , fyrst í 
yfirborgunum, launaskriði, hærri verktil-
boðum og fasteignaverði, og í framhaldi af 
því með hækkuðum launakröfum og almennu 
verðlagi. Mikið af þeim áhrifum hefur verið 
dulið, þar sem almenn verðsamkeppni hefur 
sökum varanlegs þensluástands varla verið 
fyrir hendi hérlendis fyrr en nýlega. Gagn-
stætt t ímabundnum verðhjöðnunaráhr i fum 
af vaxtaeftirgjöf er með festu í stjórn pen-
ingamála unnt að ná varanlegum árangri 
stöðugs verðlags, að sjálfsögðu í samstillingu 
við önnur hagstjórnartæki. 

Þetta má einnig orða svo, að vextir séu verð 
hins almenna framleiðsluþáttar fjármagnsins, 
í skilningi nýs og óhlutbundins peningalegs 
f jármagns, sem leitar hagstæðustu notkunar 
og arðgjafar . Verð þetta er framleiðendum 
og öðrum fjárfestingaraðilum til viðmiðunar 
við ákvarðanir um fjárfestingu og ný fram-
leiðsluáform, en þessir þættir ráða beint og 
óbeint mestu um heildareftirspurn og 
atvinnustig í þjóðarbúinu. Atvinnustigið er 
eitt helzta stefnumark stjórnvalda, og miðast 
vaxtastefna þeirra því gjarnan fyrst og fremst 
við að ná fullri atvinnu og þar með sem 
mestum hagsmunum fyrir sem flesta, geri 
hófstilling kröfugerðar það fært, svo sem að 
framan greinir. Til þess að ná marki fullrar 
atvinnu frá lægra stigi getur þurft að bæta 
nýrri peningamyndun við f ramboð lánsfjár á 
markaðnum með innri þenslu eða erlendum 
lántökum, en í síðara tilvikinu eykst hið 
gjaldeyrislega svigrúm til f ramkvæmda. Slíkt 
þensludæmi gengur þó því aðeins upp til 
lengdar, að sparnaður vaxi nægilega af 
auknum tekjum til jafnvægis móti fjárfest-
ingu, að gengið og önnur samkeppnisskilyrði 
valdi ytra jafnvægi, og loks að verðþensla sé 
ekki vakin. Sveigjanleg viðbrögð vaxta og 
verðtrygging eru meðal helztu jafnvægisskil-
yrða þessarar framvindu. 

Beiting vaxta til þess að velja hæfilegt 
atvinnustig og slá á t ímabundna þenslu er 

skammtímaaðgerð, sem á ekki að hafa mikil 
né varanleg áhrif á vaxtakostnað atvinnuveg-
anna í heild og megintekjuskiptinguna milli 
vinnutekna og eignatekna. Það er þá fyrst, er 
þensluöfl reynast þrálát eða raunskilyrði 
framleiðslu og tekjumyndunar lengi óhag-
stæð, að vextirnir verða ráðandi í þessu tilliti. 
Það eru sem sé hin ytri og varanlegri raunskil-
yrði, sem ráða mestu um langtímavexti, 
fremur en hin sveigjanlega opinbera vaxta-
stefna á hverjum tíma, sem hlýtur hins vegar 
að taka mið af þessum skilyrðum. Á ýmis 
þessara skilyrða má þó hafa áhrif með 
aðgerðum stjórnvalda, samtaka og einstak-
linga. Varanleg staðfesta og jafnvægi í efna-
hagsmálum og regluföst og sanngjörn skilyrði 
sparnaðar og f jármagnsmarkaðar eru til þess 
fallin að efla almennt traust og sparnaðarvilja 
og auðvelda hófstillingu vaxta til langs t íma. 

Spyrja má, hvort vextirnir valdi því tví-
þætta verkefni að tryggja fulla atvinnu og nýt-
ingu framleiðsluafla á líðandi stund annars 
vegar og nægan sparnað og uppbyggingu 
vegna framtíðarþarfa athafnalífs og hagþró-
unar hins vegar. Grundvallarskilyrði þess, að 
svo geti orðið, eru að jafnaði til staðar. Nýt-
ing og ending hins mikla stofns fastaf jármuna 
á hverjum tíma eru mjög sveigjanlegir þættir, 
svo að nýir mannaflaárgangar eru ekki háðir 
náinni samsvörun við nýmyndun atvinnu-
tækja. Fjöldi atvinnufæra, sem spretta af f jár-
festingu hvers árs, er og háður sveigjanlegu 
vali misjafnlega f jármagnsfrekra atvinnu-
greina og mismikilli vélvæðingu og f jár-
magnsþyngd hverrar greinar auk valkosta 
mismikils hlutfalls beinnar framleiðslufjár-
festingar af heildinni. Reynist myndun at-
vinnufæra ófullnægjandi til nokkurrar 
lengdar, ætti það að orsaka hækkun arðgjafar 
og vaxta. Boðmiðill vaxta og arðs gagnvart 
sparendum er svo til þess fallinn að laða fram 
meiri sparnað og beina stærri hluta hans til 
athafnalífsins. Fullkomin sveigjanleg 
aðlögun á öllum þessum sviðum er að sjálf-
sögðu háð margháttuðum skilyrðum tækni, 
framleiðsluhátta, samtakabeitingar, einstakl-
ingshegðunar og opinberrar tilhlutunar. Eins 
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og gengur hneigjast sumir til að telja úr 
m ö n n u m k ja rk og trú á þessum möguleikum. 
Reyndin mun þó sú, að aðlögunarhæfni á 
þessum sviðum má efla með markvissri 
fræðslu og skipulagsumbótum. 

3. Vitnisburður peningamálaskýrslna. 
Peningamálaskýrslur sýna glöggt þann 

veigamikla árangur , sem náðst hefur með 
verðtryggingu og raunvaxtas tefnu þrátt fyrir 
andstreymi og undanbrögð . J a fn f r amt sýna 
þær þau viðbrögð, sem sparendur hafa haft í 
f r ammi til þess að nýta skástu lánskjörin 
hver ju sinni. Ef t i r farandi eru tölur valinna 
ára , f rá því að innlán voru í og nærri hámarki 
að tiltölu við þ jóðarf ramle iðs lu , síðan í lág-
marki og loks með þeim endurba ta , sem 
náðst hefur . Fyllra yfirlit er gefið í töflu 1 hér 
á eft ir . 

og verðtrygging hinna fyrrgreindu allt frá 
árinu 1976 dregið til sín vaxandi hluta, þar til 
að metin höfðu nærri jafnazt á árinu 1983. 
Sökum hárra nafnvaxta í samanburði við 
verðtryggingu á árinu 1984 snerist þróunin 
við, svo að ársmeðaltal a lmennra spariinn-
lána varð af tur mun hærra en t ímabundinna . 
A ð undanförnu hefur á ný orðið hraðfara 
þróun til aukinna innlána með verð- eða 
gengistryggingu eða sé rk jö rum, tengdum 
tímalengd innistæðu, og voru þau orðin alls 
um þriðjungi hærri en almenn spariinnlán um 
áramót . Samanburður á töflum 1 og 2 sýnir 
glöggt, að hrun sparnaðarins hélzt í hendur 
við þráláta , mjög neikvæða raunvexti , eink-
um árabilið 1973-1979, en endurbat inn 
hefur verið tengdur hagstæðari raunvöxtum 
og verið hraðastur 1981 og 1984, þegar þeir 
voru hvað næstir. 

Ársmeðaltöl innlána og peningamagns sem hlutfall af þjóðarframleiðslu, %. 
Áfallnir vextir og verðbœtur meðtalin. 

Ár 
Seðlar 

og mynt 
Velti-

innlán 
Alm. spari-

innlán 

Bundin 
spari-
innlán 

Heildar-
innlán 

Peninga-
magn og 
sparifé 

1963 4,2 9,0 31,7 40,7 44,9 
1967 3,7 7,0 20,0 10,2 39,2 42,9 
1970 2,8 8,2 18,8 9,8 36,8 39,5 
1974 2,1 6,3 13,2 6.6 26,1 28.2 
1978 1,6 4,7 10,0 6.7 21,5 23.1 
1981 1,6 5,2 12,6 8,8 26,6 28.1 
1983 1,1 4,4 12,5 11.9 28,8 29.9 
1984 1,1 5,1 16,1 12,2 33,2 34,4 

Hið mikla verðbólguskeið, e inkum frá 
1971, án samsvarandi vaxta eða verðbóta olli 
þannig skerðingu peningalegs f j á rmagns í 
bankaker f inu um nærfellt 20% af þ jóðar-
framleiðslu eða nærri helmingi af hlutfalli 
þess sjálfs á þennan kvarða . J a fn f ramt olli 
það miklum umskiptum í samsetningunni . Í 
s tað þess að una vaxtalausum seðlum og 
vaxtalágum velt i innlánum hafa fólk og fyrir-
tæki dregið úr seðlaeign um nærri þr já f jó rðu 
og velt i innlánum um nærri helming. Frá því 
að t ímabundin spariinnlán námu ekki helmingi 
að tiltölu við hin a lmennu , hafa hærri vextir 

Þeir raunvextir , sem voru meginorsaka-
valdur þessarar f ramvindu, koma f ram á eftir-
farandi yfirliti um metna ársávöxtun og raun-
vexti inn- og útlána og einstakra f lokka þeirra 
sömu árin og að f raman greinir og auk þess 
árið 1971. Fyllra yfirlit er gefið í töflu 2 hér á 
eft ir . Það eru að sjálfsögðu ekki aðeins raun-
vextir hinna einstöku ára , sem skýra stöðu 
spar i f jár ins sömu ár, heldur raunvextir allra 
á ranna á milli s töðutalnanna í yfirlitinu. Þess 
ber og að gæta, að staða innlána breytist ár 
hvert ekki aðeins með raunvöxtunum, heldur 
er sparnaðarhegðun háð fyrri reynslu spar-
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Árlegir meðalvextir innlánsstofnana. 
Á = ávöxtun % R = raunvextir % 

Heildar- Alm.spari- Spariinn- Heildar- Ný almenn 
Ár innlán innlán lán alls útlán skuldabréf 

Á R Á R Á R Á R Á R 
1963 6.6 -5,8 7,0 -5,5 7,5 -5,0 9,5 -3,3 9,5 -3,3 
1967 6,9 1,7 7,0 1,8 7,6 2,4 9,3 4,0 10.0 4,7 
1970 6,7 -8,9 7,0 -8,6 7,6 -8,1 9,5 -6,5 9,2 -6,8 
1971 6,7 3,7 7,0 3.9 7,6 4,5 9,4 6,3 9,2 6,1 
1974 9,8 -28,7 10,8 -28,1 11,7 -27,5 13,2 -26,5 15,9 -24,8 
1978 17,8 -19.7 18.6 -19,2 22.8 -16,3 24,8 -14,9 27,2 -13,3 
1981 33.5 -9.5 34.4 -8,9 39,3 -5.6 40,8 -4,6 45,1 -1,7 
1983 48.4 -14,4 38,7 -20,0 55.5 -10,3 56.7 -9,6 48,8 -14,2 
1984 17,9 -0,8 16,1 -2,4 20.4 1.3 23.0 3,4 

enda og væntingum þeirra um komandi f ram-
vindu svo og sérs tökum tækifærum til ávöxt-
unar . 

Þau ár skera sig úr með jákvæða raunvexti , 
þegar verðstöðvun var í gildi mikinn hluta 
ársins, þ .e . árin 1967 og 1971. Einnig sýna 
þau ár lítt neikvæða og í verulegum mæli já-
kvæða raunvexti , þegar átak var gert til þess 
að hægja á verðbólgu, j a fn f r amt því að verð-
tryggingu og verðbótavöxtum var við haldið, 
þ .e . árin 1981 og 1984. Af þessu má draga þá 
ályktun, að mjög torvelt sé að ná ti lætluðum 
árangri raunvaxtas tefnu nema með fullnægj-
andi tökum á verðlagsþróun eða á hinn bóg-
inn með fullu vaxtafrelsi . 

Á það má benda , að hefði þróunin haldið 
eðlilega áf ram frá fyrra hámarki , líkt því sem 
gerzt he fur í öð rum þróuðum löndum, gætu 
skuldir þ jóðarbús ins út á við verið a .m.k . 
þriðjungi lægri en reyndin er. Víðfeðmar i 
a thuganir á innlendum sparnaði sýna, að 
aðrir þættir sparnaðar ins bættu ekki upp þá 
hlutfallslegu rýrnun, sem hér varð f ram til 
1978 og að t akmörkuðu leyti lengur, heldur 
varð á f lestum sviðum samsvarandi verð-
bólguskerðing. 

Kerf i sbundnar tölfræðilegar (ekonometr -
iskar) rannsóknir , sem unnar hafa verið í hag-
fræðideild, s taðfesta gildi vaxtanna fyrir 
stöðu bankalegs sparnaðar . Almennt má 
segja , að innlán hækki a .m.k . sem svarar 
hækkun nafnvaxta (ávöxtunar) frá einu stigi 

til annars , og svarar það að mestu til áður-
greindra endurmatsáhr i fa . Nánar tiltekið 
hafa ákveðnir raunvextir í för með sér til-
tekna langt ímajafnvægisstöðu peningamagns 
og spar i f jár , að öðrum forsendum gefnum. 
Á grundvelli skýrsluefnis frá t ímabilinu 1964-
83 og forsendna um 2 % árlegan vöxt þ jóð-
arframleiðslu og 20% verðbólgu hefur verið 
met ið , að peningamagn og sparifé (heildar-
dálkurinn í yfirliti um peningastærðir hér á 
undan) stefni á eft i rgreinda stöðu í hlutfalli 
við þ jóðarf ramleiðs lu miðað við mismunandi 
meðalvexti : 

Vextir: 5% 10% 15% 20% 25% 
Peningamagn og sparifé 29% 35% 43% 52% 62% 

VÞF 

Aðgæta ber , að hér er um að ræða meðaltal 
vaxta, þar sem seðlar bera enga og veltiinnlán 
mjög lága vexti og yfirleitt talsvert neikvæða 
raunvexti , en mótsvarandi þ jónusta ekki 
re iknuð til vaxta, svo og að a lmennar spari-
bækur hafa sökum út tektarhagræðis ekki gert 
tilkall til hárra vaxta. Meginatr iðið er , að inn-
lánin hafa sýnt vaxtanæmi, sem gerir t rúnað 
við raunvaxtas tefnu að grundvallarskilyrði 
fyrir eflingu bankakerf is ins og lánastarfsem-
innar á heildina litið. Eflaust hefur vaxta-
næmið styrkzt verulega af reynslu almennings 
og auknum og fjölbreyti legri sparnaðar-
fo rmum að undanfö rnu . Er því ærin ástæða til 
að benda á, að það gæti haft mun alvarlegri 
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afleiðingar en fyrri reynsla bendir til, verði 
enn brugðizt trausti spar i f já re igenda. Fyrri 
skerðing spar i f já r kom eigendum þess meira 
í opna skjö ldu. Nú eru þeir reynslunni ríkari 
og líklegir til þess að bregðast skjót t og hart 
við, ef bankaker f ið bregzt trausti þeirra á ný, 
með ófyr i rs jáanlegum og afdr i far íkum afleið-
ingum fyrir bankaker f ið og peningalegan 
sparnað landsmanna . Meðan verðtrygging er 
ekki ful lkomin, hefur reynzt mjög mikilvægt, 
að j a fnan séu fyrir hendi nægilega fýsileg 
sparnaðar fo rm fyrir hinn vaxtanæma hluta 
sparnaðar ins að leita í, f remur en til eyðslu 
eða neyzluf járfes t ingar . 

Þróun innlána er að sjálfsögðu aðeins 
önnur hlið þess misvægisvanda, sem s teðjar 
að bankaker f inu . Láns f j á r skömmtun , sem 
lengst af he fur verið viðhöfð, torveldar m jög 
tölulegt mat á áhr i fum vaxta á lánsf járef t i r -
spurn. Eigi að síður er fyllilega mark tæk 
reynsla fyrir áhr i fum raunvaxta á lánsf járef t -
irspurn og þeim þrýstingi, sem bankas t jórn i r 
verða fyrir, þegar vextir eru óraunhæfir . Má 
óe fað te l ja , að nærfellt 3 ára þrengingar 
bankakerf is ins með samfellt neikvæðri lausa-
f já rs töðu þess séu fyrst og fremst afleiðing 
hins mikla misræmis vaxta og verðbólgu, er 
ágerðist 1982 og stóð f ram undir haustið 1983. 
Eft i r nokkurn bata í k jö l far ágústaðgerðanna 
sló svo a f tur í bakseglin af völdum gengis-
spákaupmennsku og ótryggs útlits, svo að 
lausaf járs taða varð neikvæð um rúma 3 millj-
arða í lok nóvember . Hafði það í för með sér, 
að bankaker f ið gat alls ekki tekið á sig f rekar i 
skakkaföl l . 

4. Eigna- og afkomuáhrif verðbóta og vaxta. 
Gera þarf skýran gre inarmun á hagsmuna-

legum áhr i fum verðtryggingarendurmats 
annars vegar og raunvaxta hins vegar. Hið 
fyrra varðar eignarhlutdeild og f jármagnst i l -
færslur, óháð árangri a thafna yfir t íma, en 
raunvextirnir mega teljast tekjuhlutdei ld af 
f ramleiðslustarfsemi. Þegar allir meginþættir 
verðlagsþróunar eru samstíga, svo sem nú 
virðist vera raunin, skrifast eignir og skuldir 
upp í sömu hlutföllum og breytingin er hlut-

laus. Hagsmunahópar geta að vísu saknað 
þess að fá ekki verðbólgutilfærslur eins og 
áður fyrr. Slíkar tilfærslur væru þá f ram 
komnar sem ótilætluð niðurstaða af kaup-
sprengingu, sem ekki voru efnahagsaðstæður 
til að gera að raunverulegri k jarabót . Ekki er 
sjáanleg nein skynsamleg ástæða til þess að 
láta slíka kollsteypu ráða afdr i fum lánsfjár-
magns f r emur en r aun tek jum á sínum eigin 
vettvangi. Sé hins vegar misgengi í verðlags-
og t ek juþ róun , þannig að um eigna- og/eða 
tekjuti lfærslur verði að ræða, ganga þær í 
meginatr iðum út á milli meginstét ta eða þjóð-
félagsgeira, þar sem banka- og s jóðakerf i eru 
aðeins milliliðir í því samhengi. Er því f jar -
stæða að halda því f r am, að bæði launþegar 
og atvinnurekstur inn tapi samtímis á vaxta-
breyt ingum. A ð miklum meirihluta eru 
atvinnufyrir tækin skuldarar , en launþegar og 
sjóðir þeirra lánvei tendur. Á heildina litið 
eru háir raunvextir þannig launþegum í hag, 
sé atvinnu þeirra ekki hætt af þeim sökum, að 
undan teknum hinum yngri, sem skulda nýleg 
náms- og húsnæðislán. Við því er séð sérstak-
lega með lágum eða engum raunvöxtum opin-
berra lána til þessara no ta , en þessi tak-
mörkuðu tilefni mega með engu móti brengla 
hei ldarst jórn lánskjara . 

Mikið hefur borið á áhyggjum um, að 
atvinnuvegunum verði íþyngt með of háum 
vöxtum. Almennt getur það ekki átt sér stað, 
nema um sé að ræða háa raunvexti til nokk-
urrar lengdar. A ð því er varðar nýjar f járfes t -
ingar, á s t jórn eða leiðsögn raunvaxta til jafn-
vægis að fyrirbyggja það. Vextirnir mynda 
a rðkrö fu , sem sker af þau á form, sem ná ekki 
máli, en arðsemi hinna á að tryggja vaxtaþol 
þeirra á framleiðslustiginu. Á hinn bóginn er 
ekker t ljóst og einhlítt samband milli nýrra 
vaxtakjara og f jár fes t ingar eða framleiðslu, 
sem áður var til s tofnað. Eiginfjárhlutfal l ætti 
að hafa aukizt og vextir kunna að vera fastir 
samkvæmt fyrri samningum. Þetta á þó ekki 
við um birgða- og k rö fumyndun , sem er ný 
f jár fes t ing á hver jum t íma, og verður ja fnan 
að gæta um hana hagsýni með hliðsjón af gild-
andi vöxtum. Nokkur skil verður j a fnan að 
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draga milli aðstæðna fyrirtækis og eiganda 
þess. Fyrir tækið getur verið heilbrigð fram-
leiðslueining með frambæri legt vaxtaþol, en 
veik f já rhagss taða eiganda og fyrri taprekstur 
valdið óhóf legum skuldaþyngslum. Þessi til-
vik geta orðið tilefni f járhagslegrar endur-
skipulagningar og jafnvel endað með eig-
endask ip tum, f remur en að efni séu til að 
slaka á vaxtakröfu . 

A f k o m a atvinnugreina og arðgjöf að tiltölu 
við f j á rmagn í rekstri getur þó um skemmri 
t ímabil verið mun lakari en svari eðlilegri arð-
gjöf f ramleiðs lunnar , sökum þess að f ram 
hafi verið knúnar k j a r ak rö fu r , sem rúmast 
ekki innan markaðra rekstrarskilyrða, eða 
orðið hafi ytri áföll, sem ekki hafi verið 
j ö f n u ð út. Aðs tæður sem þessar eiga sér rót í 
tekjuskipt ingunni og þvingun á því sviði af 
völdum samtakabei t ingar og opinberra 
afskipta. Er þá s tundum gerð krafa um, að 
vextirnir víki, og mun hún meðf ram tengd 
því, að þeir séu ákveðnir af s t jórnvöldum eins 
og gengið o.fl . þættir og gangi í miklum mæli 
til opinberra lánas tofnana . Þannig gætu 
s t jórnvöld "keypt sig f r á " einstöku verð-
bólgutilefni. Reynslan mun hins vegar vera 
sú, að í t rekaðar ef t i rgjaf ir af þessu tagi séu 
ekki þegnar með þeim þ ö k k u m , að slaki á 
k rö fum og slái á verðbólgu, heldur slævi raun-
sæi og ýti undir f járhagslegt agaleysi. Enn-
f r emur eru opinberar lánastofnanir til 
lengdar fyrst og f remst milliliðir án aðstöðu til 
þess að slá af raunkostnaði . 

Loks heyrist því fleygt, að kaupgreiðslu-
getu atvinnuvega megi auka með sem lægst-
um vöxtum. í því felst, að unnt sé að veita 
arði af f j á rmagninu út í launaformi til vinnu-
þát tar ins. Af ás tæðum, sem hér á undan eru 
ræddar , er þet ta alls ekki raunhæft . En þótt 
svo væri, er ó f ramkvæmanleg t að veita f jár -
arðinum út í launaformi . Hlutfal l ið milli f jár-
magns og vinnu er svo mis jafnt eft ir f ram-
leiðslu- og þ jónus tugre inum, að sumar grein-
ar, t .d . hraðfryst ihús, væru komnar á höfuðið 
löngu áður en f j á r a rðu r annar ra , t .d. álverk-
smiðju , hefði þannig verið tæmdur . 

Þrátt fyrir þet ta hefur nú engan veginn 

verið stefnt að hækkun raunvaxta , heldur að 
lækkun þeirra til betra samræmis við eðlilega 
arðsemi og með tilliti til erfiðleika atvinnu-
veganna og atvinnuöryggis. Eina undantekn-
ingin í því tilliti eru vextir endurkeyptra lána 
vegna framleiðslu fyrir innlendan markað . 
Nafnvextir þeirra höfðu þegar fyrir rúmu ári 
verið færðir nokkurn veginn til samræmis við 
k jör a lmennra útlána og voru 18% á móti 18-
18,5% vöxtum almennra útlána frá 21. j anúar 
til 11. ágúst 1984. Síðan hefur samræmið 
raskazt við það , að Seðlabankinn hefur ekki 
breytt endurkaupavöxtunum í takt við mark-
aðsvexti. Fyrir dyrum stendur að hætta 
e n d u r k a u p u m , svo að lán þessi færist á 
almenn vaxtakjör , og er það í samræmi við 
yfirlýsta s tefnu r íkiss t jórnar innar . Væri því 
æði langsótt, að hlutaðeigandi atvinnuvegir 
eigi rétt á áframhaldi þess vaxtamunar , sem 
orðið hefur við t i lvil janakennt ósamræmi, og 
þar með til þeirrar verðbólgutilfærslu, sem 
þannig mundi falla þeim í skaut til viðbótar 
eðlilegum f ramle iðs lu tekjum. 

5. Réttarstaða og stjórntæki. 
Oft vill gleymast, að rét tarstaða spar i f já r 

og lánakerfis er allt önnur en opinberra f jár -
mála. H é r er e inkum um fé einkaaðila að 
ræða, og rét tur þeirra til varðveizlu raungildis 
þess, eðlilegs arðs af því og fr já lsrar ráð-
s töfunar þess er s tuddur 67. gr. s t jórnarskrár-
innar, að eignarrét turinn sé fr iðhelgur og 
engan megi skylda til að láta af hendi eign 
sína, nema fullt verði komi fyrir. Frjáls 
umsýsla með eigið fé, og annarra í þeirra 
umboði , má einnig teljast studd ákvæði 69. 
greinar innar um, að engin bönd megi leggja 
á atvinnufrelsi manna , nema almannaheili 
kref j i . Pegar í fyrndinni hófst þróun þeirrar 
rét tarreglu, sem nú er almennt v iðurkennd, 
að st jórnvöld geti ekki lagt hald á gögn og 
gæði eftir þör fum s ínum, heldur verði að 
leggja á skatta eftir almennt gildum jafnræðis-
reglum. Farið hefur verið í kringum þetta 
með verðbólgu, sem er lævíslegasta skatta- og 
tilfærsluleiðin, handahófskennd og án allrar 
löglegrar umf jö l lunar . M e ð þessu móti hafa 
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s t jórnvöld látið óleystan vanda lenda á hinum 
varnar lausus tu , spar i f já re igendum, og 
hyglað forgangsatvinnuvegum og öðrum 
f r íð indahópum eftir l jósfælnum krókaleiðum 
utan hins stranga aga f j á rmálas t jó rnar . M e ð 
a u k n u m skilningi almennings á verðbólg-
unni , vökum hennar og ve rkunum, hefur 
þessari leið verið lokað æ meir um hinn sið-
m e n n t a ð a , vestræna heim. Krafan er þess í 
s tað, að hagsmunaleg íhlutun á f já rmagns-
sviðinu fari f ram eftir f jármálale iðinni , með 
markvissum sköt tum og tilfærslum í krafti 
þinglegrar meðfe rðar . Fáist þessi meginregla 
s taðfest , svo að fullt hald sé í, virðist ekker t 
því til fyrirstöðu að endurskoða skattalega 
meðfe rð raunvaxta tekna og eftir því sem við 
á einnig mótsvarandi gjalda. 

J a fn f r amt þessu hefur komið ótvírætt í ljós, 
að opinber s t jórn á hinum einstöku vaxta-
k jö rum og öðrum lánaskilmálum er óþolandi 
svifasein og óhæf til þess að mæta síbreyti-
legum skilyrðum, hor fum og væntingum. Af 
þessu hafa orðið marg í t rekuð ta fa töp í lána-
kerf inu. Svo sem að er vikið í 1. kafla, er ekki 
auðvelt að snúast með vöxtum gegn stökk-
hækkun verðlags, svo sem auðið er með 
beinni verðtryggingu. Vextirnir verða að 
vinna upp slíka hækkun á nokkrum tíma á 
undan og eftir að hún kemur f ram í mældu 
verðlagi. Er slík hækkun vís, þegar kauplag 
rís eða hækkuna rboð eru f ram komin. St jórn-
völd eru hins vegar sízt og síðast í aðstöðu til 
þess að v iðurkenna orðinn hlut, er gengur 
þvert gegn viðleitni þeirra. Óhe f tu r mark-
aður bregzt hins vegar t ímanlega við horf-
unum og veitir þar með t ímabæra viðvörun og 
andóf við jafnvægisröskun. 

Af þessu verður óhjákvæmilega dregin 
sama ályktun og víðast hvar í vestrænum 
þ jóðfé lögum, að markaðsmyndun vaxta svari 
bezt hlutverki þeirra. Á þeim vettvangi hafa 
s t jórnvöld ákjósanlegt færi á að leiða vaxta-
þróunina með beitingu seðlabankavaxta og 
öðrum s t jó rn tækjum peningamála og f já r -
mála og raunar e fnahagsmála í v íðara skiln-
ingi, svo sem vikið er að hér að f r aman . Mark-
aðsleiðsögn af þessu tagi er þeim mun affara-

sælli sem viðskiptabankar og sparisjóðir bera 
að fullu þá ábyrgð, sem samsvarar fr jálsræð-
inu. St jórnvöld geta þá gripið inn í hvers 
konar óheilbrigt atferli á l áns f já rmarkaðn-
um, en verða ekki til þess að t e f j a og hindra 
skjóta og eðlilega aðlögun. St jórnarhætt i r af 
þessu tagi þurfa að þróast hið bráðasta , en 
stöðugir af turkippir til úrel trar íhlutunar eða 
hætta á henni eru þar helztur þröskuldur í 
vegi. 

6. Lánskjarastefnan. 
Stefna r íkiss t jórnar innar í vaxtamálum 

hefur f ram til þessa ekki verið dregin mjög 
skörpum drá t tum og raunar verið í mótun 
samhliða f ramkvæmd hennar og fenginni 
reynslu. í upphaf legum st jórnarsát tmála var 
einkum vísað til samhengis við verðbólgustig, 
og við síðari tilefni hefur þörfin fyrir hæfilega 
raunvexti verið árét tuð. Unnið hefur verið að 
heildarlöggjöf um banka og sparisjóði og 
hefur komið f r am, að stefnt sé með henni að 
ákvörðunarvaldi innlánsstofnana um eigin 
vexti þeirra, m .ö .o . að frjálsri vaxtamyndun 
á lánamarkaði , en Seðlabankinn leiði vaxta-
myndunina með eigin vöxtum og aðgerðum í 
peningamálum. Sama meginstefna hefur 
komið f ram í yfirlýstri viðleitni til að koma 
f ram bættu jafnvægi efnahagsmála samfara 
auknu frjálsræði og minnkandi íhlutun í pen-
inga- og gjaldeyrismálum. Beinast og í verki 
hefur s tefnan þó komið f ram í t i l raunum með 
markaðsmyndun vaxta eða jafnvægisvexti á 
ríkisvíxlum og spariskír teinum og á vegum 
innlánss tofnana, e inkum frá 11. ágúst til árs-
loka. 

Veigamest var sú t i lraun, sem gerð var með 
frjálsræði í vaxtaákvörðunum innlánsstofn-
ana frá 11. ágúst sl. Veiðbólgust ig var þá 
almennt metið um 15%, en útlit var fyrir, að 
verðbólga tæki að magnast ört á næstunni. 
Miðað við þessa verðbólgu töldust raunvextir 
innlána 2 ,3% og hei ldarútlána 7 ,1%, en við 
sennilega endurskoðun upp í 20% verðbólgu 
yrðu þessir meðalraunvext i r aðeins - 1 , 9 % og 
2 ,6%, í sömu röð. Mikið álitamál var, 
hvernig meta skyldi hor fu rnar og hve mikla 
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vaxtahækkun þyrfti til þess að mæta þeim og 
endurvekja traust á raungildi innlána og út-
lána. Seðlabankinn gaf tóninn um lágmark 
vaxtaaðlögunar með 2% hækkun almennra 
sparisjóðsvaxta, en innlánsstofnunum var 
veitt svigrúm til hækkunar annarra inn- og 
útlánsvaxta, þó að áskildu fyrirfram sam-
þykki Seðlabankans. Með þessu móti var álits 
innlánsstofnana leitað í verki um það, hvaða 
vexti þyrfti til að stuðla að jafnvægi á lána-
markaðnum. Svo sem við var búizt, lá þetta 
mat innlánsstofnana nokkru hærra en for-
dæmi Seðlabankans. í fyrstu lotu fram til 21. 
september voru algengustu hækkanir innlána 
2 -4% og útlána 2 -4 ,5%. Reyndist meðal-
ávöxtun innlána í heild hækka um 3 ,2%, en 
útlána um 2,9%. Frá þessu urðu aðeins smá-
vægilegar hækkanir til innbyrðis samræm-
ingar fram til áramóta . 

Lítil reynsla var fengin af hinum nýju 
vaxtakjörum, áður en ný röskun varð af 
völdum rísandi verðbólgu, en þó jákvæð 
reynsla, eftir því sem marka má af þróun inn-
og útlána og lausafjárstöðu bankanna. Síð-
búin viðbrögð stjórnvalda urðu óneitanlega 
til þess að tef ja aðlögun að þessum vanda, svo 
að verulegu munaði. Hækkun nafnvaxta til 
þess að hafa æskileg áhrif á f jármagnsmark-
aðinn hefði verið t ímabær, þegar er vissa var 
fengin fyrir hinum miklu launahækkunum, 
sem urðu í byrjun nóvember. Stjórnvöld 
höfðu gengislækkun og öðrum verðbólguráð-
stöfunum að sinna, en afstaðan til vaxtaað-
lögunar var óráðin fram um miðjan desem-
ber. Ný vaxtaákvæði gátu því ekki tekið gildi 
fyrr en um áramót. 

Vaxtabreytingin hafði í meginatriðum tví-
þættan tilgang: annars vegar að laga nafnvexti 
að hækkuðu verðbólgustigi, hins vegar að 
samræma raunvexti og þar með lækka þá 
nokkuð á verðtryggðum lánum. Verðbólga 
magnaðist raunar svo snöggt, að engin tök 
voru á samsvarandi hækkun nafnvaxta. Urðu 
nafnvextir almennra útlána ekki hærri en 
svaraði til verðbólgustigs yfir heilt ár og árs-
ávöxtun umfram það til 5 - 6 % raunvaxta, en 
verðbólgustig yfir skemmri tímabil var metið 

frá 40% upp yfir 50% og hækkun lánskjara-
vísitölu einstaka mánuði allt upp í 78%. Við 
þetta hlaut almennt mat á raunvöxtum að 
lækka verulega og því tímabært að lækka 
nokkuð vexti verðtryggðra lána. Samræming 
þeirra hófst raunar í byrjun nóvember, til 
lækkunar í 7% á lánum að 2½ ári og 8% á 
lengri lánum, en nú voru þessir vextir enn 
færðir niður í 4% og 5%. 

Breyting nafnvaxta óverðtryggðra lána 
gerðist nú með þeim hætti, að Seðlabankinn 
ákvað hækkun almennra sparisjóðsvaxta um 
7% og ógengistryggðra afurðalána, með sér-
stöku samþykki ríkisstjórnarinnar, um 6%, 
beggja upp í 24%. Innlánsstofnunum var enn 
heimilt að ákveða aðra inn- og útlánsvexti, 
enda hreyfði Seðlabankinn ekki andmælum. 
Gefið var til kynna, að 7% hækkun spari-
sjóðsvaxta gæfi fordæmi um, á hve mikla 
hækkun frá fyrra hámarki yrði fallizt, en við-
skiptavíxlar og skuldabréf mættu bera 1% 
hærri vexti en hliðstæð almenn útlánsform. 
Takmörkun þessi leiddi til þess, að allar inn-
lánsstofnanir, sem hækkuðu þessa vexti ekki 
í hámark 1. janúar , hafa nú gert svo. Vaxta-
ákvæði þessi gilda því almennt sem hér segir 
ásamt ávöxtun m.v. dæmigerð greiðslukjör: 

Nafn- Árs-
vextir % ávöxtun % 

Víxlar, forvextir: 
til 2 mánaða 31,0 37,5 

Hlaupareikningslán: 
85% nýting heimildar . . 32,0 40,8 

Alm. skuldabréf: 
2 gjaldd. á ári 34,0 36,9 

Ekki var hlutazt til um innlánsvexti, aðra 
en af almennum sparibókum, og heldur sam-
keppni á því sviði áfram sem fyrr. 

Munurinn á viðbrögðum innlánsstofnana í 
ágúst og stjórnvalda undir lok ársins er dæmi-
gerður fyrir mismunandi aðstöðu þessara 
aðila til þess að ráða vaxtamálum til lykta og 
framkvæma að sama skapi misjafnlega tíma-
bærar aðgerðir. Með hliðsjón af mögnun 
verðbólgunnar, sem í vændum var, verður 
því vart haldið f ram, að vaxtahækkanir í 
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ágúst - ok tóber hafi verið ofgerðar . Ekker t 
benti heldur til þess, að innlánsstofnanir 
hygðu á öllu meiri vaxtahækkanir en urðu um 
áramót . Hins vegar voru þær efalaust reiðu-
búnar að ákveða þær að verulegum hluta í 
ok tóbe r -nóvember og hafa þannig veigamikil 
áhrif til þess að hamla gegn gengisspákaup-
mennsku og eyðslu. Innlánss tofnunum var 
þet ta forgangsmál , meðan önnur mál höfðu 
forgang h já s t jó rnvöldum. Ástæðulit lar 
áhyggjur af vaxtahæðinni til skamms t íma 
voru einnig til t rafa la , tengdar því viðhorfi , 
að s t jó rnars te fnan taki ábyrgð á vaxtahæð-
inni frá degi til dags. Mönnum yfirsést, að við 
skilyrði s tökkbreyt inga og spákaupmennsku 
vinna vextirnir verk sitt í þágu efnahags ja fn-
vægis, án þess að unnt sé að meta af 
nákvæmni , hve háir þeir þurfa að vera til 
þess. E r það komið undir v iðhorfum, vænt-
ingum og aðlögunarhæfni fólks, þá t tum, sem 
ekki verða mældir , heldur verður að þreifa sig 
eft ir . E fnahags f ramvindan að undanförnu 
r i f ja r einnig upp fyrri mótrök gegn því að láta 
kaupgja ld og gengi breytast í s tökkum, sem 
illfært er að mæta m e ð vaxtabreytingum. 

Mikill áhugi he fur verið vakinn á þeim 
árangri , sem vaxtaaðlögun á umliðnu ári 
muni hafa skilað, í f ramhaldi af fyrri reynslu, 
sem rakin er hér að f raman . Tími óhef t r a r 
aðlögunar var of skammur , aðeins um 2Vi 
m á n u ð u r , og röskun í k jöl far hennar of 
stórfelld, til þess að marktækar niðurs töður 
hafi fengizt. Þær, sem greina má, e inkum á 
hlið innlána í s ep tember , ok tóber og j anúar , 
eru f r emur hagstæðar . E ru þær eðlilegt f ram-
hald þeirrar reynslu síðustu ára, að innlána-
þróun hefur verið hagstæð að tiltölu við verð-
lag og þ j ó ð a r t e k j u r , en þó ekki nægilega til 
þess að mæta h inum miklu ú t lánaþör fum við 
erfitt e fnahagsár ferð i og neikvæða eða lága 
raunvexti . Af þessum sökum hefur lausa-
f j á r s t aða innlánss tofnana verið mjög óhag-
stæð allt f rá ársbyr jun 1982, og linnulaust 
str íð hefur staðið um fyrirgreiðslu Seðlabank-
ans við þær og er lenda stöðu þeirra. Verður 
sú saga ekki rakin hér , heldur b íður nánari 
greiningar í yfirliti um peningamál , sem eink-

um mun koma f ram í ársskýrslu Seðlabank-
ans. Svo mikið er þó vitað um það , í hvaða átt 
áhrif vaxtanna ganga, að ófullnægjandi 
árangur má f remur kenna vanbeitingu en 
ofbeit ingu vaxtatækisins. 

7. Verðbólguferill til viðmiðunar. 
Nauðsynlegt er að velja tiltekinn verð-

bólguferil eða áætlaða f ramvindu verðbólgu-
stigs til grundvallar fyrir nánari útfærslu 
vaxtastefnu. Val þetta er mjög vandasamt , 
þar sem verðbólgan fer mjög mishratt og 
hefur þegar tekið mjög snöggan kipp, en mun 
síðan hægjast nokkuð jafn t og þétt . Hér er 
þó aðeins um spá að ræða á gefnum forsend-
um. Verðbólguviðmiðun þessi er að sjálf-
sögðu einungis grundvallarstærð í kerf inu, 
eins konar 0 - r aunvax tamark , sem tilætlaða 
raunvexti verður að reisa ofan á. 

Verðbólguviðmiðunin verður að fullnægja 
ef t i rgreindum skilyrðum: 

a) Heildarávöxtunin á áætlunar- eða 
ákvörðunar t ímabi l inu, innan trúverð-
ugra t ímamarka , sem set ja má í sept-
ember á komandi hausti , verður að 
skila jafngildi verðlagshækkunar á 
t ímabilinu auk tilætlaðra raunvaxta. 

b) Innan tímabilsins þarf ávöxtunin að 
svara nógu vel til samt íma verðbólgu 
og þar með verðbóta á verðtryggt fé, til 
þess að ekki sé tekin óhófleg áhætta á 
aukinni út lánaef t i rspurn, brottstreymi 
innlána, færslu þeirra um of í verð-
tryggt form og þar með á verulegu tapi 
innlánsstofnana af ónógri ávöxtun út-
lána síðar til þess að bæta upp verð-
tryggingu innlána í verðbólgubylgj-
unni. 

Á meðfylgjandi línuriti og töflum 3 - 4 eru 
set tar f ram f jó ra r verðbólguviðmiðanir , 
reistar á þekktri verðlagsþróun til janúar og 
spá upp frá því. Fyrst verður fyrir árshœkkun 
lánskjaravísitölu í hver jum mánuði , sem 
ræður uppskri fun verðtryggðra inn- og útlána 
og verður þannig til v iðmiðunar um færslu 
milli reikninga eða víxl milli k ja ra á þeim. 
Viðmiðun þessi reis hærra en svo, í desember 
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78% og j anúar 6 8 % , að henni yrði fylgt 
nákvæmlega í formi ársvaxta, en lækkar síðan 
örast . Hún er hins vegar ák jósanlegur eða 
jafnvel óhjákvæmilegur staðall á heildina 
litið, þar sem hún svarar til formlegrar verð-
tryggingar. Allar þessar f j ó ra r viðmiðanir 
munu skila svipaðri hækkun til langs t íma 
litið. Munur inn er sá, hve t ímanlega þær 
fylgja verðbólgunni til þess að fyrirbyggja 
röskun. 

Vert er að benda á, að mánaðar legar hækk-
anir taka ekki á sig eins ógnvekjandi svip, en 
þær eru (áætlaðar) þessar yfir hvern m á n u ð 
desember til maí: 4 , 9 % , 4 , 4 % , 2 , 4 % , 2 , 4 % , 
1,5% og 1,5%. Ársávöxtun með þessum 

hækkunum, þ.e . tólfföld vaxtavöxtun þeirra , 
sem t .d. gerir 4 ,9% í desember að 78% árs-
ávöxtun, er stórlega villandi, þar sem ekki 
kemur til mála að gildi nema í mánuð . Með-
altal árgildis mánaðar legra hækkana nemur 
29% yfir heilt ár ok tóber - sep tember , en 
25,4% í j anúar - sep tember , þ.e . eftir vaxta-
breyt inguna. Sökum mjög misörrar hækk-
unar eru þessi meðal töl hærri en samsvarandi 
bein hækkun lánskjaravísi tölu, 27,5% og 
24,4% sömu tímabil . 

Næst þessu rís verðbólgustig, metið á 4 
mánaða grundvelli, 2 mánaða af tur og 2 
f ram í byr jun hvers mánaða r , með næstu tvo 
mánuði tvígilda á við hina. M e ð þessu móti 



16 FJÁRMÁLATÍÐINDI 

verður árshækkun verðbólgu mest um 58% í 
j anúa r og 51% í febrúar . Viðmiðun þessi 
uppfyll ir vel þau skilyrði, sem sett eru f ram 
hér að f r aman . Meðalárshækkun í ok t . - sep t . 
reiknast 28,5% og í jan . - okt . 28%. Toppur-
inn á hækkun lánskjaravísi tölu í des. - jan . 
ynnist f l jót t upp af tur . 

Þr ið ja viðmiðunin er verðbólgastig hálfs 
árs, eins fjórðungs aftur og einsfram, án upp-
mögnuna r næstu mánaða . Þessi viðmiðun rís 
hæst í f eb rúa r , 41 ,9%, en er tiltölulega jöfn 
yfir mánuðina j anúa r -marz . Meðaltal o k t , -
sept . er 27 ,6%, en j anúar - sept . 26 ,4%. 
T ímanleg vaxtaákvörðun hefði þannig tryggt 
viðunandi lausn eftir þessari leið, en um ára-
mót var nokkuð af hækkunar t i lefninu farið 
fo rgörðum. 

Talsvert öðru máli gegnir um f jó rðu við-
miðunina , sem er hið gamla verðbólgustig á 
heils árs grundvelli, 6 mánuði af tur og 6 f r am, 
með næstu 3 mánuði á hvorn veg tvígilda. 
Þessi kvarði varð upphaf lega til við það , að 
verðmælingar voru ársf jórðungslegar og 
búizt var við óreglulegum hreyfingum f remur 
en mjög ákveðinni þróun. A n n m a r k a r þessa 
víða sjónarsviðs eru annars vegar þeir , að það 
teygir sig of langt inn í for t íðina til mark-
tækrar v iðmiðunar um ráðs töfun f j á r , hins 
vegar að það teygir sig of langt inn í óvissa 
f r amt íð . 

Niðurs taðan er sú, að of mikið af hækkun 
þessa kvarða er þegar t apað , áður en til 
ákvörðunar kemur , og þynnist út af óvissri 
minni verðbólgu síðar. Yfir ferilinn o k t , -
sept . fæst því aðeins meðal tal ið 25,5% og í 
j an . - s ep t . 24 ,4%. Hætt er því við, að vaxta-

stig út frá þessari viðmiðun reynist of lágt til 
þess að hamla á móti innbyrðis röskun inn-
lána og óhóflegri lánaeft irspurn á næstu mán-
uðum. 

Eigi að síður kemst þessi viðmiðun næst 
því að vera grundvöllur þeirra vaxtabreyt-
inga, sem gerðar voru um áramót . Eina leiðin 
til þess að bæta upp tafir og ófullnægjandi 
ávöxtun m.v. samtíma verðbólgu er að sjálf-
sögðu sú að halda þessari viðmiðun fram eftir 
árinu þrát t fyrir væntanlega minni verðbólgu 
þá en henni svarar. Samkvæmt þessu mætti 
búast við, að vextir næstu mánaða miðuðust 
við eft irgreint verðbólgustig og að mark t .d . 
5% raunvaxta skilaði eftirgreindri nafnvirðis-
ávöxtun: 

Verðbólgustig Verðbólgustig 
% og 5% raunvextir 

jan 31,5 38,1 
febr 32,2 38,8 
marz 31,6 38,2 
apríl 28,6 35,0 
maí 25,9 32,2 
júní 23,4 29.6 
jú l í 18,7 24,6 

Við þetta dæmi ber að gera þann fyrirvara, 
að verðbólgustig á þennan kvarða fer að 
verða ótryggt í lok þessa tímabils. Fyrir þann 
t íma verður því t ímabært að huga að styttri 
t ímaviðmiðunum. Enn f rekar mun þó nauð-
synlegt að taka grundval lars tefnuna til nánari 
yfirvegunar og þá meðf ram í ljósi þeirra raka, 
sem sett hafa verið f ram í undanfarandi 
köf lum. 

Töflur 1.-4. 
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Tafla 1. Ársmeðaltöl innlána og peningamagns sem hundraðshlutfall af þjóðarframleiðslu 

Áfallnir vextir og verðbœtur meðtalin. 

Ár 
Seðlar 

og mynt 
Velti-

innlán 
Alm. spari-

innlán 

Bundin 
spari-
innlán 

Peninga-
Heildar- magn og 
innlán sparifé 

1960 4.5 8.4 23,2 36,1 40,6 
1961 4.3 8,9 24,6 37,8 42,1 
1962 4,3 10,1 25,7 40,1 44,4 
1963 4,2 9,0 27,5 40,7 44,9 
1964 3,9 7,9 25,1 36,9 40,7 
1965 3,8 7,6 24,9 36,3 40,1 
1966 3,7 7,1 20,1 9,0 36.2 39,9 
1967 3,7 7,0 22,0 10,2 39,2 42.9 
1968 3,4 6,6 21,7 10,9 39,2 42,5 
1969 2,9 7,3 19,4 10,0 36,8 39,7 
1970 2,8 8,2 18,8 9,8 36,8 39,5 
1971 2,6 8,0 18,2 9,3 35,5 38,1 
1972 2,7 7,3 16,9 9,3 33,5 36,2 
1973 2,3 7,0 15,0 7,8 29,9 32,2 
1974 2.1 6,3 13,2 6,6 26,1 28,2 
1975 1,9 5,8 12.8 5,8 24,5 26,4 
1976 1,7 5,8 11,8 6,0 23,5 25,3 
1977 1,7 5,3 10,9 6,3 22,5 24,2 
1978 1,6 4,7 10,0 6,7 21,5 23,1 
1979 1.5 4,9 10,4 7,8 23,0 24,6 
1980 1,3 4,7 10,5 8,3 23,4 24,7 
1981 1,6 5,2 12,6 8,8 26,6 28,1 
1982 1,4 4.6 13,2 9.8 27,7 29,0 
1983 1,1 4,4 12,5 11,9 28,8 29,9 
1984 1,1 5,1 16,1 12,2 33,2 34,4 



18 F J Á R M Á L A T Í Ð I N D I 

Tafla 2. Vegnir meðalvextir innlánsstofnana. 
(Ársmeðaltöl) 

Á = Ávöxtun í % á ári 
R = Raunvextir í % á ári 

Ár 
Heildar-
innlán 

Almenn 
spariinnlán 

Spari-
innlán Útlán 

Ný almenn 
skuldabréf 

Dráttar-
vextir 

Á R Á R Á R Á R Á R Á R 
1960 7,7 4,2 8,7 5.1 8,5 4,9 10.7 7,1 10,7 7.1 
1961 6,5 -8,7 7,0 -8,3 7.4 -8.0 9,3 -6,3 9,5 -6,2 
1962 6,4 -2,0 7,0 -1.5 7,5 -1.0 9,4 0,7 9,5 0,8 
1963 6,6 -5,8 7,0 -5.5 7.5 -5.0 9,5 -3,3 9,5 -3,3 
1964 6,7 -4,4 7,0 -4,1 7,5 -3.7 9.4 -2,0 9.5 -1.9 
1965 5,7 -6,0 6,0 -5.8 6.5 -5,3 8.4 -3,6 9,0 -3,1 12,0 -0.4 
1966 6,8 -2,3 7,0 -2,1 7,6 -1.6 9.3 0,0 10.0 0.6 12,0 2,4 
1967 6,9 1,7 7,0 1,8 7,6 2.4 9.3 4,0 10,0 4.7 12,0 -4,7 
1968 6,9 -8,1 7,0 -10,5 7,6 -7.4 9.4 -5,9 9.2 -6,1 12,0 -7,7 
1969 6,8 -12,3 7,0 -12,2 7,6 -11.7 9,3 -10,3 9,2 -10,4 12,0 -8,1 
1970 6,7 -8.9 7,0 -8,6 7,6 -8.1 9.5 -6,5 9.2 -6.8 12,0 -4.4 
1971 6,7 3,7 7,0 3.9 7,6 4,5 9.4 6,3 9.2 6,1 12,0 8,8 
1972 6,7 -7,4 7,0 -7.2 7.6 -6.6 9.4 -5,1 9,2 -5,2 12,0 -2,8 
1973 7,8 -18.0 8,3 -17,6 9,2 -16,9 10,8 -15,7 12,1 -14.7 16,0 -11,7 
1974 9,8 -28.7 10,8 -28,1 11,7 -27,5 13,2 -26,5 15.9 -24,8 20,8 -21,6 
1975 11.7 -20,7 13,0 -19,8 13,9 -19.1 14,9 -18,4 18.8 -15.6 24,0 -11.9 
1976 11,7 -13,6 13,0 -12,6 14,7 -11,3 15.2 -10,9 19.5 -7.6 24,7 -3,5 
1977 12,8 -15,4 13,3 -15,1 16,1 -13,0 17.1 -12.2 20.7 -9.5 32,5 -0,7 
1978 17,8 -19,7 18,6 -19,2 22,8 -16,3 24,8 -14,9 27.2 -13,3 36,0 -7,3 
1979 21.9 -21,2 22,8 -20.6 27.5 -17,6 30.8 -15,4 30,9 -15.4 45,0 -6,2 
1980 32,2 -13,4 33,3 -12,6 38,0 -9,6 41.2 -7,5 39,9 -8.3 55,8 2,1 
1981 33,5 -9.5 34,4 -8.9 39,3 -5,6 40,8 -4.6 45,1 -1,7 55.3 5.2 
1982 40.4 -12.5 35,3 -15,7 46.6 -8.7 47.5 -8,6 45,4 -9,4 58,0 -1,6 
1983 48.4 -14.4 38.7 -20.0 55,5 -10.3 56.7 -9,6 48,8 -14,2 58.2 -8,8 
1984 17.9 -0.8 16,1 -2,4 20.4 1,3 23,0 3,4 31,5 10,6 

Skýring við raunvexti: 
Raunvextir byggjast hér á hækkun lánskjaravísitölu milli janúargilda viðkomandi ára. 
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Mán. 

Tafla 3. Þ r ó u n lánskjaravísitölu. 

Á r g i l d i hækkana í %. 

Vísitala 
1. júní '79—100 

M. v. síðasta 
mánuð 

M. v. síðustu 
2 mánuði 

M. v. síðustu 
3 mánuði 

M. v. síðustu 
4 mánuði 

M. v. síðustu 
6 mánuði 

M. v. síðustu 
12 mánuði 

1983 
1. jan. 488 53.0 76.3 77,1 78,9 71,2 60,5 
l . f e b . . 512 77.9 65.0 76,8 77,3 75.0 63,6 
1. mars . 537 77.2 77.6 69,0 76,9 78,4 66,3 
1. apríl 569 100.3 88.4 84,8 76,3 80,9 69,9 
1. maí . . 606 113,0 106,5 96.3 91,5 86.3 75,7 
1. júní 656 158,9 134,8 122,7 110.3 94,0 82,7 
1. júlí . . 690 83.4 117,9 116.2 112,1 99,9 85,0 
1. ágúst . 727 87,2 85,3 107.1 108.6 101,6 87.9 
l . s ep t . . 786 155,1 118,5 106.1 118,2 114,2 95,5 
l . o k t . . 797 18,1 73,6 78,0 79,3 96.2 88,4 
1. nóv. . 821 42.8 29,9 62.6 68,5 83,5 84,9 
1 .des . . 836 24.3 33,2 28,0 52,1 62,4 77.5 

1984 
l . j a n . 846 15.3 19.7 27,0 24,7 50,3 73,4 
l . f e b . . 850 5,8 10.5 14,9 21,3 36,7 66,0 
1. mars . 854 5,8 5.8 8.9 12.5 18,1 59,0 
1. apríl 865 16,6 11.1 9,3 10,8 17,8 52,0 
1. maí . . 879 21,2 18,9 14,4 12,2 14,6 45,0 
1. júní 885 8,5 14,7 15,3 12,9 12.1 34,9 
1. júlí . . 903 27.3 17,5 18,8 18,2 13,9 30,9 
1. ágúst . 910 9,7 18,2 14,9 16.4 14,6 25,2 
1. sept. . 920 14.0 11,8 16,8 14.7 16,1 17,0 
1 . okt . . 929 12,4 13,2 12,0 15,7 15,3 16,6 
1. nóv. . 938 12,3 12,3 12,9 12,1 13,9 14,3 
I. des. 959 30,4 21,0 18,1 17,0 17,4 14,7 

1985 
1. jan. 1006 77.6 52,2 37,5 30,7 24,1 18,9 
l . f e b . . 1050 67,1 72,3 57,0 

S P Á R 
44,4 33,1 23.5 

1. mars . 1076 33,5 49,4 58,2 50,8 36,7 25.9 
1. apríl 1101 32,2 32,8 43,4 51,3 40,4 27,3 
1. maí . . 1117 19,3 25,6 28,2 37,0 41,9 27,1 
l. júní 1134 20,1 19,7 23,7 26,1 39.9 28,2 
1. júlí . . 1151 19,0 19,6 19,5 22,5 30.9 27,5 
1. ágúst . 1164 14,3 16,7 17,8 18,2 22.9 27,9 
1. sept. . 1176 13,3 13.8 15,5 16,7 19,6 27,8 
l . o k t . . 1185 9.5 11,4 12,3 14.0 15,9 27,6 
1. nóv. . 1194 9,5 9.5 10,8 11.6 14,2 27.3 
l . d e s . . 
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Tafla 4. Verðbólgustig. 
Mismunandi mat. 

1. M.v. 4 mánuði (2 aftur og 2 fram). 

jan feb mar apr maí jún júl ágú sep okt nóv des 
1982 . . . . . . 50.74 48.59 47,53 50.08 53,15 56,00 57.78 61.26 69,28 80,69 82,70 76,98 
1983 . . . 72.85 76,72 90,45 109,06 119,45 111,64 106,61 91.54 70,15 44,27 27,47 20.77 
1984 . 11,85 9.09 11,80 14,84 17,03 16,80 15,82 14,38 12,46 15,45 27,42 46.94 
1985 . . . . . . 57,62 50,65 35.57 25,92 21,58 18.64 16,69 13,94 11,53 9.73 8,41 7.48 

Matið byggist á endanlegum tölum til og með desember 1984. 

2. M. v. 6 mánuði (3 aftur og 3 fram). 

jan feb mar apr maí jún júl ágú sep okt nóv des 
1982 49,48 49.67 51,16 50,55 52.87 54.90 59,44 65,63 72.13 71.17 75,03 78.44 
1983 80.94 86.29 93,98 99,92 101.62 114.24 96,20 83,54 62.41 50,33 36.70 18.05 
1984 17,79 14.63 12.07 13,93 14.62 16,05 15,35 13,87 17,42 24,11 33.14 36,68 
1985 40,44 41,85 39,92 30,90 22.88 19,58 1x85 14.22 12,10 10,19 8,79 7,56 

Matið byggist á endanlegum tölum til og með nóvember 1984. 

3. M. v. 12 mánuði (6 aftur og 6 fram). 

jan feb mar apr maí jún júl ágú sep okt nóv des 
1982 . 48,89 49.50 51,14 53,14 55.97 59,22 60.18 64.23 68,11 70,27 75,45 81,35 
1983 83,68 87,35 95,03 92,02 90.10 88,51 80.36 71.43 60,10 51.48 42.32 29,27 
1984 . . . . . . 26,53 21.70 15,43 15,71 14.37 15,14 17.76 20.35 23,15 26.26 29,00 30,84 
1985 . . . 31,48 32,21 31.59 28.61 25,86 23.40 18,72 15.17 12.99 10.86 

Matið byggist á endanlegum tölum til og með ágúst 1984. 

Forsendur verðlagsspár: óbreyttir kjarasamningar. 2% launaskrið og 5% gengissig 1985. Frekari skýringar í 
7. kafla greinarinnar. 



Þorvaldur Gylfason: 

N ý v i ð h o r f í þ j ó ð h a g f r æ ð i : Er K e y n e s 
a l lur? 
Hlut i þessarar greinar er efnislega samhljóða erindi, sem höfund-
ur f lutt i á hádegisverðarfundi Félags viðskiptafræðinga og hag-
fræðinga 17. febrúar 1984. 

Þjóðhagfræðin þokast á f ram. Eins og í 
öð rum greinum fræða og vísinda eru nýjar 
kenningar set tar f ram í sífellu, sumar festast 
og verða smám saman hluti viðtekinnar hag-
f ræðiþekkingar síns t íma, meðan öðrum er 
ha fnað eins og gengur , ef þær standast ekki 
dóm reynslunnar eða rækilega skoðun að 
öðru leyti. 

Þróun þ jóðhagf ræðinnar endurspeglar 
gang efnahagsmála og þjóðl í fs yfirleitt í enn 
ríkari mæli en þróun margra annarra greina 
andlegrar viðleitni. Til dæmis er það trúlega 
ekki tilviljun, að undanfar inn áratugur 
atvinnuleysis og verðbólgu víða um heim 
hefur verið óvenjulega s tormasamur á vett-
vangi þ jóðhagf ræði . Nýjar hugmyndir um 
eðli hagsveiflna og ályktanir af þeim dregnar 
um gagnsleysi allrar hagstjórnarviðlei tni 
ríkisvaldsins í sveif lujöfnunarskyni hafa 
vakið mikla athygli á síðustu árum og komið 
róti á hugi margra hagfræðinga, e inkum af 
yngri kynslóðinni. 

1. Keynes og klassíska þjóðhagfrœðin 
En þótt menn geti eðlilega verið uppveðr-

aðir af heillandi ný jungum, verða þeir þó 
j a fnan að gæta þess að vanrækja ekki grund-
vallaratriði gamalla sanninda í misgripum. 
Sjálfur er ég þeirrar skoðunar , að sú nýjung í 
þ jóðhagfræði , sem langmestur fengur var í, 
hafi komið f r am, áður en flestir núlifandi 

hagfræðingar hófu störf. Ég á við a lmennu 
kenningu Keynes frá 1936. Hún olli s traum-
hvörfum, ekki aðeins í fræðilegri þjóðhag-
fræði, heldur hafði hún einnig örlagarík áhrif 
á skilning manna á skilyrðum st jórnvalda til 
að hafa áhrif á f ramvindu efnahagsmála og 
þar með á l ífskjör almennings á erf iðum tím-
um. 

Það er að vísu rétt , að eftir fund Keynes og 
Roosevelts Bandar ík ja forse ta í Hví ta húsinu 
1934, þar sem erindi Keynes var að brýna 
fyrir fo rse tanum, hvernig Bandar ík jas t jó rn 
gæti sigrazt á kreppunni með því að auka 
útgjöld ríkisins, sagði Roosevelt um Keynes: 
„Þessi maður hlýtur að vera s tærðfræðingur, 
en ekki hagfræðingur ." Og Keynes hafði orð 
á því eft ir fundinn , að Roosevelt virtist ekki 
hafa bo tnað í neinu. Sambandsleysi milli hag-
fræðinga og s t jó rnmálamanna er því ekki nýtt 
fyrirbrigði. Þó voru það einmitt kenningar 
Keynes, sem gerðu st jórn Roosevelts k l e i f t -
hálfpart inn óvart , að því er virðist - að eyða 
kreppunni um og eftir 1938. Ef Keynes hefði 
tekizt að sannfæra Roosevelt á fundi þeirra 
1934, hefði he imskreppan trúlega getað tekið 
enda miklu fyrr en raun varð á. 

Í raun og veru hafði Roosevelt svipaðar 
hugmyndir um hagst jórn og Hoover fyrir-
rennari hans á forsetastóli og flestir hagfræð-
ingar f ram á daga Keynes: Ríkisvaldinu bar 
að halda að sér höndum, þótt atvinnuleysi 
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ryki upp úr öllu valdi. Eft ir hinni klassísku 
þ jóðhagf ræði , sem þessar hugmyndir hvíldu 
á, hlaut a tvinnubrestur inn í kreppunni að 
vera t ímabundinn , því að atvinnuleysið 
mundi s já l fkrafa knýja raunveruleg laun 
niður á við og nóg til þess, að jafnvægi næðist 
á ný milli f r amboðs og ef t i rspurnar á vinnu-
markaði við fulla atvinnu. Þannig hlutu mark-
aðsöflin að eyða atvinnuleysi af sjálfu sér og 
þar með að tryggja hámarksþ jóða r t ek ju r við 
fulla atvinnu. Afskipti ríkisvaldsins voru því 
ekki aðeins talin ástæðulaus, heldur einnig 
beinlínis skaðleg, þar eð aukning ríkisút-
gjalda gæti engin áhrif haf t önnur en að auka 
hlut ríkisins í þ j ó ð a r t e k j u m á kostnað einka-
geirans. 

Þótt kreppan geisaði í nærfellt áratug, 
héldust raunveruleg laun nokkurn veginn 
óbreyt t allan þennan t íma, öndvert klassísku 
kenningunni . Enginn veit m e ð vissu, hvernig 
á því s tóð eða hversu langvinn kreppan hefði 
getað orðið, hefði Roosevel t ekki breytt um 
stefnu 1938 og hefði heimsstyrjöldin ekki 
skollið á árið eftir . 

Það var ekki fyrr en Kennedy varð forseti, 
að Bandar ík j a s t jó rn fór að beita hagst jórnar-
kenningum Keynes að yfirlögðu ráði. Allar 
götur síðan hafa- sveiflurnar í efnahagslífi 
Banda r ík j anna verið miklu minni en áður 
þrátt fyrir ógöngur síðustu ára (sjá t .d . Tobin, 
1980b, bls. 47). Reynslan sýnir, að sveiflu-
jöfnunarviðlei tni ríkisvaldsins hefur borið 
ótvíræðan árangur . Sama máli gegnir um 
Evrópulönd , sem tóku upp svipaða hag-
s t jórnarhætt i kringum 1960. 

En hags t jó rnar tækjum er hægt að beita 
bæði til góðs og ills eins og öðrum verkfærum. 
Lítill vafi leikur á, að upphaf verðbólgunnar 
í B a n d a r í k j u n u m síðastliðin 10 til 15 ár má 
rek ja til þess, að Johnson forseti var ófús að 
hækka skatta til að standa straum af hernað-
arútg jö ldum Banda r ík j a s t j ó rna r vegna styrj-
a ldar innar í V íe tnam á sínum t íma. Fjárlaga-
hallinn, sem af þessu hlauzt, var að vísu ekki 
mikill á mælikvarða nút ímans , en kom þó 
verðbólgunni af stað 1968-69. Síðan lagðist 

mikil verðhækkun matvæla og olíu ofan á 
1973-74, en það er önnur saga. 

2. Peningahyggja Friedmans 
Margir hagfræðingar sættu sig aldrei fylli-

lega við þá byltingu í þ jóðhagf ræði , sem 
kennd er við Keynes. Sumpart voru á ferðinni 
full trúar gamla klassíska skólans, sem bylt-
ingu Keynes var beitt gegn. Og sumpart voru 
á ferðinni yngri menn , einkum Milton Fried-
man og félagar hans og lærisveinar í Chicago 
og víðar. F jórum sinnum á undanförnum 
mannsaldri hafa Fr iedman eða félagar hans 
ráðizt til atlögu gegn kenningum Keynes, 
fyrst undir merk jum peningahyggju (e. 
monetar ism) og síðast í nafni nýrrar klass-
ískrar þ jóðhagfræði . Skoðanakannani r 
meðal bandar ískra og evrópskra hagfræðinga 
sýna, að mikill meirihluti þeirra lítur svo á, að 
öllum þessum áhlaupum hafi verið hrundið 
(sjá Kearl o.f l . , 1979, og Frey o . f l . , 1984). 

Fyrsta tilraun Fr iedmans var einföld og 
blátt á f ram. Hann hélt því f ram kringum 
1960, að aukning ríkisútgjalda gæti einungis 
leitt til samdrát tar í f já r fes t ingu, krónu fyrir 
k rónu , þannig að hei ldareft i rspurn og þar 
með þ jóða r t ek ju r högguðust ekki (sjá t .d. 
Fr iedman og Meiselman, 1963). Þessi kenn-
ing krafðist þess, að vaxtahækkunin , sem 
kæmi í k jöl far r íkisútgjaldaaukningarinnar 
vegna aukinnar lántöku ríkissjóðs, hefði 
engin áhrif á peningaeft i rspurn og yrði þess 
vegna meiri en ella. Fjárfest ing skryppi því 
meira saman en ella eða nóg til þess, að ríkis-
útgjaldaaukningin hefði engin áhrif á t ek jur 
og atvinnustig, þegar upp væri staðið. Hins 
vegar var ekker t því til fyr i rs töðu, að ríkis-
valdið gæti haft áhrif á t ek ju r og atvinnu með 
því að stýra peningamagninu. 

Nú vildi svo til, að Fr iedman sjálfur var og 
er nánast eini maður inn , sem hefur komizt að 
þeirri n iðurs töðu, að vextir hafi engin áhrif á 
peningaef t i rspurn, eins og fyrsta atlaga hans 
gegn Keynes krafðist (sjá Fr iedman, 1959). 
Reyndar kom á daginn, að tölfræðiaðferðir 
Fr iedmans voru óáreiðanlegar . Í stað þess að 
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nota árstölur um peningamagn og vexti 
o .s . f rv . tók hann meðaltöl margra ára og 
kastaði því mikilvægum upplýsingum á glæ. 
Hvað sem því l íður véfengir næstum enginn 
lengur þá kenningu, að vextir hafi áhrif á pen-
ingaef t i rspurn, ekki heldur Fr iedman sjálfur 
í seinni t íð (sjá greinar hans f rá 1966 og 1972). 
Þessi kenning er studd gildum fræðilegum 
rökum, auk þess sem niðurs töður f jö lmargra 
tö l f ræðia thugana styðja hana eindregið. 
Fyrsta ti lraun Fr iedmans til að hnekk ja kenn-
ingu Keynes um áhrif r íkisútgjalda á atvinnu-
stig og þ j ó ð a r t e k j u r reyndist því ekki eiga við 
rök að styðjast . 

Næsta ti lraun kom nokkrum árum síðar, en 
birtist þó ekki á prenti fyrr en 1972. Fr iedman 
spurði: Hvernig s tendur ríkisvaldið s t raum af 
auknum ú tg jö ldum? Ef það prentar peninga, 
þá er það peningaprentunin , ekki ríkisút-
g ja ldaaukningin , sem örvar þ jóða r f ram-
leiðsluna. En ef ríkið aflar f j á r með lántöku, 
þ .e . með því að selja skuldabréf , þá fær 
a lmenningur bréfin í hendur og er ríkari fyrir 
vikið. Við þe t ta gerist tvennt: Eyðsla eykst , 
og peningaef t i rspurn eykst. Aukin eyðsla 
örvar þ jóða rbúskap inn , meðan aukin pen-
ingaeft i rspurn slævir hann. Fr iedman hélt 
því f r a m , að peningaef t i rspurnaráhr i f in væru 
sterkari en eyðsluáhrif in, þannig að skulda-
bréfasala ríkissjóðs eyddi j a fnha rðan út-
þens luáhr i fum aukinna r íkisútgjalda. 

Þet ta var langsótt . í fyrsta lagi benti ekker t 
til þess, að þ jóða rauður - þar með talin 
skuldabréfaeign almennings - hefði veruleg 
áhrif á peningaef t i rspurn. Hins vegar var 
nýlega komin f ram ný kenning um neyzlu og 
sparnað , kenning þeirra Andos og Modigli-
anis, sem benti til, að þ jóðarauður inn hefði 
umtalsverð áhrif á eyðslu. Tölfræðiniður-
s töður , sem lágu fyrir, gengu þannig þvert á 
röksemdafærs lu Fr iedmans. Ef ei t thvað var, 
virtist l íklegt, að skuldabréfasala ríkissjóðs 
yki útþensluáhrif r ík isútgja ldaaukningar með 
því að örva eyðslu. 

Skömmu síðar eða 1973 bentu svo Rober t 
Solow, prófessor á MIT, og Alan Blinder , 

samverkamaður hans á Princeton, á aðra 
veilu í þessari kenningu Fr iedmans. Þeir 
sýndu f ram á það með einföldum reikningi, 
að ef röksemdafærsla Fr iedmans væri rét t , 
þá hlyti hagkerf ið að vera óstöðugt - í þeim 
skilningi, að hallarekstri ríkissjóðs og skulda-
bréfasölu yrðu engin takmörk sett. Ekker t í 
reynslu undanfar inna ára eða áratuga bendir 
til, að hagkerfi séu óstöðug í þessum skiln-
ingi. 

Þriðja tilraun Fr iedmans var annars eðlis 
og skilaði miklu betri árangri en hinar fyrri. í 
forsetaávarpi sínu á ársfundi bandar íska hag-
fræðifélagsins 1967 (ávarpið birtist á prenti 
árið eftir) vakti Fr iedman athygli á alvarlegri 
veilu í a thugunum nýsjálenzka hagfræðings-
ins Phillips, hö fundar Phil l ipskúrfunnar. 
Phillips hafði komizt að raun um öfugt sam-
band kauphækkana og atvinnuleysis í Bret-
landi. Þetta var í anda Keynes og styrkti þá 
trú manna , að ríkisvaldið gæti valið milli 
verðbólgu og atvinnuleysis eins og af mat-
seðli. Fr iedman benti á, að Phillips hefði láðst 
að gera greinarmun á peningalaunum annars 
vegar og raunverulegum kaupmætti launa 
hins vegar. Fr iedman hélt því f r am, að meðan 
breytingar raunverulegra launa gætu farið 
eftir atvinnuleysi í b ráð , hlytu þær að ráðast 
af f ramleiðniþróuninni til lengdar, óháð at-
vinnuleysisstiginu. Fr iedman kannaðist sem 
sagt við það, að ríkisvaldið hefði nokkurt 
svigrúm til að velja milli verðbólgu og 
atvinnuleysis í b ráð , en ekki til langframa: 
Pegar til lengdar lætur, hlýtur atvinnuleysi að 
hverfa af sjálfu sér. 

Þet ta framlag Fr iedmans var feiknarlega 
gagnlegt. Það var laukrétt h já honum, að það 
getur verið mjög villandi að skoða sambandið 
milli kauphækkana og atvinnuleysis án þess 
að taka verðbólgu með í reikninginn. Einnig 
var mjög gagnlegt, að Fr iedman skyldi brýna 
fyrir mönnum nauðsyn þess að gera greinar-
mun á skammtíma- og langt ímafyrirbærum í 
efnahagsl í f inu. 

Og þá vöknuðu brennandi spurningar: 
Hversu lengi hefur ríkisvaldið svigrúm til að 
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velja milli verðbólgu og atvinnuleysis? 
Hversu langan tíma tekur það hagkerf ið að 
eyða atvinnuleysi af sjálfu sér? 

Við þessum spurningum á hagfræðin enn 
engin einhlít svör. Varðandi fyrri spurning-
una má þó segja , að töl f ræðirannsóknir virð-
ast yfirleitt benda til, að aðgerðir ríkisvalds-
ins í peningamálum eða f j á rmálum hafi áhrif 
á atvinnustig í 2 til 3 ár að minnsta kosti, ja fn-
vel 4, 5 eða 6 - og jafnvel lengur. Varðandi 
seinni spurninguna er engum reynslurökum 
til að drei fa , enda hefur engin r íkisst jórn haft 
úthald til að bíða og sjá. 

Nú eru flestir hagfræðingar þeirrar skoðun-
ar, að það sé út af fyrir sig rétt h já Fr iedman 
(eins og það var h já klassísku hagfræðingun-
um) , að full atvinna í e inhver jum skilningi 
kæmi á endanum af sjálfri sér, ef hagkerf ið 
fengi fr ið. En margir telja þó enn, að sá ferill 
tæki svo mörg ár, að ekki sé ver jandi , að ríkis-
valdið haldi að sér höndum, meðan atvinnu-
leysis- eða verðbólguhryðjur skella á hagkerf-
inu (sjá Tob in , 1980a, og G o r d o n , 1981). Um 
þennan vanda sagði Keynes reyndar , að það 
þætti léleg skipstjórnarlist að bregðast við 
bro ts jó m e ð því einu að segja: „Þegar storm-
inn lægir, verður allt með kyrrum k jö rum á 
ný ." 

Þegar á heildina er litið, má því segja, að 
forse taávarp Fr iedmans hafi ekki valdið því 
af turhvarf i til klassískra hugmynda , sem 
hann ugglaust stefndi að. 

3. Nýja klassíska þjóðhagfrœðin 
Fjórða áhlaupið gegn Keynes var gert eftir 

1970 og s tendur enn. Nú var Fr iedman víðs 
f ja r r i , en yngri menn við Chicagoháskóla og 
víðar í fa rarbroddi . Fremstur í þessum flokki 
er Rober t Lucas, prófessor í Chicago. A ð 
þessu sinni var reitt hærra til höggs en áður: 
Nú var fullyrt , að ríkisvaldið gæti engin áhrif 
haft á þ jóðarf ramleiðs lu og atvinnustig, 
hvorki með aðgerðum í peningamálum né 
f j á rmá lum og hvorki í bráð né lengd (sjá 
Lucas, 1972, og Sargent og Wallace, 1976). 
Þet ta er byltingin, sem kennd er við rœðar 
vœndir(e. rational expectat ions). 

Til að skilja, hvað fyrir gagnbyltingar-
mönnunum vakti, er nauðsynlegt að r i f ja 
upp, hvernig aukning ríkisútgjalda örvar 
atvinnustig og þ jóða r t ek ju r eftir kenningu 
Keynes. Þetta gerist með því, að eft irspurn 
eykst og verðlag hækkar . Við það lækka raun-
veruleg laun, ef peningalaunin haldast 
óbreytt eða hækka alla vega minna en verð-
lagið. Þar með lækkar raunverulegur launa-
kostnaður fyr i r tækjanna , og þau ráða fleira 
fólk í vinnu. 

Það er sem sagt úrslitaatriði í kenningu 
Keynes, að kaupmát tu r launa skreppur 
saman, að minnsta kosti í bili, þegar verðlag 
hækkar . Hvers vegna gerist þet ta? Ein 
ástæðan getur verið sú, að launþegar semja 
um laun sín fyr i r f ram. Pegar þeir semja , vita 
þeir ekl:i, hver verðlagsþróunin verður á 
samningst ímabil inu, og verða því að gizka. 
Ef þeir vanmeta verðbólguna, þá kref jas t þeir 
að öðru jöfnu minni kauphækkunar en ella, 
svo að kauplag hækkar hægar en verðlag, eins 
og Keynes hélt f ram. En ef þeir gizka alltaf 
rét t , þá fylgir kaupið verðbólgunni að öðru 
óbreyt tu , þannig að r íkisútgjaldaaukning eða 
peningamagnsaukning hefur þá engin áhrif á 
raunverulegan launakostnað og þar með ekki 
heldur á atvinnustig og þjóðarframleiðslu . 
Það er fyrst og fremst þet ta , sem átt er við 
með ræðum vændum. 

Frumkvöðlar hugmyndar innar um ræðar 
vændir héldu því f ram í fyrstu, að hagst jórn í 
anda Keynes gæti því aðeins borið árangur , 
að fólk vanmæti verðbólguna. Þeir fullyrtu, 
að ríkisvaldið gæti engin áhrif haft á f ram-
vindu efnahagsmála í bráð eða lengd, ef fólk 
sæi í gegnum verðlagshækkanir eins og það 
hlýtur að gera , allavega til lengdar. 

En þet ta er ekki rétt . Gagnrýnendunum 
sást yfir tvennt. í fyrsta lagi krefst kenning 
Keynes þess alls ekki, að fólk sjái ekki í 
gegnum verðbólgu, sé haldið peningaglýju. 
Keynes trúði ekki heldur á slíkt óraunsæi. En 
hann lagði áherzlu á, að verðlagshækkun 
dregur a l la jafna úr kaupmætti allra launa, 
þannig að kauphlutföll milli ólíkra launþega-
hópa haldast óbreyt t . Þetta hl jóta launþegar 
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að sjá og skilja, og þess vegna geta þeir yfir-
leitt sætt sig við kaupmát ta r rý rnun af völdum 
verðlagshækkunar - að því tilskildu, að þeir 
treysti því, að aðrir launþegahópar sætti sig 
við sömu rýrnun (sjá grein hö fundar og Lind-
becks, 1984). Því er ekki ástæða til að ætla, að 
kaupgja ld lagi sig alltaf til fulls að öllum verð-
lagshækkunum, ekki í b ráð að minnsta kosti. 
Hins vegar eiga launþegar yfirleitt miklu erf-
iðara m e ð að sætta sig við beina kauplækkun, 
því að þá efast þeir um, að allir sitji við sama 
borð . 

Reyndar er önnur ástæða til að ætla, að 
kaupmát tu r launa rýrni j a fnan í bráð , þegar 
verðlag hækkar , hvort sem ræðum vændum er 
til að dreifa eða ekki. Launasainningar eru 
a l la jafna gerðir til langs t íma víðast hvar. í 
B a n d a r í k j u n u m er til dæmis algengt, að 
launasamningar gildi 2 til 3 ár í senn. En ekki 
eru allir launasamningar gerðir samtímis, 
þeir skarast . Af þessu leiðir, að þegar verðlag 
hækkar , til dæmis af völdum hækkunar ríkis-
útgjalda eða peningamagns, þá getur aðeins 
verkafólk í þeim greinum, þar sem samningar 
eru lausir, farið f ram á fullar verðbætur strax. 
Hinir , sem eru bundnir af gömlum launa-
samningum, þurfa að b íða , s tundum í 2 eða 3 
ár. Þess vegna verður meða lkauphækkunin , 
sem kemur í k jö l far verðlagshækkunar , 
j a fnan talsvert minni í b ráð heldur en verð-
lagshækkunin. Þannig dregst raunverulegur 
launakostnaður saman og atvinna eykst, um 
sinn að minnsta kosti. Þannig gengur dæmið 
upp hjá Keynes, jafnvel þótt gert sé ráð fyrir 
ræðum vændum (sjá Fischer, 1977). 

En hitt er rét t , að á endanum eru allir 
samningar uppsegjanlegir - auk þess sem 
hætt er við, að gildistími samninga styttist, ef 
ríkisvaldið reynir í sífellu að hækka verðlag til 
að halda raunverulegum launakostnaði niðri. 
Þegar til lengdar lætur, hlýtur því kauplag að 
fylgja verðlagi, nema launþegar sætti sig við 
rýrari kaupmát t . Anna r s getur ríkisvaldið 
engin áhrif haft á atvinnustig og þ jóða r t ek ju r 
til langframa með því að stýra verðlagi og þar 
með raunverulegum launakostnaði með 
aðgerðum í peningamálum eða f j á rmá lum. 

Um þetta atriði eru næstum allir hagfræðing-
ar á einu máli nú orðið. 

Er þá ríkisvaldið áhrifalaust með öllu, 
þegar til lengdar lætur? Ekki alveg. M e ð 
skat tbreyt ingum getur það haft bein áhrif á 
bæði eft i rspurn og f r amboð vinnuafls og auk 
þess á bæði f járfest ingu og sparnað og þar 
með á f já rmagnss tofn inn á framboðshlið hag-
kerfisins (sjá Buiter , 1980). Þannig getur 
ríkisvaldið haft áhrif á þróun þ jóðar f ram-
leiðslu og atvinnustigs frá f ramboðshl ið , bæði 
í bráð og lengd. Gildir þá einu, hvort ræðum 
vændum er til að dreifa eða ekki. Enn er þó 
ekki mikið um það vitað, hversu mikil eða 
skjót þessi f ramboðsáhrif kunna að vera. 
Reynslan sker úr því. 

4. Keynes er ekki allur 
Þegar alls er gætt, þykir mér því einsýnt, að 

kenningin um ræðar vændir gefur ekki tilefni 
til, að menn skipti um skoðun á þjóðhagfræði 
Keynes. Hún s tendur í grundval laratr iðum. 
Hitt er víst, að það er ákaflega gagnlegt, að 
athygli manna skuli hafa verið vakin á því, 
hversu mikilvægu hlutverki vændir gegna 
yf i rhöfuð í efnahagsl í f inu. Flest lifum við 
ekki aðeins fyrir líðandi s tund, heldur höfum 
auk þess áhuga á f ramtíðinni . Þess vegna 
hl jóta ákvarðanir okkar í dag að fara meðal 
annars eft ir því, sem við eigum í vændum á 
morgun. Sjálfur var Keynes reyndar sérstak-
ur áhugamaður um þetta efni, svo sem ráða 
má af hugmyndum hans um f járfest ingu og 
peningaef t i rspurn. 

Efnahagsþróunin í Bretlandi og Banda-
r ík junum undanfar in ár er ef t i r tektarverð í 
þessu samhengi , svo að ekki séu önnur dæmi 
tekin. Aðhaldsaðgerði r r íkisstjórna Thatch-
ers og Reagans í peningamálum til að ná 
verðbólgunni niður áttu tvímælalaust mikinn 
þátt í hinni miklu aukningu atvinnuleysis, 
sem fylgdi í k jö l far þessara aðgerða í báðum 
löndum. A ð vísu minnkaði atvinnuleysið 
af tur í B a n d a r í k j u n u m eft ir 3 til 4 ár í k jölfar 
nýrrar þenslu í peningamálum auk ört vax-
andi f jár lagahal la , en í Bretlandi sjást ennþá , 
meira en 5 árum eftir að st jórn Thatchers kom 
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til valda, engin merki þess, að atvinnuleysi sé 
á niðurleið. Ástæðan er fyrst og fremst sú, að 
samdráttaraðgerðirnar hafa ekki dregið jafn-
mikið úr hækkun peningalauna eins og úr 
hækkun verðlags. Raunverulegur launa-
kostnaður hefur því hækkað og atvinnuleysi 
aukizt eftir því. Af þessu sést, svo að varla 
verður um villzt, að peninga- og. f jármála-
stefna stjórnvalda getur haft sterk áhrif á 
þjóðarbúskapinn - áhrif, sem geta varað 
árum saman. Allt er þetta í samræmi við 
kenningu Keynes. 

Hver ju spáði nýja klassíska kenningin? 
Eftir henni hefðu aðgerðir brezku stjórnar-
innar og hinnar bandarísku átt að draga úr 
kauphækkunum tafarlaust, þannig að raun-
verulegur launakostnaður og atvinnuleysi 
héldust óbreytt . Þetta gerðist ekki. 

Þannig má segja, að atburðarásin, sem lýst 
var að ofan, staðfesti kenningu Keynes um 
áhrif ríkisvaldsins á atvinnustig og þjóðar-
tekjur , en stangist á við nýju klassísku kenn-
inguna. En með þessu er þó auðvitað ekki 
sagt, að það væri vandalaust að eyða öllu 
atvinnuleysi í Evrópu og Ameríku með 
útþensluaðgerðum í anda Keynes eins og 
Roosevelt eyddi kreppunni. Ástæðan er að 
sjálfsögðu sú, að þensla peningamagns og 
ríkisútgjalda getur valdið óviðunandi verð-
bólgu og viðskiptahalla. Sérstök ástæða er til 
að óttast verðbólguáhrifin, þegar atvinnu-
leysi og verðbólga haldast í hendur fyrir 
vegna hækkandi framleiðslukostnaðar (t.d. 
kaups eða olíuverðs) eins og hefur verið al-
gengt á undanförnum áratug. 

En úr því að upphaflegar fullyrðingar 
f rumher ja nýju klassísku þjóðhagfræðinnar 
um algert áhrifaleysi peninga- og f jármála-
stefnu ríkisins reyndust ekki eiga við rök að 
styðjast, hvernig stendur þá á þeirri hylli, sem 

þessar hugmyndir nutu framan af og njóta 
sumpart enn? 

Þessu er vandsvarað. Mér dettur helzt í 
hug, að ringulreiðin í efnahagsmálum heims-
ins eftir fyrri olíuverðshækkunina 1973-74 
eigi sök á þessu. Margir áttuðu sig ekki á því 
strax, hvernig það gat gerzt, að verðbólga og 
atvinnuleysi fóru ört vaxandi samtímis; menn 
voru vanir því, að þessar stærðir hreyfðust til 
gagnstæðra átta eftir Phillipskúrfunni. Margir 
drógu þá ályktun af þessum atburðum, að nú 
þarfnaðist þjóðhagfræði Keynes meiri háttar 
endurskoðunar. Kenningin um ræðar vændir 
fullnægði þessari þörf. 

Þetta var fljótræði að mínum dómi. Það var 
eðlilegt, að verðbólga og atvinnuleysi höfðu 
aukizt samtímis. Olíuverð hafði f jórfaldazt á 
skömmum tíma 1973-74, og fyrirtækin 
brugðust við með tvennum hætti: Annars 
vegar veltu þau hluta kostnaðarhækkunar-
innar á undan sér út í verðlagið, þannig að 
verðbólga jókst. Hins vegar sögðu þau fólki 
upp í sparnaðarskyni, svo að atvinnuleysi 
jókst. Margir hagfræðingar í Bandaríkjun-
um, þar sem nýja klassíska þjóðhagfræðin 
átti upptök sín og hefur notið mestrar hylli, 
áttuðu sig ekki á þessu í tæka tíð, enda voru 
flestir þeirra óvanir því á þessum tíma að 
hugsa um erlend viðskipti yfirhöfuð, hvort 
sem um olíu var að tefla eða eitthvað annað. 
Fram að þessu var algengast, að litið væri á 
Bandaríkin sem lokað hagkerfi eða því sem 
næst. En nú hefur þetta breytzt. Nú skilja 
menn betur en áður, að bandaríska hagkerfið 
getur orðið fyrir ytri áföllum eins og önnur 
opin hagkerfi og að atvinnuleysi og verðbólga 
geta ýmist haldizt í hendur eða hreyfzt til 
gagnstæðra átta eftir atvikum, án þess að 
grundvallaratriðum í þjóðhagfræði nútímans 
sé teflt í tvísýnu. 
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Þráinn Eggertsson: 

S o v é s k a k e r f i ð í ljósi n ý j u k e r f i s -
h a g f r æ ð i n n a r * 

I. Inngangur: Nýklassísk hagfrœði og 
sovéska kerfið 

Greining á sovéska kerf inu hefur löngum 
vafist fyrir vest rænum hagfræðingum, eink-
um eft ir að fyrsta f imm-ára-áætlunin kom út 
árið 1928. í verkfærakistu ar f taka A d a m s 
smiðs eru tæki sem smíðuð voru til að auð-
velda rannsókn á verðmyndun á markaði ; 
þau virðast gagnast illa við skoðun á hagkerfi 
þar sem miðst jórn ráðstafar aðföngum fram-
leiðslunnar og al lsherjaráætlun hefur tekið 
við hlutverki markaðar ins . í reynd er mjög 
lítið f ja l lað um sovésk mál í haggreiningu á 
okkar dögum. Lærðar ritgerðir hafa vissulega 
birst og þar meðal annars verið f ja l lað um 
sparnaðar- og neysluföll, sovéska f ram-
leiðslutækni og iðnskipan, bælda verðbólgu 
og, þrát t fyrir léleg gögn, tekjuskipt ingu. 1 ) En 
slíkar rannsóknir heyra til undantekninga ; og 
við þessi störf hafa hagfræðingar f r emur hyllst 
til að nota aðferðir hei ldarhagfræði (e. 
macro-economics) og stærðfræðilegrar áætl-
anagerðar en vinnubrögð nýklassískrar hag-
fræði. 

Kenningin um gangvirki markaðsbúskapar 

* Upphaflega ritað á ensku fyrri hluta árs 1984, er 
höfundur gisti Washington University í St. Louis. 
Hann þakkar athugasemdir og ábendingar félaga í 
Washington University Political Economy Group. 

1. Sjá, til dæmis, nýleg yfirlitsrit yfir rannsóknir á 
sovéskum efnahagsmálum, svo sem Gregory og 
Stuart (1981), Soviet Economic Structure and 
Performance. 

varð til á 18. og 19. öld um svipað leyti og 
s tofnanir markaðar ins á Vestur löndum náðu 
fullum þroska og m ö n n u m þótti t ímabært að 
átta sig á lögmálum atvinnulífsins við 
aðstæður þar sem ákvarðanir um framleiðslu 
voru teknar st jórnlaust á víð og dreif. Það er 
því skiljanlegt, að margir hagfræðingar telji 
aðferðir og tæki nýklassískrar hagfræði -
bestun (e. optimization), f r a m b o ð og eftir-
spurn, viðskipti, jafnvægi - lítt við hæfi, ef 
f ja l lað er um sovéska kerf ið. Ég er ósammála 
þessari niðurstöðu og nefni til tvær ástæður. í 
fyrsta lagi eru hugmyndir hagfræðinga um 
eðli sovéska hagkerfisins að breytast smám-
saman. í öðru lagi hefur nýklassísk hagfræði 
verið bætt síðastliðin 20 ár, og eru tákn á lofti 
um að alhæfa megi fræðin og beita þeim við 
allar gerðir hagkerfa . Lí tum nánar á hvort 
tveggja. 

Þess sjást víða merki , að mikilvægi alls-
her jaráæt lana í Ráðs t j ó rna r r í k junum hafi 
verið o fmet ið , að misskilnings um hlutverk 
áætlana hafi gætt í ri tum um sovéskt atvinnu-
líf. Vandi vestrænna hagfræðinga er rann-
sökuðu þetta mál var mikill: þeir stóðu vopn-
lausir f rammi fyrir sovéska kerf inu, sviptir 
tækjum hagfræðinnar , og óheimill aðgangur 
að hagtölum einstakra rekstrareininga, en 
stóð aðeins til boða formleg skipurit af st jórn-
kerfi ríkisins auk skýrslna um helstu þjóð-
hagsstærðir. Ýmsir hagfræðingar virtust tel ja , 
að þessa erfiðu stöðu mætti bæta með því að 
bregða á skrifborðsleik með f lóknar stærð-
fræðilegar áætlanir, svo sem línulega hagfær-
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ingu og aðfanga-afurðagreiningu (e. linear 
programming, input-output analysis), og l íkja 
eft ir kjörstöðu markaðar ins - enda þótt slíkar 
aðferðir hafi sáralítið komið við sögu 
sovéskrar hags t jórnar . Þessu til staðfestingar 
má vitna í þekkta amer íska kennslubók um 
hagkerfi Ráðs t j ó rna r r í k j anna : 

Sovéskur jafnvægisreikningur (e. material 
balances) er að mestu færður án þess að 
stuðst sé við aðfanga-afurðagreiningu, þá 
þrót tmiklu aðferð , en hún gæti gagnast vel 
við gerð áætlana í R á ð s t j ó r n a r r í k j u n u m . 
Við skulum athuga nánar aðfanga-afurða-
greininguna sökum þess að með hana að 
vopni er auðvelt að leggja mat á endur-
bætur á sovéska áæt lanakerf inu í nút íð og 
f ramt íð . (Gregory og Stuar t , 1981, bls. 
130) 

Ekki er síður mikilvægt að átta sig á því, að 
einnig sovéskir hagfræðingar virðast lítið hafa 
f ja l lað um raunverulegt skipulag atvinnulífs-
ins í ritum sínum. Igor Bi rman , fyrrum áætl-
anasmiður í R á ð s t j ó r n a r r í k j u n u m , segir: 

Lítið er f ja l lað um aðferðir við gerð áætl-
ana í sovéskum ri tum. Ég hef nýlokið við 
að skoða vandlega allmargar kennslu-
bækur um al lsherjaráætlanir og áætlanir 
fyr i r tækja (engar kennslubækur eru til um 
áætlanir fyrir e instakar greinar hagkerfis-
ins), og sannfærst enn einu sinni, að þar er 
engan fróðleik að finna um það sem raun-
verulega gerist. (Birman, 1978, bls. 159) 

Við þet ta bætir Birman þunglyndislega í 
neðanmálsgrein: „Reyndar er það einmitt 
gamla sagan, að menn hafa sáralítinn áhuga 
á að skrifa um það sem raunverulega gerist" 
(bls. 159). 

Ný viðhorf til sovéskra efnahagsmála eiga 
rætur að rek ja bæði til nýrra f ræðikenninga og 
nýrra heimilda. Meðal nýrra gagna má geta 
gríðarmikil lar rannsóknar á sögu sovéskra 
al lsher jaráætlana og einnig fróðleiks sem bor-
ist hefur til Vestur landa með ú t f ly t jendum 
frá R á ð s t j ó r n a r r í k j u n u m . 

Á undanfö rnum árum hafa flotið með öldu 

út f ly t jenda frá Ráðs t jó rna r r ík junum ýmsir 
þeir er búa yfir reynslu og þekkingu á 
atvinnulífinu í ættlandi sínu. Upplýsingar 
komnar frá þessum mönnum eru uppspre t ta 
blómlegra rannsókna á huliðshagkerfi Ráð-
s t jó rna r r ík j anna , sem svo er nefn t , og nú er 
ýmislegt vitað um viðskiptasamninga smárra 
rekstrareininga og niðurstöðu viðskipta á 
ýmsum sviðum.2 ) Gregory Grossman (1983) 
greinir til dæmis frá „lítt þekktum þætti í 
sovéskri löggjöf, ábyrgðarmanninum": 

. . .þar sem reynst hefur afar erfitt að 
vernda eigur ríkisins, gera sovésk lög ráð 
fyrir samningi milli einstaklings og stofn-
unar (fyrirtækis) þar sem hann vinnur. 
M e ð samningnum verður einstaklingurinn 
að fullu ábyrgur fyrir þeim eignum stofn-
unar innar (ríkisins) sem eru í hans vörslu, 
enda á ríkið kröfu á hann persónulega um 
fullar bætur vegna t jóns eða taps. 
(Grossman , 1983, bls. 212) 

Grossman fullyrðir, að um sé að ræða millj-
ónir af sl íkum samningum í Ráðs t jó rna r r ík j -
unum, og hefur eftir ú t f ly t jendum, að þessir 
ábyrgðarmenn óvænts t jóns og taps líti oft á 
sig einnig sem rét thafa óvænts hagnaðar : 
„Rík ið fær það sem í áætluninni s tendur , en 
ég fæ allt hit t" (bls. 213). Grossman greinir 
jafnvel frá „...vissu tilviki þar sem verslunar-
stjóri í smásöluverslun keypti fyrir eiginn 
reikning og dýru verði á svörtum markaði all-
marga peningakassa af erlendri gerð ...til 
þess að hemja f já rdrá t t g ja ldkera í verslun-
inni, sem raunar stálu frá verslunarstjóran-
um" (bls. 214). 

Í fyrstu var litið á nýja vitneskju um öflugt 
huliðshagkerfi í Ráðs t jó rna r r ík junum aðal-
lega sem merki um verulega spillingu í kerf-
inu, en síðar hafa komið fram rannsóknir þar 

2. Sjá, til dæmis, A. Katsenelinboigen (1977), „Co-
loured Markets in the Soviet Union", og G. 
Grossman (1979), ..Notes on the Illegal Private 
Economy and Corruption", og jafnframt G. 
Grossman, ritstjóri, Studies in the Second Eco-
nomy of Communist Countries (í prentun). 
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sem reynt er að fella viðskipti af þessu tagi í 
heillega mynd af skipan atvinnulífsins þar 
eystra.3 ) 

Eugene Zaleski (1980) hefur gert rækilega 
út tekt á stal ínskum al lsher jaráætlunum. 
Niðurs taða Zaleskis er sú, að áætlanir víki 
fyrir s t j ó rnendum atvinnulífsins, og hann kýs 
að ne fna sovéska skipulagið miðstýrt kerfi 
f r emur en áæt lanabúskap (e. centrally man-
aged, centrally planned). Nákvæmur saman-
burður þessa f ræðimanns á marktö lum áætl-
ana og tölum þjóðhagsreikninga verður 
honum tilefni til þeirrar n iðúrs töðu, að hinum 
frægu f imm-ára-áæt lunum hafi aldrei verið 
hrundið í f r amkvæmd. U m eins-árs-áætlanir, 
sem að sögn eru hagnýtar rekstraráætlanir 
hinna ýmsu s t jórneininga, segir Zaleski: 

Niðurs taða mín er sú að gefa verði upp á 
bátinn þá hugmynd, að til sé árleg rekstr-
aráætlun fyrir hagkerf ið sem berist, 
kannski seint og um síðir, til f ram-
kvæmdas t jóra . í reynd er eins-árs-áætl-
unin sett f ram í bú tum á ól íkum t íma. Hún 
riðlast því strax og reynt er að f ramkvæma 
hana , en ársf jórðungsáætlanir , óná-
kvæmar og fullar af mótsögnum, gagnast 
ekki til að bjarga áætlanakerf inu. Árs-
f jórðungsáæt lani r eru því ekki allsherjar-
áætlanir , heldur felst í þeim tilraun til að 
ná markmiðum, sem sett hafa verið fyrir 
helstu forgangsgreinar hagkerfisins. (Bls. 
502) 

Af ofangre indu má álykta, að huliðsmark-
aður og hulduviðskipti , ekki síst laumuleg 
vöruskipti , gegni lykilhlutverki í sovéska 
kerf inu , enda þótt þess sé hvergi getið í 
sovéskum ritum sem berast til Vestur landa. 
Vest ræna f ræðimenn hefur því skort nauð-
synlegar heimildir til rannsókna á haf tabú-
skap og sérstæðum viðskiptahát tum Sovét-
manna . En í snjallri r i tgerð he fu r Cheung 
(1974) vakið athygli á því, að ekki sé unnt að 
leiða út h rek jan legar s taðhæfingar um 

3. Sjá, ti l dæmis, Ericson (1983), „On the Allocat-
ive Role of the Soviet Second Economy." 

afleiðingar af viðskiptahömlum, nema fyrir 
hendi séu allnákvæm gögn um kostnað við 
sjálf viðskiptin (e-.-transaction cost), þar með 
talin lög, reglugerðir og hver jar þær hömlur 
er móta farveg viðskiptanna. 

Hin ástæðan til þess, að ný viðhorf hafa 
skapast í rannsóknum á sovéska kerf inu, er 
ný alda hagfræði sem einkum má rek ja til 
skrifa Ronalcte Coase (1937 og 1960) og kenn-
inganna um viðskiptakostnað og eignarrét t . 
Ég hef nýlega gert út tekt á þessum f ræðum og 
reynt að útskýra, hvers vegna þau skipta máli 
við greiningu á ól íkum hagkerfum og stofn-
unum þeirra (Þráinn Eggertsson, 1984) og 
verð því s tu t torður að þessu sinni. Nýja kerf-
ishagfræðin (e. neoinstitutional economics) 
styðst við aðferðir nýklassískrar hagfræði , 
e inkum að því leyti að áhersla er lögð á rök-
rétt val og kjörs töðu í viðskiptum. Hér er þó 
sá munur , að í nýju kerfishagfræðinni er reynt 
að skilgreina r amma viðskiptanna, kjörsvið-
ið, miklu nákvæmar en áður var gert . Kenn-
ingin er einnig víðtækari en nýklassísk hag-
fræði sökum þess, að leitast er við að útskýra, 
hvernig samkeppni við ólíkar aðstæður mótar 
viðskiptasamninga og sjálft skipulag viðskipt-
anna, svo sem innri gerð fyr i r tækja . Kenn-
ingin um umboð (e. agency theory) og hug-
takið viðskiptakostnaður (e. transaction cost) 
eru mikilvægir þættir kerfishagfræði. Jafn-
f ramt er lögð áhersla á hlutverk ríkisins, en 
r íkið ræður mestu um skipan eignarrét tarins 
og setur þannig viðskiptum manna leikreglur. 
Nor th telur, að smiðshöggið vanti á nýju kerf-
ishagfræðina, ef hún megnar ekki að útskýra 
þátt ríkisins í þjóðfélagsbreyt ingum. 4 ) Færa 
má rök fyrir því, að sá þvættingur, sem ein-
kennt he fur umræðu í hagfræði og félagsvís-
indum um hagkerfi og hagþróun, stafi meðal 
annars af vöntun á traustri kenningu um 
ríkið. 

H é r á eftir er reynt að sýna með dæmum, 
hvernig nýja kerfishagfræðin geti orðið til 

4. Sjá 3. kafla „ A Neoclassical Theory of the State" 
í North (1981), Structure and Change in Econ-
omic History. 
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þess að beina rannsóknum á sovéska hagkerf-
inu inn á nýjar braut i r , braut ir sem opnar eru 
nýklassískum hagfræðingum. Lögð er á það 
áhersla, að hina nýju aðferð megi nota til að 
set ja f ram tilgátur, sem unnt sé að prófa með 
tölfræði, að á þessum grunni geti risið traust 
rannsóknarsvið. Í næsta kafla er f ja l lað um 
þátt ríkisins í sovéska kerfinu og reynt að 
rissa einfalda mynd af hlutverki þess í 
atvinnulíf inu. Í þr iðja og síðasta kafla er litið 
á sovéska hagkerf ið sem eitt fyrirtæki, marg-
þrepa r isas tofnun, og færð rök fyrir því að 
skipulag hinna ýmsu eininga og verkefna ráð-
ist af viðskiptakostnaði að verulegu leyti. 

II. Kenning um ríkið í sovésku hagkerfi 
Nýklassísk velferðarhagfræði grundvallast 

á þeirri fo rsendu , að r íkið sé hlutlaust tæki 
þegnanna . Þessi forsenda hefur markað 
þankagang hagfræðinga og valdið hugarangri 
h já mörgum þeirra er fást við rannsóknir á 
sovéska kerf inu. Enda þótt oft heyrist talað 
um „kjörfal l áæt lanas t jó ra" , er algengt að 
rekast á klausu sem þessa í r i tum um sovéska 
búskaparhætt i : 

Hún [nýsköpun atvinnulífsins] krefst 
einnig sérstaks hugarfars h já r áðamönn-
um í hagker fum af sovéskri gerð: vilja til 
að breyta til, v iðurkenna mistök og taka 
áhættu . Og þeir verða að minnast þess 
ávallt, „að til þess eru hagkerfin að bæta 
hag almennings" . 5 ) 

Fráleitt er að líta á r íkið í sl íkum löndum sem 
einhvers konar tæki almenningi til handar-
gagns við leitina að hagkvæmustu nýtingu 
f ramleiðs luaf lanna, leitina að „k jörs töðu 
Paretos" . Ef ryðja á nýjar braut ir í rann-
sóknum á þessu sviði, verður ekki komist h já 
því að endurme ta þátt ríkisins í atvinnu-
málum. Á þeim vettvangi má hafa nokkur t 
gagn af nýlegum t i l raunum hagfræðinga til að 

5. Haft eftir Ray S. Cline í formálsorðum að Jan S. 
Prybyla (1980), Issues in Socialist Economic 
Modernization, bls. v. Orðin innan tilvitnunar-
merkja eru höfð eftir Prybyla. 

fjalla um st jórnmál með he fðbundnum að-
ferðum hagfræðinnar . 6 ) Samkvæmt kenning-
unni um umboð (e. agency theory) eru s t jórn-
málamenn í lýðræðisríki umboðsmenn ; hver 
og einn er fulltrúi f jö lmargra u m b j ó ð e n d a , 
það er k jósenda . Á sama hátt eru læknar 
umboðsmenn sjúklinga t)g fors t jórar fyrir-
tækja umboðsmenn eigenda þeirra.7 ' Hag-
fræðingar hafa reynt að skýra, hvers vegna 
umboðsmenn leiki oft lausum hala og fari 
sínu fram og hvers vegna f ámennum hópum 
kjósenda takist oft að ná meiri völdum og 
áhr i fum en ætla mætti af samanlögðum at-
kvæðum þeirra. Skýringin er fólgin í upplýs-
ingakostnaði u m b j ó ð e n d a við að afla gagna 
bæði um atferli umboðsmanna sinna og rétt-
mæti ákvarðana sem þeir taka. Ef þessi kostn-
aður er mikill, er oft skynsamlegt að vita lítið 
um breytni umboðsmanna (e. rational ignor-
ance). Hár upplýsingakostnaður hefur einnig 
áhrif á innbyrðis samskipti umboðsmanna 
sjálfra , en þeim hættir oft til að svíkjast um að 
bera sinn hluta af sameiginlegum kostnaði 
(samneyslu), svo að dæmi sé tekið (e. free-
rider problem). Úrslit s t jórnmála eru enn-
f remur komin undir landfræðilegri dreifingu 
þrýstihópa og s t jórnarfar i , til dæmis skiptingu 
k jö rdæma. 

Ef miðað er við vestræn lýðræðisríki, 
s tanda umboðstengsl s t jó rnarher ra og lands-

6. Sjá, til dæmis, Anthony Downs (1957), An 
Economic Theory of Democracy, Buchanan og 
Tullock (1962), The Calculus of Consent, Wil-
liam H. Riker (1962), The Theory of Political 
Coalitions, William A. Niskanen (1971), Bur-
eaucracy and Representative Government, 
George J. Stigler (1975), The Citizen and the 
State, og Gary S. Becker (1983), „A Theory of 
Competition Among Pressure Groups for 
Political Influence". 

7. Snjalla beitingu á kenningunum um umboð og 
rökrétt val (e. rational choice model) getur að 
líta, auk ítarlegrar heimildaskrár, hjá Denzau. 
Riker og Shepsle (1984), „Strategic Behavior in 
the Theory of Legislatures", og Weingast 
(1984), „The Congressional-Bureaucratic 
System: A Principal Agent Perspective with 
Application to the SEC". 
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lýðs í sovéska kerf inu á haus, k jósendur eru 
umboðsmenn yfirvalda. Sovésk s t jórnkerf i 
eru ekki reist á dreifingu valdsins; þar hafa 
r áðamenn ja fnan hrifsað til sín völdin með 
ofbeldi , og án ofbeldis verður þeim ekki 
þokað úr sessi. En ekki má skilja þessi orð 
svo, að sovéska kerfið sé einstætt í mannkyns-
sögunni vegna þess að þar hafi menn notað 
mát t sinn og megin til að komast til valda, því 
að slíkt er regla f r emur en undantekning í 
sögu allflestra r ík ja . Sovéska kerfið er merki-
legt sökum þess, að þar birtist tæknibylting í 
s t jó rna rhá t tum: það er einstök tilraun með 
nýtt skipulag sem miðast við að lækka 
umboðskos tnað tiltölulega fárra umb jóðenda 
við að s t jórna ríkinu og vernda 'yfirráðarét t 
þeirra yfir auðl indum landsins, a tvinnutækj-
um og mannaf la . Aðalsmerki hins nýja kerfis 
eru tvö: Kraftmikil hugmyndafræði , sem 
sveigt hefur þegnana til hlýðni og lækkað 
umboðskos tnað s t jórnvalda , og sú nýjung, 
sem sennilega hefur lækkað þennan kostnað 
hvað mest , Flokkurinn, en hann er „einstætt 
fyrirbæri á sviði þ jóðmála , hre inræktað 
afsprengi tut tugustu a ldar" , eins og s t jórn-
málafræðingurinn Charles Lindblom (1977) 
orðar það (bls. 240). 

En ráðamenn eru aldrei allsráðir. North 
(1981) telur, að tveir þættir afmarki j a fnan 
áhrif u m b j ó ð a n d a pólitísks valds, svo sem 
einræðisherra.8 ) í fyrsta lagi þarf að taka með 
í reikninginn, að aðrir aðilar eru reiðubúnir 
að taka við s t jórn ríkisins, ef færi gefst , og 
miklar óvinsældir geta grafið undan valdi 
s t jó rnarher ra . í öðru lagi dregur upplýsinga-
kos tnaður úr áhr i fum ráðamanna , en þar má 
nefna kos tnað við að stilla hjól atvinnulífsins, 
mæla aðföng og afurðir vegna skatt lagningar, 
innheimta álögur á þegnana og líta eft ir 
u m b o ð s m ö n n u m , svo sem ska t t s t jórum og 
marská lkum. Þessir tveir þættir skerða raun-
verulegan yf i r ráðarét t einræðisherra og 
minnka valdsvið þeirra. 

Fræðilega má líta svo á, að grunnskipan 
eignarrét tar í sovéska kerf inu ráðist af tilraun 

8. Sjá North (1981), 3. kafla. 

valdsmanna til að hámarka nyt jar sínar 
(velferð) innan þeirra marka sem- aðstæður 
leyfa. Þótt ólíku sé saman að ja fna geta 
nýlegar rannsóknir á þrælahaldi í Suður-
r ík jum Bandar ík janna ef til vill vísað veginn, 
þegar markviss tilraun verður gerð til að 
smíða og prófa líkön af sovéska kerfinu töl-
fræðilega í anda kerfishagfræði og umboðs-
kenningarinnar .9 ) Samanburður á sam-
skiptum yfirboðara og undi rmanna (saman-
burður á „viðskiptasamningi" þeirra) á plant-
ekrum Suður r ík janna og í Rússlandi Stalíns, 
gæti varpað ljósi á fo r ráð Stalíns og þau tak-
mörk sem valdi hans voru sett. 

Hagfræðileg greining á þrælkun og tölu-
legar heimildir benda til þess, að yfirleitt hafi 
þrælum verið séð tiltölulega vel fyrir ýmsum 
nauðsynjum, e inkum til að halda við þreki 
þeirra og afkastagetu.1 0 ) Hliðstæð niðurstaða 
fæst í einföldu líkani af sovétkerfi , sem lýtur 
st jórn rökvíss dro t tnara er hirðir einungis um 
eiginn hag. 

Í 1. mynd er lokuðu hagkerfi af sovéskri 
gerð skipt í tvo geira. í öðrum geiranum er 
framleidd ýmis vara og þjónusta til nota fyrir 
þegnana, er við ne fnum þegngæði, en í hinum 
geiranum eru framleidd dróttgæði drot tnar-
ans, svo sem afurðir þungaiðnaðar og her-
gagnaiðnaðar . Til e inföldunar er reiknað 
með , að almenningur og yfirvald neyti engra 
gæða sameiginlega. (Lesanda kann að þykja 
þessi forsenda óraunhæf . Til dæmis eru land-
varnir - þó ekki endilega hernaðarævintýri á 
erlendri g rund - same ig in l eg gæði yfirvalds og 
þegna. Það breytti hins vegar litlu um niður-
s töðurnar hér á eft ir , ef forsendunni um 
algeran aðskilnað þegngæða og dróttgæða 
væri sleppt.) 

Við fetum í fótspor Jensens og Mecklings 
(1979) og lítum svo á, að framleiðslufall (e. 
production function) f ramle iðanda sé ekki 
einungis háð tæknistigi og þekkingu, heldur 

9. Fræðilega útlistun og gagnaskrá um þetta efni er 
meðal annars að finna hjá Barzel (1977), ,.An 
Economic Analysis of Slavery". 

10. Sjá vitnisburð Barzels (1977). 
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r 

Framleiðslujaðarinn í sovésku hagkerfi 

einnig því skipulagi eignar- og samningsrét tar 
er snertir v iðkomandi framleiðslueiningu 
(bls. 471). Framleiðslujaðar inn (e. product-
ion possibilities frontier) á 1. mynd sýnir því 
ystu mörk f ramleiðs lunnar í sovésku hag-
kerfi . Takið eft ir , að vinstri hluti framleiðslu-
jaðarsins hallast upp , sem er óvenjulegt . 
Þetta s tafar af því, að á vissu bili er jákvætt 
samband milli afkasta vinnuaflsins og f ram-
boðs á þýgæðum, það er að segja , l ífsnauð-
synjum hins vinnandi manns . Það má hugsa 
sér, að ákveðið stig „framleiðni-neyslu", sem 
Barzel (1977) nefnir svo, samsvari hver ju stigi 
v innuafkas ta , og önnur neysla, sem ekki 
hefur bein áhrif á l íkamlegt þrek , bæti einnig 
afköst v innunnar að vissu marki . Það er ljóst 
af meðfylgjandi mynd, að skynsamur lands-
herra velur þ jóðarframleiðs lunni ekki stað á 
bili O B á f ramle iðs lu jaðr inum. 

Þegngæði hafa ekker t vægi í nytjafalli eig-
ingjarns yfirvalds, og fyrir vikið eru jafngild-
islínur r íkiss t jórans lárét tar , og punk tu r B á 
f ramle iðs lu jaðr inum kjörs taða hans á mynd-
inni. Jafngildisl ínur upplýsts einvalds, sem að 
e inhver ju marki lætur sér annt um þegnana , 
hafa hins vegar he fðbundna lögun, og kjör-

staðan er nú punktur E einhvers staðar á línu-
bili BD. 

Þá ályktun má því draga af myndinni , að 
sérgóður sovéskur leiðtogi, sem hefur það 
markmið eitt að hámarka ábatann er hann 
sjálfur he fur af þ jóða rbúskapnum, fari til-
tölulega vel með mannauðinn (e. human 
capital) í landinu. Nákvæm hagfræðileg 
greining á rökré t tum viðbrögðum sérgóðs 
leiðtoga í sovésku kerfi hefur enn ekki verið 
gerð. En einfalt líkan okkar bendir samt sem 
áður til þess, að margs kyns aðbúnaður 
almennings kunni að vera tiltölulega góður 
undir s t jórn slíks manns, jafnvel betri en í 
lýðræðisríki á svipuðu stigi hagþróunar . í 
sovésku kerfi er þess hins vegar að vænta, að 
heildarhlutfall þegnvöru (einkaneyslu) í 
þ jóðarframleiðslu sé tiltölulega lágt. 

Sovéskir borgarar deila með yfirvöldum 
eignarrétti yfir eigin mannauði í óvenjulega 
miklum mæli, bæði rétti til tekna og almenn-
um ráðs töfunarré t t i . Víða má sjá merki um 
rétt ríkisins til að ráðskast með mannauð : 
Hann birtist í notkun vegabréfa í innanríkis-
f e rðum, lokuðum landamærum, einbeittri 
stýringu menntakerf is ins og ströngu eftirliti 
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með f jö lmið lum, lesefni, prentvé lum, ritvél-
um og l jósr i tunarvélum. Séð af sjónarhóli 
r íkiss t jórans er f jár fes t ing í mannauði þegn-
anna mjög arðbær í sovéska kerfinu þar sem 
hin miklu réttindi ríkisins gera því kleift að 
n jó ta stærri hluta ávaxtanna af slíkri f járfes t -
ingu en t íðkast í öð rum r ík jum. Þessi rök 
gilda, til dæmis, um f járfes t ingu ríkisins í 
skólamálum, heilbrigðismálum og dagvistun. 

Með nákvæmri hagfræðilegri greiningu á 
f jár fes t ingu í mannauði í sovésku kerfi má 
vafalaust leiða út athyglisverðar tilgátur, sem 
síðan er unnt að prófa tölfræðilega. Til nánari 
útl istunar á því sem hér er ý jað að má af tur 
vitna til rannsókna á þrælahaldi. í Suðurr ík j -
um B a n d a r í k j a n n a var gangverð ambát ta r á 
barnsburðaraldr i tífalt hærra en verð á korna-
barni . Barzel (1977) telur að þessi verðhlut-
föll skýri, hvers vegna „hlutfallslega færri 
ambát t i r en hvítar konur dóu úr barnsnauð í 
S u ð u r r í k j u n u m , enda þótt tíðni ba rnadauða 
að eins árs aldri væri meiri meðal ó f r já l s ra" 
(bls. 101). Verðmæti ungrar konu í sovésku 
kerfi er einnig margfalt meira en verðmæti 
ungs barns - séð með augum sérgjarns ríkis-
s t jóra (t .d. Stalíns). Einfalt líkan af slíku 
kerfi bendir til, að þar finnist einnig hlið-
stæður við Suðurríki þrælahaldsins, ef litið er 
á dánar t íðni og skiptingu heilbrigðisútgjalda, 
en það mál he fur ekki verið rannsakað. 

III. Hagkerfið sem eitt fyrirtæki 

i. Jafnvægissamningar og k jörs taða 

G e r ð hagkerfis ræðst af skipulagi eignar-
rét tar ins, en sú skipan verður til við samspil 
tækni og s t jórnmála , þ róun . sem lítið er vitað 
um. Grunnein ingar nýju kerf ishagfræðinnar 
eru viðskipti einstaklinga og samningar þar að 
lútandi, en um stofnanir og hina ýmsu skipu-
lagsþætti atvinnulífsins er f ja l lað sem samn-
ingsmunstur. Til dæmis um samningsmunstur 
í sovétkerfi má nefna verksmiðjur . biðraðir , 
áæt lanakerf ið , ríkisbú og sameignarbú, jafn-
vægisreikningana (e. material balances), Gos-
bank-kerf ið og tilhögun f já r fes t ingar og verð-
lagningar. Öll viðskipti taka mið af samning-

um, oft óskr i fuðum, samningum, er skera úr 
um kostnað og ábata viðskiptamanna í sam-
ræmi við grunnreglur um eignarrét t . Raun-
verulegt ( f remur en formlegt) inntak samn-
inga ákveður niðurstöðu viðskipta. í kerfis-
hagfræði er re iknað með, að viðskiptaaðilar 
séu rökvísir og leiti ávallt eftir bestu niður-
stöðu eftir því sem aðstæður leyfa, k jörs töðu . 
Samningur , sem leiðir til k jörs töðu allra 
aðila, er ne fndur jafnvægissamningur þar sem 
aðilar æskja ekki eftir að breyta samningnum 
eða er það um megn.1 

ii. Tilvistarrök sovéska þjóðfyrirtækisins 

Helsta auðkenni sovésks hagskipulags er 
tilraun yfirvalda til að reka þ jóðarbúskapinn 
eins og eitt stórt fyrirtæki. Enda þótt þetta 
skipulag hafi ekki verið rannsakað með hlið-
sjón af jafnvægissamningum og k jörs töðu 
einstakra framleiðslueininga, þá er samlík-
ingin við risafyrirtæki ekki ný af nálinni: 

Náin vensl eru með þjóðfyrir tækinu og 
þ jóðr ík inu . Ríkisstjórnin (eða kannski 
f r amkvæmdanefnd Flokksins, Politbur-
eau) myndar st jórn fyrirtækisins og f jár -
málaráðherra er gjaldkerinn. Hagnaður 
hinna ýmsu deilda, sem ranglega eru 
nefndar fyrirtæki, rennur viðstöðulaust til 
ráðher rans , nema hann leyfi sérstaklega 
að deild haldi e inhver ju eftir . . . . Það er 
jafnvel ekki gerður munur á f ramkvæmda-
s t jó rum og opinberum s tar fsmönnum. 
Framabraut in er aðeins ein, og starfs-
reynsla og lífeyrissjóðsréttindi flytjast 

11. Hér er fjallað um samninga og viðskipti á grund-
velli kyrrs (e. static) líkans. í reynd leitast aðilar 
sífellt við að losa um hömlur sem á þá eru lagðar, 
hvort sem hömlurnar stafa af tækni. löggjöf eða 
skipulagsmálum (vandamál vegna umboðs). 
Heppnist slíkar tilraunir. taka viðskiptin á sig 
nýja mynd. Einnig geta einstakir þættir jafn-
vægissamninga breyst er stundir líða. hagkerfið 
vex og gerð þess breytist. En mælanlegar breyt-
ingar á hömlum gefa tilefni til samanburðar á 
kjörstöðu fyrir og eftir slíkar breytingar og tölu-
legra prófana á tilgátum. 
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óskert milli ríkisins og fyrirtækisins. . . 
(Wiles, 1977. bls. 39) 
Í nút ímahagfræði voru tilvistarrök fyrir-

tækja fyrst sett f ram í frægri ritgerð Ronalds 
Coase (1937), „The nature of the firm". Fyrir-
tæki er tiltekið samningsmunstur , sem ætlað 
er að lækka kos tnað í viðskiptum milli 
manna . Fyrirtæki í einhverri mynd er komið 
á fót , ef talið er ódýrara að leysa verkefni 
innan miðstýrðrar s to fnunar heldur en með 
viðskiptum á markaði . Jafnvægisstærð fyrir-
tækis er í hverju tilviki komin undir saman-
burði á jaðarkostnaði viðskipta á markaði og 
jaðarkostnaði viðskipta innan fyrirtækisins 
(þ .m. t . kos tnaður vegna umboðs) . Er fyrir-
tæki s tækkar , vex umboðskos tnaður eigenda 
þess og r áðamanna , og þar kemur , að frekari 
s tækkun er talin óhagkvæm. 

Með þessa kenningu í huga kynni einhver 
að spyrja , hvers vegna aukinn umboðskostn-
aður og vaxandi hlutfallslegur jaðarábat i af 
markaðsviðskiptum hafi ekki hamlað gegn 
vexti sovéska þjóðfyrir tækisins og stöðvað 
hann áður en fyrir tækið gleypti nær allan 
markaðinn . Eða þá á hinn bóginn, ef sovéska 
skipulagið er hagkvæm framleiðs luaðferð , 
hvers vegna vestræn hagkerfi hafi ekki hnigið 
í sömu átt , að einu stóru fyrirtæki. Svar við 
þessum spurningum hlýtur að taka mið af 
tengslum s t jórnmála og eignarrét tar . Tölu-
legar rannsóknir benda flestar til þess, að 
bæði að því er snertir kyrra og kvika hag-
kvæmni (e. static, dynamic efficiency) standist 
sovétkerf ið ekki samanburð við vestræn 
markaðsker f i . i : ) En þessa niðurstöðu iná ekki 
taka til marks um, að sovésk st jórnvöld hafi 
staðið óskynsamlega að skipan efnahagsmála 
og ekki gætt hagsmuna sinna: Hlutfallslega 
lítil f ramleiðni í sovéska kerfinu er afleiðing 
af hömlum. sem marka kjörsvið Ieiðtoganna. 

Kenning Coase (1937) um fyrirtækið er 
ekki almenn kenning, heldur miðast hún við 
tiltekið s t jórnar far og til tekna skipan eignar-

12. Sjá, til dæmis, Gregory og Stuart (1981), Soviet 
Economic Structure and Performance, 10. kafla, 
„Soviet Economie Growth and Performance". 

rét tar: s t jórnkerf i , þar sem valdi er dreif t , og 
löggjöf um eignarrét t , sem gefur einstakling-
um kost á að s tofna og reka einkafyrirtæki. 
Greining Coase snýst um val við þessar 
aðstæður , val einstaklinga er leitast við að ná 
hámarkshagnaði innan kjörsviðs sem mark-
ast af samkeppni og eignarrétt i . í líkaninu að 
ofan er hins vegar f ja l lað um alræðisstjórn 
sem keppist við að hámarka framleiðslu til 
eigin nota og leitar með það í huga að besta 
kostinum innan kjörsviðs, sem markast af 
hagrænum, póli t ískum og tæknilegum þátt-
um. í þessu síðara tilviki er sjálf skipan eign-
arrét tar ins breytistærð. Við lítum svo á, að 
samningsmunstr ið í sovésku atvinnulífi sé 
rökrét t lausn á þessu dæmi. 

iii. Margbreytileiki samningstengsla í 
sovésku hagkerfi 

Eins og greint var frá í 1. hluta þessarar rit-
gerðar , er lítið vitað um lögmál atvinnulífsins 
í sovésku kerfi. Tilraunir yfirvalda til að mið-
stýra risavöxnu hagkerfi hl jóta að ná skammt 
vegna mikils kos tnaðar við gerð og f ram-
kvæmd samninga í miðstýrðum ker fum. Rök-
víst yfirvald, er s tendur f rammi fyrir slíkum 
vanda, forðast að gera nákvæmar áætlanir á 
öllum sviðum, en beinir athygli og kröf tunum 
f r emur að forgangsverkefnum ( landvörnum), 
þ jóðhagss tærðum (hlutdeild neyslu í þ jóðar-
framleiðslu) , starfsemi sem myndar veikan 
hlekk í f ramleiðs lukeðjunni (orkufram-
leiðslu), og gerð nýrra tegunda af viðskipta-
samningum, sem líklegir eru til að lækka 
umboðskos tnað s t jórnvalda (bónuskerfa) . 
En tilraunir sovéskra r áðamanna til að koma 
f ram vilja s ínum í atvinnulíf inu, rétt eins og 
tilraunir lýðræðisstjórna til að færa markaðs-
viðskipti í nýjan farveg með haf tas te fnu , 
breyta oft jafnvægi hagkerfisins á óvæntan 
hátt og með lítt þekk tum afleiðingum. 

Tölulegar rannsóknir Zaleskis (1980), er 
áður var getið, benda til þess, að hið raun-
verulega hlutverk al lsherjaráætlana í Ráð-
s t jó rna r r ík junum sé fólgið í því að tryggja 
aðdrá t t nauðsynlegra aðfanga til forgangs-
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greina og mikilvægra verkefna, svo að sú 
starfsemi gangi snurðulaust. Á öðrum sviðum 
atvinnulífsins ríkir óvissa um aðföng og tafir 
eru algengar, en ýmis vandamál eru leyst með 
samningum milli framleiðslueininga og deilda 
neðarlega í kerfinu. Miðstjórnaráætlanir eru 
einnig notaðar til þess að safna upplýsingum 
um framleiðslugetu fyrirtækja og hæfni 
s t jórnenda og til þess að hafa eftirlit með 
starfsemi á ýmsum stigum í bákninu. Fimm-
ára-áætlununum frægu, a .m.k. á dögum 
Stalíns, virðist einkum ætlað að fela kostnað-
inn af hagvaxtarkapphlaupinu, vekja fals-
vonir hjá neytendum og eldmóð hjá verka-
fólki.13) 

Í rannsókn Zaleskis er því ekki dregin upp 
mynd af heilsteyptri allsherjaráætlun, heldur 
er um að ræða slitrótt áætlananet; margvís-
legar rekstraráætlanir, misjafnlega víðtækar 
og oftast í ósamræmi innbyrðis. Áætlanirnar 
koma að ofan frá ýmsum stjórnardeildum og 
í þeim felst sú skipan eignarréttar sem ein-
ingar þjóðfyrirtækisins leggja til grundvallar 
við gerð ótal samninga sín á milli. Enda þótt 
fáeinir fræðimenn, þar á meðal hinn þekkti 
ungverski hagfræðingur János Kornai og 
félagar hans (1980, 1981), hafi f jal lað um við-
skipti milli rekstrareininga í sovéskum 
kerfum, er vanþekking okkar á þessu sviði 
svo mikil, að líkja má við stöðu hagfræðinnar 

13. Blekkingin fólst í því. að vitandi vits gætti óhóf-
legrar bjartsýni í áætlunum um framleiðslu þegn-
gæða, það er framleiðslu landbúnaðarvöru, 
neysluvöru, íbúðarhúsnæðis og hvers eins er laut 
að almennum lífskjörum. „Efnahagsstefnan sem 
fram kemur í áætlunum er vel viðunandi og líkleg 
til vinsælda með almenningi.... Áætlanirnar eru 
sveipaðar dularmóðu og gögn um endurskoðun 
á áætlunum liggja ekki á lausu" (Zaleski, 1980. 
bls. 504). Rannsókn Zaleskis á áætlunum í Ráð-
st jórnarríkjunum nær einungis til stjórnartíðar 
Stalíns. í formálsorðum að riti Zaleskis (1980) 
kemst John H. Moore að þeirri niðurstöðu 
að flestar af lýsingum Zaleskis megi heimfæra á 
Ráðstjórnarríkin á vorum dögum.... Enn er 
valdakeðjan hin sama, yfirvarp stjórnvalda hið 
sama og loks meginvandinn hinn sami" (bls. 
xxxiii). 

forðum, áður en jafnvægislögmál hins frjálsa 
markaðar voru uppgötvuð. 

Í framleiðslu og hvers konar viðskiptum er 
kostnaðarsamt að mæla mikilvæga eiginleika 
vöru og þjónustu og fylgja eftir viðskipta-
samningum. Þessi kostnaður, viðskipta-
kostnaður, er mjög breytilegur eftir því, hvað 
framleitt er og hvaða framleiðslutækni er 
notuð. Það gildi, sem ólíkar vörutegundir 
hafa fyrir sovésk yfirvöld, er mjög misjafnt og 
hlekkir framleiðslukeðjunnar eru missterkir. 
Loks eru völd umboðsmanna mismikil. Allur 
þessi breytileiki ætti að vera okkur vísbend-
ing um, að viðskiptasamningar í sovétkerfinu 
kunni að vera fjölbreyttari en yfirleitt er gert 
ráð fyrir. 

Fáir sérfræðingar um sovésk efnahagsmál 
eru skarpskyggnari en Peter Wiles. Wiles 
(1977) hefur einmitt vakið athygli á fjöl-
breytileika sovéskra samningstengsla. Hann 
bendir á (bls. 294-6), að jafnvel á dögum 
hinnar miklu miðstýringar Stalíns hafi við-
gengist: 

1. að forst jórar fyrirtækja semdu eigin áætl-
anir og gerðu samninga hver við annan í ótal 
smámálum; 

2. að smásalar semdu við framleiðendur 
um vörugæði, svo sem gæði dúka; 

3. að byggingaráætlanir væru miðaðar við 
fasta f járhæð, en það gerði byggingameist-
urum kleift að velja byggingarefni með hlið-
sjón af verði þeirra, svo fremi að útgjöld færu 
ekki fram úr áætlun; 

4. „að útflutningsfyrirtækjum væri leyft að 
halda eftir smábroti af eigin gjaldeyristekjum 
og verja upphæðinni til kaupa á vélbúnaði, en 
þetta átti að auka áhuga á framleiðslu til út-
flutnings" (bls. 295); 

5. „að um 1935 hefði Stalín staðið fyrirgull-
æði í Síberíu, sem minnti á gullæðið í Klon-
dyke. Er gullgrafararnir höfðu fundið gull í 
jörðu, voru reitir þeirra þjóðnýttir" (bls. 
295). 
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Listi Wiles yfir „undan tekn ingarnar" er 
lengri en að ofan greinir, en niðurstaða hans 
er loks sú, að „það sé vit í allri vitleysunni: 
engin af undan tekn ingunum snerti þunga-
iðnað eða hergagnaiðnað" (bls. 296). 

iv. Sovéskur e ignarré t tur og niðurstaða 
viðskipta 

Ef aðrar aðstæður eru gefnar , er niðurstaða 
viðskipta (e. economic outcome) á hinum 
ýmsu sviðum atvinnulífsins komin undir 
formi eignarrét tar ins. Sú niðurs taða, sem 
verður hver ju sinni, er ekki endilega yfirlýst 
markmið viðskiptaaðila - samanber kenning-
una um fu l lkomna samkeppni og k jörs töðu 
Paretos . Eins og í öð rum r ík jum leiðir skipan 
e ignarré t tar í sovéskum hagker fum til niður-
s töðu, er færir hinum ýmsu aðilum bæði 
kostnað og ábata . í sovétkerfi er til dæmis 
líklegt, að „framleiðni-neysla" þeirra , sem 
bágast eru settir, sé meiri og þeir njóti betri 
hei lbrigðisþjónustu en fátæklingar í r ík jum 
þar sem s tundaður er hre inræktaður mark-
aðsbúskapur . Ekki leikur þó vafi á því, að 
viðskiptakostnaður við sovéskt skipulag er 
m jög hár miðað við markaðsskipulag. 

Við t i l teknar aðstæður a .m.k . er markaðs-
búskapur og verðmyndun á markaði óhemju -
hagkvæm skipan a tvinnumála . Sovéskir ráða-
menn leitast eigi að síður við að halda mark-
aðsviðskiptum í lágmarki og hafa með því 
lagt þunga f jö t r a á atvinnulíf ið og valdið 
kostnaði , sem frá sjónarhóli nýklassískrar 
hagfræði er hrein sóun. En séð undir s jónar-
horni yfirvalda er þessi kostnaður að mestu 
óh jákvæmilegur , eiginlega nokkurs konar 
f já r fes t ing , þar sem annað skipulag yrði til 
þess að minnka velferð leiðtoganna og lina 
tök þeirra á hagkerf inu. 

Fræðimenn hafa lítið fengist við tölulegan 
s amanburð á viðskiptakostnaði í sovéskum 
hagker fum og markaðske r fum, en grófar 
áætlanir eru þó til. Hun te r (1983) til dæmis 
styðst við línulega hagfæringu og aðfanga-
afurða-greiningu til að bera saman raunveru-
legan hagvöxt í R á ð s t j ó r n a r r í k j u n u m á 
á runum 1928 til 1940 og fræðilegt mat á hugs-

anlegum hámarksafkös tum hagkerfisins á 
þessum árum. Í rannsókninni eru teknir að 
láni stuðlar úr framleiðsluföllum nokkurra 
markaðskerfa er náð hafa örum vexti, svo 
sem í Japan , og notaðir til að áætla efri mörk 
fyrir „ónauðsynlegan" viðskiptakostnað í 
Ráðs t jó rna r r ík junum. Af útreikningi Hunt -
ers má ráða, að þjóðarframleiðs la í Ráð-
s t jó rna r r ík junum árið 1940 hefði getað verið 
allt að einum þriðja meiri en hún raunveru-
lega var, ef önnur skipan atvinnumála hefði 
ríkt.14) „Þessum árangri er náð [í reiknings-
dæmi Hunters] án þess að almenningur þurfi 
að færa neinar fórnir; neysla bænda og verka-
manna fellur aldrei niður fyrir neyslustig árs-
ins 1928 og er orðin 2,7 sinnum hærri árið 
1940" (bls. 191). Enda þótt verg þ jóðar f ram-
leiðsla ykist um 140% frá 1928 til 1940, sýna 
áætlanir Hunte rs um stig einkaneyslu, að 
neyslan var 4% lægri 1939-40 en tíu árum 
áður , 1929-30 (bls. 194). , 5 ) 

Rétt er að taka þessum reikningi með 
varúð, en hann er þó í samræmi við þá 
a lmennu niðurstöðu úr f jö lmörgum öðrum 
rannsóknum, að í hagker fum af sovéskri gerð 
sé viðskiptakostnaður meiri en í markaðs-
ker fum. 

v. Hagkvæm skipan umhverf isverndar 

Ýmsir hagfræðingar fyrr og síðar hafa fært 
rök fyrir því, að við ríkiseign á framleiðslu-

14. Í þessu lauslega mati á vaxtargetu hagkerfis 
Ráðstjórnarríkjanna var gert ráð fyrir nei-
kvæðum áhrifum á hagvöxt af hervæðingu fyrir 
síðari heimsstyrjöldina og matið lækkað sem því 
nam. 

15. Þótt furðulegt megi teljast, „eru ekki til sam-
felldar hagtölur [hvorki af sovéskum né vestræn-
um uppruna, um einkaneyslu í Ráðstjórnarríkj-
unum]. Hins vegar sýndi Chapman fram á það 
fyrir mörgum árum, að þróun raunlauna í 
greinum utan landbúnaðar hafi verið slík, að árið 
1937, eftir nokkurn bata frá mögru árunum 
kringum 1933, voru launin 17% lægri en raun-
laun 1928 (miðað við verðhlutföll 1928) eða 43% 
lægri en 1928 (miðað við verðhlutföll 1937)" 
(Hunter, 1983, bls. 195). 
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gögnum og ná t túruauðl indum hljóti ýmis 
óæskileg hliðaráhrif f ramleiðslu, svo sem 
mengun , að hverfa. í sovésku hagkerfi megi 
því auðveldlega koma á hagkvæmustu skipan 
umhverf ismála og ná jafnvægi milli jaðar-
kos tnaðar og -ábata af mengunarvörnum. Ef 
litið er hins vegar til nýju kerf ishagfræðinnar , 
er dæmið ekki svona einfalt . 

Coase (1960) hefur í þekktr i r i tgerð, „The 
problem of social cost", f ja l lað um aukaverk-
anir af framleiðslustarfsemi. Hann kemst að 
þeirri niðurstöðu að kenna megi um kostnaði 
við samninga milli viðskiptaaðila (viðskipta-
kostnaði) , ef ekki er tekið fullt tillit til auka-
verkana af framleiðslu í markaðsbúskap . Ef 
viðskiptakostnaður aðila er enginn, hverfur 
þetta vandamál , og aðföng framleiðslunnar 
leita ávallt þangað sem þau gefa mestan 
hreinan arð, en í arðsemisreikningi eru allar 
aukaverkan i r , svo sem mengun , taldar með. 
Við rök Coase má bæta, að sama niðurstaða 
fæst í sovésku hagkerf i , ef viðskiptakostn-
aður þar er enginn. 

Hugsum okkur til dæmis, að yfirvaldi í 
sovésku kerfi standi alveg á sama um 
mengun ; mengun hafi ekker t vægi í nytjafalli 
leiðtogans. Ef þegnum ríkisins þykir hins 
vegar fengur í hreinu umhverf i , eiga þeir kost 
á að semja við yfirvaldið um skipti á almennri 
neysluvöru fyrir hreint loft og tært vatn. Rök-
vís s t jórnvöld í sovésku kerfi reyna að full-
nægja þör fum almennra borgara með sem 
minnstum tilkostnaði og hámarka j a fn f r amt 
framleiðslu til eigin þar fa . Ef „framleiðsla" á 
hreinu lofti og tæru vatni er hlutfallslega ódýr 
miðað við he fðbundna neysluvöru, geta ráða-
menn boðið hagkvæm skipti á þessum 
gæðum. Endanleg niðurstaða er komin undir 
v iðhor fum neytenda til lífsgæða og teygni 
ef t i r spurnar eft ir ómenguðu umhverf i . 

Í markaðskerf i er v iðskiptakostnaður oft 
mikill - bæði kos tnaður við mælingar á því 
sem um er samið og við f r amkvæmd samninga 
- en fyrir vikið næst iðulega ekki samstaða 
milli aðila um að t akmarka ýmsar aukaverk-
anir f ramleiðslu, enda þótt slíkir samningar 
gætu orðið öllum til hagsbóta . í lýðræðis-

r ík jum reynir a lmenningur yfirleitt að ráða 
f ram úr umhverf ismálum á vettvangi s t jórn-
málanna , og mengunarvaldar leitast einnig 
við að tryggja hagsmuni sína með því að 
hverfa til s t jó rnmálanna . Við umhverf isvernd 
er algengast að umboðsmenn ríkisins hafi 
beint eftirlit með mengunarmálum og settar 
séu reglur um mengunarvarni r . Í sovésku 
hagkerfi er skipan eignarrét tar slík, að al-
menningi er yfirleitt óheimilt að semja við 
verksmiðjus t jóra um að draga úr aukaverk-
unum af framleiðslu, jafnvel þótt aðilum tæk-
ist að yfirstíga viðskiptakostnaðinn við slíka 
samninga. Í sovétkerf inu er því einnig reynt 
að sætta hagsmuni f ramleiðenda og neytenda 
á vettvangi s t jórnmála . 

Þar sem opinber afskipti af umhverfismál-
um eru mikil, bæði í sovéskum ker fum og 
b lönduðum markaðske r fum, er áhugavert að 
bera saman þessi ríkisumsvif. Við slíka rann-
sókn væri rétt að athuga fyrst, hvernig 
markmið um umhverf isvernd verða til í hvoru 
kerfi um sig, og kanna því næst, hve vel tekst 
til um f ramkvæmd s tefnunnar . A ð því er 
snertir f r amkvæmd, virðist sovéska ríkið eiga 
tiltölulega hægt um vik að fylgja eftir ýmsum 
fyrirbyggjandi aðgerðum. Eignarrét tur ríkis-
ins er víðtækur . Það hefur öll ráð í hendi sér 
við skipulag borga, staðsetningu og gerð 
verksmiðja og val o rkugja fa . Fræðilega séð 
getur ríkið ráðið mengunarst iginu í landinu, 
menguninni , sem þjóðfyr i r tækið veldur, og 
tekið ákvörðun um þessi mál samhliða öðrum 
reks t ra rákvörðunum. Lí tum til dæmis á val 
milli fólksflutninga með e inkabí lum, sem 
orsaka um helming allrar lof tmengunar í 
Banda r ík junum (McIntyre og Thorn ton , 
1978, bls. 176). og flutninga með almennings-
fa ra r tækjum. Sovéska ríkið hefur vald til að 
ákveða umbúðalaus t skipulag samgöngumála 
og getur við þá ákvörðun tekið lof tmengun 
með í dæmið. 

Enda þótt kos tnaður við að fylgja f ram 
ýmsum a lmennum ákvörðunum (svo sem að 
reisa eða reisa ekki stórar bí laverksmiðjur) 
virðist vera tiltölulega lítill í sovéska kerf inu, 
er umboðskos tnaður s t jórnvalda hár á öðrum 
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sviðum, ekki síst ef reynt er að segja verk-
smiðjus t jó rum fyrir í smáatr iðum. Erfit t 
hefur reynst að tryggja f ramkvæmd samn-
inga, er ful lnægja í senn á fo rmum st jórnvalda 
um vöruframleiðslu og mengunarvarni r . 
McIntyre og Thorn ton (1978) greina frá því, 
„að frá lokum síðari heimsstyr ja ldar innar , 
e inkum upp úr 1960, hafi [í Ráðs t jó rna r r ík j -
unum] verið settir saman miklir lagabálkar 
um mengun frá verksmið jum, löggjöf sem var 
vandlega undirbúin með skipulegum og 
vönduðum r a n n s ó k n u m " (bls. 179). McIn-
tyre og Thorn ton tel ja hins vegar, að f ram-
kvæmd þessarar löggjafar „strandi oft á verk-
smið jus t jó rum og nánustu yf i rmönnum 
þei r ra" (bls. 180). Löggjöfin virðist einnig að 
hluta vera sýndarmennska og sett f ram í áróð-
ursskyni, en slíkur tvískinnungur mun vera 
algengur í sovésku rét tarfar i : 

Þrátt fyrir þessa merku löggjöf og að því er 
virðist voldugt eft ir l i tskerfi , fá fyrirtæki 
yfirleitt lauflét tar sektir fyrir að menga 
umhverf i sitt, fésektir sem oft skipta engu 
máli. (Bls. 180) 

Á hinn bóginn nefna McIntyre og Thorn-
ton mörg dæmi þess, að sovésk st jórnvöld 
hafi valið tiltölulega „hre ina" tækni, og geta 
meðal annars um skipulag samgangna, f ja r -
hitun heimila í borgum (e. thermal utilities) og 
vaxandi notkun jarðgass sem orkugja fa . 

vi. T ímaákvarðan i r ríkisins 

A n n a ð áhugaver t rannsóknarverkefn i , 
sem ekki gefst tóm til að fjal la um ítarlega að 
þessu sinni, eru afskipti sovéska ríkisins af 
því, hvernig þegnarni r nýta t íma sinn. í Ráð-
s t j ó rna r r ík junum beita s t jórnvöld ýmsum 
ráðum til þess að stýra t ímano tkun almenn-
ings. Gi f ta r konur eru , til dæmis, eini vinnu-
færi hópurinn í r íkinu sem leyfist að vinna 
ekki utan heimilisins, enda þótt tiltölulega 
fáar þeirra notfæri sér þessi réttindi.1 6 ) Ríkið 

16. „Úrtakskannanir sýna, að báðir foreldrar vinna 
úti í 53% fjölskyldna með börn undir 16 ára aldri 
á framfæri sínu. A ð auki vinnur móðirin ein úti í 

ákveður lengd a lmennrar vinnuviku (en á 
vestrænan mælikvarða er vinnutíminn hóf-
legur, a .m.k . dagvinna)1 7 ' og hvetur menn til 
„skynsamlegrar tómstunda ið ju" , en það er 
skilgreint sem „félagsstörf eða önnur iðja sem 
eykur tækniþekkingu og menningarst ig við-
komandi" . „Hvíld án takmarks" , þar með 
talið „reikult hát terni á borð við he imboð og 
heimsóknir til annar ra" , ber að halda í lág-
marki (Yanowitch, 1963, bls. 36). Yanowitch 
(1963) kemst að ef t i rfarandi niðurstöðu í yfir-
litsritgerð yfir „ t ímaákvarðanaf ræðin" þar 
eystra: 

Næstum allar aðgerðir s t jórnvalda (svo 
sem fækkun vinnustunda) og alla iðju (svo 
sem notkun fr ís tunda til skólagöngu eða 
lestrar) verður að réttlæta með því, að 
væntanlega „auki þetta félagslega f ram-
leiðni vinnu". (Bls. 34)18) 

Einnig er mjög áhugavert í þessu sam-
hengi, hvernig dreifingu neysluvöru er hát tað 
í þeim r ík jum er styðjast við sovéska kerfið. 
Þar virðist alls s taðar gilda sú regla að stjórn-
völd spari starfsfólk og f járfest ingu í dreifi-
kerfi neysluvarnings, ef borið er saman við 
ríki er byggja á markaðsbúskap . Þetta er gert 
á kostnað neytenda, en þeir neyðast til að 
ver ja miklum tíma til innkaupa. í gagnmerkri 
tölulegri rannsókn greinir Pryor (1977) frá 
því, að 

. . . ful l t íða fólk í Aus tur -Evrópu hafi varið 
47% ... [til] 61% lengri t íma til innkaupa 
en fólk á Ves tur löndum (að öðru 
óbreyt tu) . (Bls. 96) 

17% slíkra f jölskyldna" (Yanowitch, 1963, bls. 
17). Þessar tölur sýna stöðuna á vinnumarkaði í 
Ráðstjórnarríkjunum um 1960. 

17. Ti l dæmis: „ í Ráðstjórnarríkjunum hefur 
almenn vinnuvika í iðnaði styst úr því sem næst 
46 stundum í lok 1956 í 40,5 stundir að meðaltali 
í ársbyrjun 1961" (Yanowitch, 1963, bls. 17). 

18. „...ráðamenn gera sér ljóst, að fjölgun tóm-
stunda verður aðeins að litlu leyti t i l þess, að 
meiri tíma sé varið til starfsþjálfunar, skóla-
göngu eða lestrar" (Yanowitch, 1963, bls. 34). í 
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Langur innkaupat ími í Aus tur -Evrópu 
stafar af tvennu: Verð er sett neðan við jafn-
vægisstig og jafnvægi næst eft ir mikla t íma-
sóun í b ið röðum, en sá tapaði tími er ígildi 
peninga. Einnig eru verslanir tiltölulega fáar , 
svo að fólk þarf að leita nokkuð langt til að 
versla. Pryor (1977) skýrir svo f rá , 

jaðarverðmæti vinnutíma og innkaupat íma. 
En raunverð vöru til neytenda er unnt að 
mæla í t ímaeiningum: vinnutíma og biðt íma. 
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merki um batnandi tómstundalíf" (bls. 34). 



SOVÉSKA KERFIÐ Í LJÓSI NÝJU KERFISHAGFRÆÐINNAR 41 

nomy in a Time of Change, JEC Compcndium. 
Washington, D.C.: U.S. Government Printing Off-
ice, 1979. 

Hunter, Holland. „The New Tasks of Soviet 
Planning in thc Thirties." Bls. 173-197 í Marxism, 
Central Planning, and the Soviet Economy, edited by 
Padma Desai. Cambridge-London: The MIT Press, 
1983. 

Jensen. Michael C., and Meckling. William H. 
..Rights and Production Functions: An Application 
to Labor Managed Firms and Codetermination." 
Journal of Business 52 (nr. 4, 1979): 469-506. 

Katsenelinboigen, A. „Coloured Markets in the 
Soviet Union." Soviet Studies 29 (January 1977): 62-
85. 

Kornai, János. Economics of Shortage. Amster-
dam: North-Holland, 1980. 

Kornai. János, and Martos. Bela, útg. Non-price 
Control. Amsterdam: North-Holland, 1981. 

Lindblom, Charles E. Politics and Markets; Tlie 
World's Political-Economic Systems. Ncw York: 
Basic Books, 1977. McIntyre, Robert J., and 
Thornton, James R. „On the Environmcntal Effic-
iency of Economic Systems." Soviet Studies 30 (Apri l 
1978): 173-92. 

Moore, John H. „Agency Costs, Technological 
Change, and Sovict Central Planning." Journal of 
Law and Economics 24 (October 1981): 189-214. 

Niskanen, Will iam A. Bureaucracy and Represent-
ative Government. Chicago: Aldinc. 1971. 

North, Douglass C. Structureancl Changein Econ-
omic History. New York: Norton, 1981. 

Pryor, Frederic L. „Some Costs and Benefits of 
Markets: An Empirical Study." Quarterly Journal of 
Economics 91 (February 1977): 81-102. 

Riker, William H. The Theory of Political Coalit-
ions. New Haven: Yalc University Press, 1962. 

Stigler, George J. The Citizen and the State. Chi-
cago: University of Chicago Press, 1975. 

Weingast, Barry. „The Congressional-Bureau-
cratic System: A Principal Agcnt Perspective with 
Application to the SEC." Mimeo. St. Louis: 
Washington University, 1984. 

Wiles, Peter J.D. Economic Institutions Compar-
ed. Oxford: Basil Blackwell. 1977. 

Yanowitch, Murray. „Soviet Patterns of Timc Usc 
and Concepts of Leisure." Soviet Studies 15 (October 
1963): 17-37. 

Zaleski, Eugéne. Stalinist Planning for Economic 
Growth, 1933-1952. Chapel Hil l : University of North 
Carolina Press, 1980. 

Þráinn Eggertsson. „Economic Institutions Com-
pared: Equilibrium Contracts, and thc Cost of Con-
tracting." Afmœlisrit Klemensar Tryggvasonar. 
Reykjavík: Almenna bókafélagið. 1984. 



Halldór I. Elíasson: 

Á h r i f h á m a r k s á l a g n i n g a r o g 
e f t i r s p u r n a r á v e r ð l a g n i n g u 

1. Inngangur. 
Verðlagningarhömlur hafa lengi verið í 

uppáhaldi h já íslenskum s t jórnvöldum þótt 
umdei ldar séu. Rauna r virðast hagfræðingar 
enn ekki á eitt sáttir um ágæti eða galla slíkra 
tækja . Það er því ekki að ástæðulausu, að 
gerð sé tilraun til fræðilegrar rannsóknar á 
áhr i fum hámarksálagningar , eins og Ragnar 
Árnason gerir í grein sinni í F jármála t íð-
indum [2]. H é r verður samt far ið enn einu 
sinni yfir efnið , þar sem galli er á n iðurs töðum 
Ragnars og ástæða er til að líta á efnið í víðara 
samhengi . 

Í fyrsta lagi er um að ræða villu í grein 5.1 
[2], þar sem því er haldið f r am, að fullnægj-
andi sé að reikna með föstum „a lmennum 
reks t ra rkos tnaði" , því að línulegan vöxt megi 
fella inn í söluverðið með því að draga tilsvar-
andi kos tnaðarverð f rá . Þetta er rangt , þar 
sem hlutfall söluverðs af innkaupsverði rask-
ast við þet ta . Þessi villa he fu r þó ekki áhrif 
fyrr en söluverð er komið eins langt niður og 
það fer m e ð lækkandi hámarksálagningu. 
Ef t i r það helst söluverðið ekki fast eins og 
Ragnar telur (mynd 2, [2]), heldur fer það nú 
að hækka með minnkandi hámarksálagningu 
og hækkar upp fyrir hæsta gildi sitt án há-
marksálagningar , sbr. mynd 9. Innkaups-
verðið hækkar þá u m f r a m hækkun söluverðs 
um það sem lækkun hámarksálagningar gefur 
tilefni til. 

Í öðru lagi er ekki eðlilegt að bera saman 
m a r k a ð með frjálsri álagningu og markað 
með bundna álagningu eins og ef t i rspurnar-
teygnin sé hin sama í báðum tilfellum. Gagn-

rýnin á hámarksálagningu er ekki bundin við 
að hún leiði til óhagkvæmari innkaupa eða að 
hún hafi , a lmennar sagt, óheppileg áhrif á 
nýtingu f j á r m u n a og vinnu. Ö n n u r megin-
gagnrýnin snertir meint áhrif hámarksálagn-
ingar á ef t i rspurn. Því hefur verið haldið f ram 
að verðlagshöft slævi verðskyn og dragi úr 
samkeppni , a .m .k . hvað snertir verð, en það 
leiðir til minni ef t i rspurnarteygni . Það er því 
mikilvægt að hafa áhrif ef t i rspurnar til hlið-
s jónar við túlkun á n iðurs töðum. 

Við byr jum á því að skoða ef t i rspurnina, 
en tökum svo til rannsóknar ákvörðun fyrir-
tækisins á söluverði sínu. Líkan okkar er þá 
svipað því sem Ragnar Árnason notar , nema 
hvað við leyfum kostnaði að fara eft ir ólínu-
legum ferli af þeirri gerð, sem almennt má 
búast við að gerist. Í ef t i rmála er gerð nokkur 
tilraun til að túlka niðurstöður , en ég býst við 
að þar sé margt fleira að skoða, sem aðrir geta 
betur dæmt um. 

2. Eftirspurn. 
Með eft i rspurn er venjulega átt við magnið 

y af einhverri vöru, sem selst á markaði fyrir 
ei t thvert tiltekið verð p. y er þá fall af p. Á 
mynd 1 höfum við kosið að teikna f rekar feril 
sölunnar S = p • y sem falls af p, þar sem þægi-
legra er að gera sér grein fyrir hegðun S 
heldur en y, a .m.k . fyrir stór gildi p. Þá er átt 
við að S sé einnig sú f j á rhæð , sem kaupendur 
vörunnar eru re iðubúnir að verja til kaupa á 
vörunni , og að hún getur ekki farið yfir ein-
hvern hluta af ráðs tö funar fé kaupenda . Allir 
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ferlarnir liggja undir láréttri línu, sem á að 
lýsa þessu hlutfalli ráðstöfunarf jár ins. Ferill I 
nálgast raunar þessa línu og á honum fer S 
sífellt vaxandi með vaxandi p, þ.e. neytendur 
minnka að vísu við sig neysluna y þegar p vex, 
en ekki meira en svo að þeir verja aðeins 
meira fé til kaupanna eftir en áður. Þegar 
þessi auknu útgjöld fyrir þessa vörutegund 
fara að þrengja tilfinnanlega að neyslu ann-
arra tegunda, þá fer neytandinn hinsvegar að 
verða tregari til að auka útgjöldin og verður 
að sætta sig við minnkandi neyslu sína í öfugu 
hlutfalli við vaxandi p. Nú er hætt við að S geti 
ekki haldið áfram að vaxa svona endalaust, 
þótt lítið sé, eins og ferill I gefur til kynna. 
Það getur stafað af því að æ fleiri neytendur 
fari að sætta sig við að hætta alveg neyslu y og 
velja aðrar tegundir í staðinn. Ennfremur 
verður neyslan gagnslaus þegar y er komið 
undir eitthvert mark. Það eru takmörk fyrir 
smæð eininga neysluvöru. Það kemur því að 
því að fleiri og fleiri neytendur hætta alveg að 
neyta vörunnar og S tekur að hrapa niður í 0, 
eins og ferill II sýnir. Ferill III sýnir það sama 
nema hvað minnkun útgjalda (S) byrjar mun 
fyrr, en það getur bersýnilega verið mjög mis-
jafnt eftir vörutegundum. Við sjáum þá að 
raunhæfir ferlar hafa ákveðinn stað há-
mörkunar á S og við táknum verið á þeim stað 
með p**. 

Við höfum meiri áhuga á annarskonar 
eftirspurn hér, þ.e. eftirspurn eftir söluvöru 
tiltekins fyrirtækis sem falls af því verði sem 

fyrirtækið ákveður. Þá geta ný atriði haft 
áhrif. Að vísu gæti umræðan hér að framan 
nægt ef fyrirtækið er eitt á markaðnum og 
þarf ekki að óttast að önnur rísi (einokun). Ef 
hinsvegar fyrirtækið er eitt af mörgum, þá 
mun sala þess minnka hratt þegar verðið er 
komið vel yfir verð keppinautanna. Eftir-
spurnarferill fyrirtækisins er því háður 
verðum keppinauta og það getur orsakað 
hrap sölunnar S fyrir mun lægri verð heldur 
en þau sem áður voru til umræðu sem orsök 
sölutregðu. Ferillinn mundi eftir sem áður 
hafa það útlit, sem II eða III gefa til kynna, en 
ferill af gerð III væri þó mun sennilegri í þessu 
tilviki. Allavega þarf að hafa þetta viðbótar-
sjónarmið í huga hvað varðar legu p**. 

Við hugsum okkur nú að S sé gefið fall af p 
í samræmi við ferlana (II eða III) á mynd 1. 
Þá ákvarðast eftirspurnin af 

y = s/p 

og eftirspurnarteygnin E (í [2] er þó notað 
öfugt formerki) af: 

E = - p y'/y = 1 - S'/y = 1 - p S'/S 

Við táknum hér diffrun breytistærðar með 
tilliti til p með striki: y' = d y/dp. Við höfum 
því E = 1 nákvæmlega þegar S' = 0, þ.e. 
þegar p = p**. Vel að merkja , þá væri E < 1 
fyrir öll p, ef S fylgdi ferli I á mynd 1. Við 
teiknum líklegt útlit ferilsins E á mynd 2. Við 
vitum að E verður = 1 fyrir áðurnefnt gildi p* 

Mynd 2 
Eftirspurnarteygni E = 1 - p S ' / S 
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* á p (þar er S' = 0) og E < 1 fyrir minni gildi 
p, en þar er S' > 0 og E > 1 fyrir 
p > p** vegna þess að þá er S' < 0. Því kemur 
að því að ferillinn E sker ferilinn (1 — p0 /p)_ 1 

fyrir gildi p, sem við t áknum með p*, en p* og 
p** eru einmitt þau verð, sem Ragnar f innur 
í grein sinni og kallar þessum nöfnum. Niður-
staða Ragnars er að fyrir tækið velji söluverð 
p á bilinu frá p** að p*, þ.e . p* meðan há-
marksálagning er enn fyrir ofan tilsvarandi 
gildi álagningar fyrir lægsta fáanlega inn-
kaupsverð p0 og p** þegar hámarksálagning 
er komin í eit thvert lægra gildi. Af f raman-
sögðu má ljóst vera að p** og p* eru til og p** 
< p*. Það er ekki nauðsynlegt og ekki endi-
lega rétt að E sé vaxandi með p eins og sýnt er 
á mynd 2. Þó er E ' > 0 á bili um p** allavega 
og líklega stóru bili. Við h ö f u m : 

E' = — S'/S - p S" /S + p(S' /S)2. 

Ef við skoðum bara bilið p > p**, þá er S' 
≤ 0 þar og S" < 0 a .m .k . nálægt p** ( raunar 
allstaðar í mynd 1). Því er E ' > 0 nema hugs-
anlega fyrir það stór gildi p eða lítil að þau eru 
tæpast áhugaverð. Við höfum reiknað með þ0 

< p** á m y n d u n u m , en það skiptir ekki máli 
í þessu samhengi . 

3. Söluverð. 
Við hugsum okkur að kos tnaður fyrirtækis-

ins skiptist í po y og K(y) , þar sem y er sölu-
magnið. Hér er p0 hugsað sem kostnaðar-
verð, sem lagt er til grundval lar við ákvörðun 
þeirrar álagningar sem verðlagsyfirvöld 
heimila, en við t áknum hámark álagningar 
m e ð a. T .d . gæti p0 verið innkaupsverð versl-
unar . K(y) á að ná yfir annan kostnað t .d . af 
vinnu og f j á rmagni . Skilgreining p0 er þó 
ekker t einfalt mál og getur vafist fyrir verð-
lagsyfirvöldum. Ljóst er að fyrir tækið hefur 
mörg ráð til að hækka p0, en við gerum ráð 
fyrir ákveðnu lágmarki p0 ≥ p0, en verðlagsá-
kvæðin set ja söluverðinu p ákveðið hámark : 
p ≤ ( 1 + a ) p0. E n n f r e m u r setur eft i rspurnin 
hámark á sölumagnið: y ≤ Y (p). 

Verkefn i okkar er að hámarka „hagnað-
inn", 

Mynd 3 

H = (p - p0)y " K(y) 

með hliðsjón af ne fndum hliðarskilyrðum. 
Óraunhæf t er að gera ráð fyrir l ínulegum 
kostnaði við hverskonar rekstur , þegar 
reksturinn er skoðaður að óbreyttr i f jár fes t -
ingu. Kostnaðurinn K(y) hefur g jarnan 
sveigju líkt og sýnt er á mynd 3, sbr. einnig 
feril d i f furkvótans K' (y) = d K (y)/dy á mynd 
4. K' (y) tekur lággildi fyrir eit thvert gildi y0 á 
y og stefnir fyrir stór y mjög hratt á óendan-
legt, þegar f jár fes t ing er orðin óful lnægjandi 
fyrir svo mikla framleiðslu. Raunhæf t er að 
ætla framleiðslumagninu y stað einhvers-
s taðar skammt ofan við y0, þar sem 
viðbótarkos tnaður á einingu, þ.e. p0 + K' (y) 
er enn undir p. Við höfum te iknað eft i rspurn-
arferilinn Y (p) inn á mynd 4 og ljóst er , að H 
tekur sitt stærsta gildi á þeim hluta hans, sem 
liggur fyrir ofan ferilinn p = K' (y) + p0, þar 
sem H vex með p fyrir fast y (og p0). Verulegt 
áli tamál er hve sveigja Y(p) er mikil. Áhuga-
vert en ýkt tilfelli er að ferillinn y = Y(p) legg-
ist á l ínuna p = v þegar y fer niður fyrir gildi 
sitt þar sem ferlarnir tveir skerast (sjá mynd 
4). Við getum hugsað okkur þet ta tilfelli 
þannig t i lkomið að v sé r ík jandi markaðsverð 
í samkeppni margra fyr i r tækja og að öll við-
skipti fari til samkeppnisaði la , ef einn hækkar 
verðið. Auðvi tað er líklegra að Y(p) sveigi 



Á H R I F H Á M A R K S Á L A G N I N G A R 45 

hægar í átt að núllgildi y þegar p vex, en kröpp 
sveigja er greinilega einkennandi fyrir harða 
samkeppni. H já einokunarfyrirtæki væri 
sveigjan mun minni en sýnt á mynd 4 t .d. og 
svigrúm meira til verðhækkunar. 

Við getum nú takmarkað y við y = Y(p) í 
hámörkun H og þurfum þá að leyfa p og p() að 
fara gegnum svæðið fyrir ofan ferlana I og III 
á mynd 5, en þeir skerast í punkti merktum II. 
Ljóst er, að hágildi H getur hvergi verið tekið 
nema á röndinni þ.e. I, II eða III, vegna þess 
að H minnkar með vaxandi p0. Við þurfum 
þá að rannsaka eftirfarandi möguleika: 

I. p0 = p(), p < (1 + a) p(J. 

H er nú fall af p eingöngu og með diffur-
kvóta: 

H' = ( p - p - K ' )Y ' + Y 
= Y ( l - x ) ( ( l - x ) - ' - E ) 

með: x = (p0+K') /p, E = - p Y'/Y 

Við sjáum að H' > 0, ef x > 1. Við höfum 
teiknað ferilinn x á mynd 7 og sjáum það að x 
> 1 fyrir öll nægilega lítil verð p < p,. Ferill-
inn er fenginn með hliðsjón af K' = K' (Y 
( p ) ) á mynd 6, en þann feril má lesa af mynd 
4. Ljóst er að ferillinn x tekur sitt lægsta gildi 
í einhverju p = q b sem er stærra en staðurinn 

q0 fyrir lægsta gildi K'(Y ( p ) ) , eins og sést af 
skoðun hallans. Vissulega er hugsanlegt að x 
> 1 fyrir öll p og þá ekkert hágildi H á I. Þá 
borgar sig best fyrir fyrirtækið að hætta 
rekstri og við skoðum þann möguleika ekki 
frekar. Við fáum þá ákveðið gildi p = p1 þar 
sem x fer fyrst niður fyrir 1 (sjá mynd 7), nær 
síðan minnsta gildi sínu í p = q, og fer síðan 
vaxandi þar til að p kemst í sitt stærsta gildi 
(þar sem Y = 0) og getur hvort heldur verið 
alltaf undir 1 á þeirri leið (eins og mynd 7 
sýnir) eða farið eitthvað uppfyrir. Ferillinn 
( 1 - x ) - 1 er nú teiknaður fyrir p1, < p < p2 á 
mynd 8, en hann tekur einnig sitt minnsta 
gildi í p = q,, en nálgast óendanlegt ef p nálg-
ast p1. Við höfum teiknað eftirspurnarteygn-
ina E inn á sömu mynd og spurningin er hvort 
E liggur alstaðar undir (1-x)-1, en þá er H1 > 
0 einnig á þessu bili og engin hámörkun á sér 
stað á I. Eini möguleikinn á því að hágildi 
fyrir H sé tekið á I er því að (1-x)-1 skeri E og 
þá fæst hágildi í fyrri skurðpunktinum, en 
gildi p þar er skírt p*. Ef annar skurðpunktur 
myndast þá er hann lággildisstaður og skiptir 
ekki máli. Við þurfum einnig að athuga að 
hágildisstaðurinn p = p* kemur ekki til álita 
nema álagningin a sé það há að p* < (1 + ) p0. 

II. p„ = (1 +a)_1 p. p > (1+a) p0 (sbr. mynd 5). 

Nú er: 
H =-SE_ Y - K, 

1 +a 

H' = Æ - K) Y' + , — Y 
1+a 1+a 

= _ S _ Y ( 1 - Z ) ( ( 1 - Z ) - ' - E ) , 
1+a 

með: z = ( l + a ) K ' / a p 

Ferlarnir z eru svipaðir x-ferlinum, nema 
hvað þeir færast til með breytingu a. Við 
teiknum því fyrst ferilinn K'/p inn á mynd 7, 
en hann tekur minnsta gildi sitt í p = q2 > q1 

og finnum svo bilið p > qa þar sem K'/p < 
a/ (1 + a), en það jafngildir z < 1. Ef a nálgast 
óendanlegt, þá nálgast a(l +a ) að vera 1. Fer-
illinn á mynd 8 merktur a = ∞ svarar til þessa, 
þ.e. að z = K'/p, en þá fæst ferill, sem er undir 
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öllum (1—z)-1 - ferlunum á mynd 8 og er 
markgildi þeirra þegar a nálgast óendanlegt 
(∞ ) . Gildi p þar sem þessi lægsti ( 1 - z ) - 1 - f e r -
ill sker eftirspurnarteygnina E , er táknað með 
q^ og almennt með q fyrir hina, en q er þá háð 
a. q kemur frá q ∞ , ef við hugsum okkur a 
minnka úr ∞ og q fer vaxandi með minnkandi 
a meðan (1—z)_1 - ferillinn lyftist og þar til a 
nær einhverju minnsta gildi sínu al, þar sem 
( l - z ) - 1 rétt nær að snerta E-ferilinn. Fyrir a 
< a1 verður H ' > 0 fyrir öll p og engin há-
mörkun fæst á III. Eins og sýnt er á mynd 8, 
þá taka allir (1—z)_1-ferlarnir sitt minnsta 

gildi í p = q2 (sama og hjá K' /p á mynd 8), en 
q2 er óháð a. Stærsta gildið á q (þegar a = a,) 
er yfir q2 miðað við að E sé vaxandi þarna, en 
samkvæmt fyrri umræðu okkar í grein 2 má 
telja það nær víst vegna þess að þarna er S 
komið yfir hámark sitt, S' < 0 (E > 1), og S" 
er væntanlega neikvætt ennþá, jafnvel þótt 
það verði jákvætt fyrir stór gildi p. 

Við ræðum nú hvernig verðið p, sem 
ákvarðast af stað hámörkunar H, hreyfist, ef 
við hugsum okkur hámarksálagningu a 
minnka úr óendanlegu, og skoðum þá fyrst 
bilið a > p*/p0 — 1 = a*. Við göngum út frá 
því að (1—z)_1 - ferillinn skeri E (í p = p*), 
enda væri annars enginn grundvöllur fyrir 
rekstri fyrirtækisins (og breytir það engu þótt 
reikningslegt hámark H væri þvingað inn með 
lágri hámarksálagningu eðli málsins 
samkvæmt). Nú er a nægilega stórt til þess að 
p* sé leyfilegt gildi fyrir p á I og því er p = p* 
fyrir a ≥: a* og þá p0 = ¯p0, sjá mynd 9. 

Næst skoðum við a < a*. Þá er H ' > 0 á 
öllum ferli I og H' verður neikvætt ef farið er 
yfir punkt II og yfir á feril III a .m.k. ef a = a* 
og rétt þar fyrir neðan. Þetta sést af því að z < 
x þegar a = a* í punktinum p = p*, en af því 
leiðir að q < p* fyrir þetta gildi a og þá 
eitthvað minni gildi a einnig. Við táknum 
með a* * gildið á a þegar q = (1 + a) þ0 en þessi 
stærð er einmitt p* þegar a = a* og þá stærri 
en q, en ferlarnir q og (1 + a) p0 hljóta að sker-
ast áður en a nær â  þar sem q vex og (1 + a) þ0 

minnkar með minnkandi a og q er komið yfir 
q2 > p* þegar a = a, (sjá mynd 9). Á bilinu 
a**≤ a < a* er nú p ≥ (1 + a ) p0 ≥ q á ferli III 
og þess vegna H ' < 0 þar. H tekur þá stærsta 
gildi sitt í punkti II fyrir þessi gildi a, þ.e. þá 
er p = (1+a) ¯p0, p0 = ¯p0 (sjá mynd 9). Nú sé 
a á bilinu a, ≤ a < a**. Þá er H' > 0 á III, 
meðan p er rétt yfir (1 + a ) p0 en enn undir q. 
Við fáum hámörkun H í p = q, sem er þá ferill 
söluverðs sem falls af a á þessu bili hámarksá-
lagningar (sjá mynd 9). Ferillinn fyrir inn-
kaupsverðið á þessu bili er þá p0 = q (l + a)"1, 
en sá ferill rís enn meira en p-ferillinn með 
minnkandi a. 

Það er fyrir a < a** sem ferill Ragnars (á 

Mynd 6 
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mynd 2 í [2], en ekki mynd 1 þar) er rangur , 
þar sem p er sagt vera ja fn t verðinu í a = a** 
fyrir öll a < a**, enda þótt þet ta lægsta sölu-
verð sé rétt tiltekið í 5.1 [2]. Þar er lýst 
hvernig fá megi n iðurs töður fyrir tilfelli fasts 
K' ( = d) með því einu að hliðra p í p - d frá 
tilfelli K' = 0 (en mynd 2 [2] er re iknuð út frá 
K' = 0). Það er hinsvegar ekki hægt þar sem 
afstaða p - d til p„ er ekki sú sama og p til p„, 
þannig að hámörkun eftir ferli III verður 
röng. 

Við skulum skoða betur j ö fnu rna r fyrir p* 
og lægsta gildi p, sem er tekið í a = a**. 
Verðið p* ákvarðast af: 

x = 1 - 1/E* = (¯p0+ K ' ) / p * , 

þar sem E* er gildi E í p = p*. Við fáum 
myndræna f ramsetningu p* m e ð því að teikna 
ferilinn 1 - 1/E með aðstoð myndar 2 inn á 
mynd 7, en það segir auðvi tað ekki mikið. 
Gildi q í a = a** ákvarðast af tveim jö fnum: 

p = ( l + a ) p0 = q 
z = 1 - 1/E = (1 + a) K'/ap, 

eða: 1 - 1/E = K' (p - ¯p0)"1, 

en þet ta er auðvi tað j a fnan H ' = 0 ef H er 
d i f f rað eftir ferli III í punkt inum II. Auðvel t 
er að sjá að ferillinn K' (p - p0)_1 liggur á milli 

fer lanna tveggja á mynd 7 og lausnin p virðist 
því ekki f jar r i p*. Eins má fá samanburð með 

P* = (1 — 1/E*)"1 (¯p0+K'), 
p = ̄ p + (1-1/E)- ' K'. 

Mynd 8 

Lággildið p er því litlu minna en p*, ef eftir-
spurnarteygnin E er vel yfir 1 á báðum 
s töðum. Rauna r fæst vegna E* < E , þannig 
að p* er undir því sem fæst með því að set ja E 
í stað E*, að 

p * - p < ( E - 1)-1 ¯p0 

Það verður þó að viðurkenna, að við vitum 
ósköp lítið um E. Þó er ljóst að samkeppni 
ætti að þvinga E vel yfir 1 og að munur inn 
verður því minni sem samkeppni er meiri. 
Sömuleiðis verður p* því minna sem E* er 
stærra. 

Niðurstöður. 
Við skulum fylgja lausnarfer lunum fyrir p 

og p0 á mynd 9 eftir í s tefnu lækkandi há-
marksálagningar a. Meðan a er enn yfir 
ákveðnu marki a* tekur fyrir tækið ekker t mið 
af hámarksálagningu og velur útsöluverðið p* 
og lægsta fáanlega innkaupsverð ¯p0. Pegar a 
kemur niður í a* er álagningin, sem fyrirtækið 
notar , orðin j a fnhá hámarksálagningu og nú 
neyðist fyrir tækið til að lækka útsöluverðið p 
í hlutfalli við lækkandi hámarksálagningu, 
enda hefur það ekki hag af því að hækka inn-
kaupsverðið p0 meðan a er enn yfir ákveðnu 

Mynd 7 
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Mynd 9 

Söluverð p og innkaupsverð p0 

marki a**. Þetta bil hámarksálagningar þar 
sem p lækkar er því minna sem eftirspurnar-
teygnin er stærri og lækkun á útsöluverði 
væntanlega mjög lítil, þegar um samkeppnis-
vöru er að ræða. Hlutfall þessarar lækkunar 
af p0 fer ekki yfir 1/(E — 1), þar sem E er eftir-
spurnarteygnin. Þetta hlutfall getur hinsvegar 
orðið hátt , ef E er ekki langt yfir gildinu 1, en 
ofannefnt mat er þá að vísu orðið óþarflega 
gróft. Ef nú a fer undir a**, þá byrjar fyrir-
tækið að hækka söluverðið og innkaups-
verðið enn meira'. Með lækkandi a fer svo að 
lokum að söluverðið p er komið yfir upphaf-
legt gildi p*, og þá er hámarksálagningin 
orðin það lítil, að grundvöllur fyrir rekstri 
fyrirtækisins er brostinn. Það getur þó hæg-
lega gerst nokkru fyrr og er raunar líklegt. Á 
þessari leið sinni fer sölumagnið y niður fyrir 
þann stað þar sem kostnaðarferillinn K hefur 
sveigjuskil sín (þ.e. niður fyrir y0 á myndum 3 
og 4), sem er greinileg vísbending um slæma 
nýtingu á f j á rmunum fyrirtækisins. 

Nú er það spurningin hvort þorandi sé að 
taka þá áhættu að verðlagsyfirvöld finni há-
marksálagningu stað á bilinu milli a** og a*. 
Það er greinilega mikið í húfi að a fari ekki 
niður fyrir a**. Að vísu má hugsa sér að hafa 
megi hækkun p0 til hliðsjónar og viðvörunar, 
en hafa verðlagsyfirvöld tök á því að skynja 
hana t ímanlega? Slíka hækkun má meta eftir 

á með rannsóknum, en þá er nokkuð seint að 
sjá að sér. 

Í grein í Morgunblaðinu sem birtist 30. 11. 
1979, gerði ég grein fyrir slíkri athugun 
minni. Árið 1974 hækkaði vísitala innflutn-
ingsverðs (í erlendum gjaldeyri) um 33,8%. 
Stærsti hlutinn var vegna hækkunar á olíu-
verði, en mér reiknaðist til að um 5,6% væru 
vegna lakari innkaupa til landsins, þ.e. 
óþarfrar hækkunar innkaupsverðs. Hins-
vegar lækkaði innkaupsverð á næsta ári sem 
nam um 7% í vísitölu innflutningsverðs 1975 
(hún var 5% í stað 12% ella). 

Ástæðuna fyrir svo stórum sveiflum inn-
kaupsverðs, sem nema háum upphæðum fyrir 
þjóðarbúið, er ekki að finna í ákvörðunum 
Verðlagsstofnunar. í okkar verðbólguhrjáða 
landi hefur Verðlagsstofnun sennilega minni 
áhrif á raunverulega álagningu, heldur en 
ýmsar aðrar stofnanir. Við verðum að mæla 
öll verð miðað við fast verðlag, helst út frá 
vísitölu kaupmáttar ráðstöfunartekna, vegna 
mikilvægis eftirspurnarferilsins. Þannig hefur 
föst skráning gengis á tímabili, þegar verð-
bólga er meiri hér heima en erlendis, 
nákvæmlega sömu áhrif og lækkun hámarks-
álagningar. Þetta er það sem var að gerast 
1974 og hefur oft gerst bæði fyrr og síðar. Ég 
tel að þessi atriði hljóti að auka efasemdir 
hjá okkur um að unnt sé að halda hámarksá-
lagningu innan þess þrönga bils, þar sem hún 
þarf að vera. 

Útreikningar okkar hér að f raman sýna, að 
það er mun líklegra til árangurs í lækkun á 
vöruverði að auka við eftirspurnarteygnina, 
heldur en að vera að fikta við hámarksálagn-
ingu. Aðgerðir sem leiða til aukinnar sam-
keppni og aukins verðskyns neytenda þjóna 
slíkum tilgangi. 

Tilvitnanir: 
[1] Halldór I. Elíasson, Innflutningur verðbólgu og 

gjafir til útlendra braskara, Morgunblaðið, 30. 
11. 1979. 

[2] Ragnar Árnason, Hlutfallsleg hámarksálagning, 
innkaupsverð kaupmanna og vöruverð til neyt-
enda, Fjármálatíðindi, 1 (1983), 31-39. 



Eiríkur Guðnason 
og Sveinn E. Sigurðsson: 

N o k k u r v a x t a h u g t ö k o g d æ m i 

Grein þessi hefur verið notuð við kennslu á námskeiðum sem 
endurmenntunarnefnd Háskóla Íslands hefur staðið fyrir að 
undanförnu. Hún er að nokkru byggð á greinum sem áður hafa 
birst í Fjármálatíðindum, einkum seinni hlutinn, en er hér 
prentuð í heild sinni engu að síður. 

1. Inngangur. 
Hér verða skýrð nokkur vaxtahugtök og 

reiknireglur um vexti. Verður m.a . f ja l lað um 
nýjungar í þessum málum, sem fram hafa 
komið á síðustu á r u m , og er í því sambandi 
byggt á greinum um vaxtamál , sem birtust í 3. 
hefti F já rmála t íð inda 1979 og 1. hefti 1983. 

Í meira en tvo áratugi hafa ákvarðanir um 
almenna vexti hér á landi byggst á lögum um 
Seðlabanka (sjá 13. gr. 1. nr. 10/1961) og 
lögum um bann við okri (1. nr. 58/1960) og 
síðustu fimm árin einnig á svonefndum Ólafs-
lögum (13/1979). Samkvæmt þeim síðast-
töldu (VII . kafla) skal Seðlabankinn se t ja 
reglur um verðtryggingu spar i f jár og lánsf jár 
og ákveða vexti af slíkum verðtryggðum 
samningum. Samkvæmt Seðlabankalögunum 
hefur bankinn „rétt til að ákveða hámark og 
lágmark vaxta, sem innlánsstofnanir . . . mega 
reikna af innlánum og ú t lánum". Ö ð r u m 
aðilum ber að miða við þessa vexti skv. okur-
lögunum, ef ekki gilda um þá sérstök lög, svo 
sem gerir um f járfes t ingar lánasjóði (1. nr. 13/ 
1975). Einkaaði lum er t .d . ekki heimilt að 
semja um hærri vexti en Seðlabanki hefur 
heimilað í viðskiptum innlánsstofnana. Af tu r 
á móti geta menn hindrunarlaust selt með af-
föllum víxla eða verðbréf , sem útgefin eru af 
þr iðja aðila, enda bitni afföllin ekki áskuldar -
anum á þann hátt að virkir vextir gagnvart 
honum séu hærri en st jórnvöld hafa sett. 

Til skamms t íma auglýsti Seðlabankinn 
vexti allra tegunda inn- og útlána innláns-
s tofnana . Kom þá f ram, að ekki skyldi beita 
öðrum innlánsvöxtum en auglýstir voru, en 
að vextir útlána og vanskilavextir væru há-
marksvextir . í reynd munu innlánsstofnanir 
a l la jafnan hafa beitt hámarksvöxtunum í 
nýjum samningum og samningum með 
ákvæðum um breytilega vexti. Voru vextir 
allra innlánsstofnana því eins, bæði á inn-
lánum og út lánum. Með auglýsingu um vaxta-
breytingu hinn 11. ágúst 1984 kynnti Seðla-
bankinn, að hver banki og sparis jóður fyrir 
sig skyldi ákveða vexti t i l tekinna inn- og út-
lána og tilkynna bankanum ákvörðun sína. 
Andmæli Seðlabanki ekki innan þriggja 
vinnudaga, getur ákvörðun um nýja vexti 
tekið gildi, en f imm daga fres tur er áskilinn, 
ef banki eða sparis jóður hyggst s tofna til 
nýrra tegunda inn- eða út lána. Þessi hát tur 
við ákvörðun vaxtanna hefur m.a . leitt til 
þess, að vextir geta verið ólíkir frá einni 
s tofnun til annarrar . Bönkum og sparis jóðum 
ber að auglýsa sína vexti á áberandi og skil-
merkilegan hátt í afgreiðslum sínum og til-
greina nafnvexti og dæmi um ársávöxtun. 
Seðlabankinn gefur út heildaryfirlit yfir gild-
andi vexti hver ju sinni og sendir m.a . áskrif-
endum Hagta lna mánaðar ins . 

Í vaxtaauglýsingum Seðlabankans koma 
f ram ýmsar reglur, sem um vexti gilda, og 
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nokkra r koma einnig f ram í reglugerðum við-
skiptabanka og sparis jóða svo og í vaxtaaug-
lýsingum þeirra . Um nokkur atriði, sem máli 
skipta, r ík ja einnig ákveðnar hefðir . Á það til 
dæmis við um það , hve margir dagar eru taldir 
í hve r jum mánuði , sem vikið er að hér í næsta 
kafla , sem e inkum f ja l lar um hugtökin ein-
falda vexti og vaxtavexti. í 3. kafla er f ja l lað 
um breytilega og fasta vexti svo og um ja fna r 
afborganir og annúi te t . Efni 4. kafla varðar 
sundurgreininguna í grunnvexti og verðbóta-
þátt . í 5. kafla er f ja l lað um vísitölubindingu 
spar i f já r og lánsf jár . Síðustu kaflarnir eru um 
ávöxtun og raunvext i , sem eru hugtök, sem 
g ja rnan eru notuð til að bera saman k jö r mis-
munandi spa rnaðar fo rma eða lána og til að 
bera saman vexti og verðbólgu. 

2. Einfaldir vextir, vaxtavextir og fleiri 
hugtök. 

Formlegir vextir , sem f ram koma í auglýs-
ingum og lánasamningum, eru yfirleitt ein-
faldlega nefndir vextir, en þá má einnig kalla 
nafnvexti til aðgreiningar frá öðrum vaxta-
hug tökum. Vaxta fó tur er sama talan, þegar 
deilt he fu r verið í hana með 100. Vaxta f já r -
hæð er háð nafnvöxtum, höfuðstól , vaxta-
tímabili og því, hvort vaxtavextir koma við 
sögu innan vaxtatímabilsins eða ekki. Höfuð -
stóll getur verið innstæða á bankareikningi 
eða ef t i rs töðvar láns, svo að ei t thvað sé nefn t , 
og eru vextir yfirleitt reiknaðir af höfuðstól 
eins og staða hans er á t i l teknu vaxtatímabili . 
Það nefnast dagvextir , þegar svona er farið 
að, en svo að dæmi sé tekið um annað má 
nefna , að vextir séu reiknaðir af hæstu eða 
lægstu s töðu höfuðstóls á tilteknu tímabili , en 
ekki s töðunni eins og hún er á hver jum t íma. 

Sé ekki um vaxtavexti að ræða, er venja að 
reikna vax ta f j á rhæð (F) af höfuðs tó lnum (H) 
eftir j ö fnu (1). Þar , eins og hér á ef t i r , er 
s t ja rna (*) margfö ldunarmerk i . 

(1) F = H * V * D / ( 1 0 0 * 360), 

þar sem gert er ráð fyrir að vaxtaprósentan 
(v) sé tilgreind sem ársvextir, svo sem algeng-
ast er. Sé vaxtat ímabil ið nákvæmlega eitt ár , 

verður ja fnan að venjulegum prósentureikn-
ingi (H*v/100), en þegar tímabilið er annað , 
er f járhæðin margfölduð með hlutfallinu milli 
dagaf jö lda vaxtatímabilsins (D) og daga-
f jö lda eins árs. Ven ja er að telja 30 daga í 
hver jum mánuði og 360 daga í ári og er eðli-
legt að reikna með því, ef annað er ekki tekið 
f ram. Hins vegar mælir ekkert gegn því, að 
aðilar semji um að telja dagana nákvæmlega 
eins og þeir eru í a lmanakinu. Með hefð-
bundnu aðferðinni er einfalt að telja dagana 
milli tveggja dagsetninga og má t .d. gera með 
eft i rfarandi hætti: 

(2) D = 360 * (a2 - a1) + 30 * (m2 - m1) + (d2 - d1). 

Í þessari jö fnu er a ártal , m er mánuður , sem 
getur verið 1 til 12, og d er mánaðardagur , 1 
til 30. Fyrri dagsetningin er auðkennd með 1, 
en hin seinni með 2. Ef telja á báða dagana af 
dagsetningunum tveim, þarf að bæta 1 við 
ú tkomuna úr jö fnu (2). 

Dæmi 2.1: Hver er dagaf jöldi frá 31. ágúst 
1983 til 5. apríl 1984, ef aðeins annar dagur-
inn er meðtal inn? 

D = 360 * (1984 - 1983) + 30 * (4 - 8) + (5 - 30) 
D = 215 

Á meðan vextir bætast ekki við höfuðstól , 
má lýsa samtölu höfuðstóls og vaxta (S) með 
ef t i r farandi jö fnu: 

(3) S = H * ( 1 + v * D / (100 * 360)) 

Væri ferill S dreginn upp í línurit, sýndi 
hann beina línu, þar sem sama f j á rhæð bætist 
við á hver jum degi. Slíkir vextir eru s tundum 
nefndir flatir vextir eða einfaldir vextir (á 
ensku: simple interest) til aðgreiningar frá 
þeim, sem hér verða kallaðir samfaldir vextir 
( compound interest) . Með samföldum vöxt-
um er átt við það að vextir bætist við höfuð-
stól með reglulegu millibili og myndi með 
honum nýjan höfuðstól , sem vextirnir reikn-
ast af á næsta tímabili . í slíku dæmi væru m.a . 
reiknaðir vaxtavextir, sem eru, eins og nafnið 
bendir til, vextir af vöxtum. Hei ldar f já rhæð 
höfuðstóls og vaxta fylgir þá ferli, sem lýst er 
í j ö fnu (4), þar sem gert er ráð fyrir, að vaxta-
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prósentan sé ársvextir og að vextir bætist við 
höfuðstól einu sinni á ári. Fjöldi ára er n. 

(4) S = H * (1 + v/100)n 

Vax ta f j á rhæð í slíku dæmi væri: 

(5) F = H * ( ( 1 + v/100)n -1 ) 

Á línuriti væri ferill S st ighækkandi ár frá ári, 
þar eð v iðbó ta r f j á rhæð hvers árs er meiri en 
næsta árs á undan . Hlutfallslega er viðbótin 
hinsvegar alltaf sú sama, þ .e .a .s . eins og 
vaxtaprósentan . Rét t er að benda á, að 
aðgerðin, sem lýst er m e ð j ö f n u (4), jafngildir 
því, að jö fnu (3) sé beitt n s innum, fyrir eitt ár 
í senn, og höfuðs tó lnum breytt eft ir hvert 
sinn. 

Til að unnt sé að reikna vax ta f já rhæð þarf 
að vera ljóst hvort vaxtavextir skipta máli, 
enda geta þeir haft mikla þýðingu - oft ekki 
minni en vaxtaprósentan sjálf. Þegar tekin er 
ákvörðun um vexti, þarf j a fn f ramt að ákveða 
hvernig með þá skuli farið. í viðskiptum lána-
s tofnana orkar ekki tvímælis hvenær reikna 
beri með vaxtavöxtum. Meginreglan er sú, að 
sé vaxtat ímabil lengra en eitt ár, reiknast 
samfaldir vextir. Mörg dæmi eru um tíðari 
samföldun , en engin um hið gagnstæða. Inn-
lánsreikningar eru góð dæmi um samföldun, 
því að í reglugerðum banka og sparisjóða 
segir að vextir skuli bætast við höfuðstól inn-
lána a .m.k . einu sinni á ári og alltaf um ára-
mót . Taki innstæðueigandi vextina út j a fnof t 
og þeir reiknast , t .d. á á r amótum, koma 
vaxtavextir ekki við sögu, en sýna má f ram á, 
að slík útborgun jafngildir því, að um sam-
falda vexti sé að ræða. Hægt er að skýra það 
með vöxtum af láni sem greiddir eru árlega. 
Ef kröfuhaf inn getur lánað vax ta tek jurnar út 
a f tur á sömu k j ö r u m , nýtur hann vaxta af nýja 
láninu, sem skoða má sem vaxtavexti í hans 
f j á rmá lum. Af þessu dæmi má sjá, að fjöldi 
vaxtagjalddaga hefur mikla þýðingu og 
verður f ja l lað nánar um það í kaf lanum um 
ávöxtun. 

Í vaxtaauglýsingum hafa verið sett takmörk 
fyrir því, hve samföldun vaxta ýmissa útlána-
fo rma getur gengið langt, þ .e .a .s . hve oft á ári 

má greiða út vexti eða bæta við höfuðstól 
miðað við til tekna nafnvexti . Nú kann að vera 
að aðilar vilji semja um tíðari vaxtareikning 
en meginreglan felur í sér og bera auglýsingar 
þá með sér að nota beri lægri nafnvexti . Á 
þet ta t .d. við um forvexti víxla og vexti 
skuldabréfa . Vaxtaauglýsingar bera með sér, 
að gengið sé út frá því, að útborgun eða sam-
földun eigi sér stað í öllum tilfellum a .m.k . 
einu sinni á ári. Aðilar geta að sjálfsögðu gert 
lánssamning með lengra vaxtatímabili en 
einu ári og ákveðið, að reiknaðir skuli ein-
faldir vextir. í því felst lægri ársávöxtun en 
nafnvextirnir segja til um, sbr. dæmi 6.5. 
Áli tamál er hvernig með skuli fara ef slíkur 
samningur ber ekki með sér hvort um ein-
falda vexti er að ræða eða ekki. 

3. Fastir og breytilegir vextir og endurgreiðslu-
form. 

Aðilar að lánssamningi þurfa að semja um 
mörg atriði varðandi vexti og endurgreiðslur 
lánsins, en eins og áður greinir kunna þeir að 
vera háðir ákvörðunum st jórnvalda um hæð 
vaxtanna sjálfra. Sem dæmi má taka samning 
um skuldabréf , en í honum er heimilt að 
ákveða, hvort vextir eru fastir eða breytilegir 
á láns t ímanum. Einnig má semja um endur-
greiðsluformið, þ.e. um það hvenær ætlast er 
til að afborganir höfuðstóls og vextir skuli 
greiðast og hve mikið skuli greiða af eftir-
s töðvunum í hvert sinn. Tvennskonar endur-
greiðsluform almennra skuldabréfa eru al-
gengust, j a fna r afborganir og ja fnar greiðslur 
a fborgana og vaxta (annúitet) . Með jö fnum 
a fborgunum er átt við, að höfuðstóll inn sé 
greiddur niður með sömu f j á rhæð á hver ju 
afborgunar t ímabi l i , en með annúiteti er átt 
við, að greiðslur samtals séu ávallt sama f jár -
hæðin á hver jum reglulegum gjalddaga. Fyrri 
aðferðin telst einföld og flestum auðskilin, en 
um annúi te t ið gilda nokkuð f lóknar jö fnur . 
Rét t er að taka f r am, að það, sem hér he fur 
verið sagt um j a fna r afborganir og annúi te t , 
á við um óverðtryggð lán. Séu lán verðtryggð, 
kunna f j á rhæði r að breytast f rá einum gjald-
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daga til annars , enda þótt um sé að ræða 
„ j a f n a r " afborganir eða greiðslur. 

Fastir vextir eru án efa eldra fyrirbrigði en 
breytilegir. Ákvæði um breytilega vexti í 
lánssamningum eru til þess fallin að minnka 
áhæt tu , e inkum vegna verðlagsbreytinga. 
Með því móti er auðveldara að semja til 
lengri t íma en ella á viðsjárverðum t ímum. 
Þegar um breytilega vexti er að ræða er eðli-
legt, að þeir miðist við e inhver ja algenga og 
vel þekk ta vexti, t .d. þá sem þ jóðbanka r eða 
stórir viðskiptabankar hafa í s ínum við-
skiptum. Skuldabréf , útgefin hér á landi á 
undan fö rnum á rum, eru g ja rnan með þannig 
vaxtaákvæði, að vextir eru breytilegir skv. 
hæstu skuldabréfavöxtum hver ju sinni „sam-
kvæmt ákvörðun Seðlabankans" . í ljósi 
breyt tra aðstæðna varðandi ákvörðun vaxta, 
sem að f raman er vikið að, tóku bankar og 
sparisjóðir upp nýtt breyti leikaákvæði í texta 
sinna bréfa , sem ekki vísar beint eða ein-
göngu til ákvörðunar Seðlabankans , heldur 
til þeirra vaxta, sem Seðlabankinn hefur 
heimilað t i l teknum banka eða sparisjóði að 
hafa í slíkum viðskiptum. í þessum efnum 
virðist svo sem aðilum utan innlánsstofnana 
séu ýmsar leiðir færar . Þeir gætu samið um, 
að vextir séu á hver jum t íma eins og vextir, 
sem einhver tiltekinn banki eða sparis jóður 
hefur í s ínum viðskiptum, eða eins og Seðla-
banki he fur leyft bönkum og spar is jóðum að 
taka hæsta af sambærilegum lánum. Nýverið 
he fu r og opnast sú leið að miða við meðal-
vexti banka og spar is jóða, þar sem Seðla-
banki hefur tekið upp þá reglu að auglýsa 
lægstu, hæstu og meðaltal vaxta a lmennra 
skuldabréfa banka og sparis jóða eins og þeir 
eru hinn 21. dag hvers mánaðar . Hinn 21. 
j anúa r 1985 voru reyndar allar s tofnanir með 
sömu vexti á slíkum lánum, þannig að allar 
þ r j á r tö lurnar voru eins, 34%. Einnig eru 
auglýstir grunnvextir og voru þeir allstaðar 
eins, 9 % . í auglýsingu Seðlabankans um 
þet ta efni hinn 21. j anúar 1985 segir: „Fram-
angreint meðaltal vaxta (dálkur 3) gildir sem 
vextir í f ebrúarmánuði 1985 í sku ldabré fum, 
sem gefin voru út fyrir 11. ágúst 1984 með 

ákvæðum um breytanlega vexti, svo og í 
skuldabréfum með ákvæðum um, að vextir 
fylgi meðaltali a lmennra skuldabréfavaxta , 
eins og Seðlabankinn auglýsir það hver ju 
sinni." Með þessu móti hafa meðalvextirnir 
formlegan gildistíma, sem er næsti mánuður 
eftir birtingu. Kunna þeir að breytast mánað-
arlega. Ef t i r farandi er dæmi um breyti-
leikaákvæði vaxta í skuldabréfi , þar sem þessi 
möguleiki er nýttur: „Vextir af láni þessu eru 
breytilegir og skulu vera eins og meðalvextir 
a lmennra skuldabréfa banka og sparisjóða 
eins og Seðlabankinn auglýsir þá hver ju sinni, 
nú 9% grunnvextir og 25% verðbótaþá t tur 
vaxta eða alls 34% ársvextir ." 

Ef ekki er tekið sérstaklega fram í samn-
ingi, að vextir séu breytilegir, verður að 
reikna með að þeir séu fastir allan láns-
t ímann. Ber að hafa það í huga við gerð láns-
samninga, sérstaklega ef þeir eru til langs 
t íma. Mun minni ástæða er til þess að hafa 
ákvæði um breytanlega vexti í verðtryggðum 
lánssamningum, þar sem áhætta vegna verð-
breytinga er úr sögunni. Aðilar kunna þó að 
telja nokkra áhættu fólgna í því að festa vexti 
í lánssamningi til langs t íma, sem séu líklegir 
til að v íkja verulega frá öðrum vöxtum ein-
hvernt íma á láns t ímanum. Telji lánþegi t .d. 
gildandi vexti vera óvenjulega háa þegar 
samið er um lán, hlýtur hann að vera tregur til 
að festa þá í samninginn og leitast þá við að 
hafa samningsvextina lægri eða að hafa vext-
ina breytilega ella. Séu aðilar sammála um 
hverjir raunvextir lánsins skuli vera, og þeir 
vextir eru innan leyfilegs hámarks þegar 
samið er, komast þeir næst settu marki með 
fullri verðtryggingu og föstum vöxtum. 

4. Grunnvextir og verðbótaþáttur vaxta. 
Í auglýsingu um vexti í ágúst 1977 greindi 

Seðlabankinn vexti allra út- og innlánsforma 
í tvo hluta, grunnvexti og verðbótaþát t vaxta, 
og nefndi samtöluna „vexti alls á ári" , sem 
kalla má heildarvexti til styttingar. Áður voru 
vextir aðeins tilgreindir með einni tölu, sam-
bærilegri hei ldarvöxtunum. Aðgreiningin 
hafði enga aðra þýðingu í fyrstu en að tengja 
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vexti við verðbólgu í umræðunni um vaxta-
mál. Lýsti bankinn yfir því, að ætlunin væri að 
breyta verðbótaþæt t inum reglulega með hlið-
sjón af verðbólgu eftir ákveðinni reglu. Var 
verðbótaþá t tur inn hafður hár , en grunnvext-
irnir lágir, e . t .v . í líkingu við það sem heildar-
vextir væru ef verðbólga væri lítil eða engin 
og verðbótaþá t tu r núll. Eft i r setningu svo-
nefndra Ólafslaga (13/1979) fékk verðbóta-
þát tur inn stærra hlutverk þvf að lögin heimil-
uðu „að ákveða verðtryggingu í því formi, að 
sérstakur verðbótaþá t tu r vaxta, sem sé 
tengdur verðlagsbreytingum með formlegum 
hætti, leggist við höfuðstól láns, eða sé hluti 
forvaxta" . 

Rétt er að vek ja strax athygli á því, að þessi 
verðt ryggingaraðferð er ekki sú sem yfirleitt 
er átt við þegar verðtrygging er nefnd. í dag-
legu tali he fu r verðtrygging nefnilega oftast 
sömu merkingu og vísitölubinding, en verð-
bótaþá t tur vaxta kemur aldrei við sögu, ef um 
vísitölubindingu er að ræða. 

Eins og skýrt er hér á eft ir hefur aðgrein-
ingin í grunnvexti og verðbótaþát t mikla þýð-
ingu í sambandi við skuldabréfa lán , hlaupa-
reikningslán og afurða lán . í öllum öðrum til-
vikum miðast vaxtareikningur við heildar-
vextina og skiptir aðgreiningin þá ekki máli. Í 

sambandi við innstæður á sparireikningum 
með uppsögn mega innlánsstofnanir þó 
áskilja, að áfallinn verðbótaþá t tur skoðist 
sem hluti höfuðstóls og því háður uppsögn 
eins og hann. Munu þær ekki hafa beitt þess-
ari heimild. 

Af yfirdrát tarheimild á hlaupareikningi 
greiðast grunnvextir mánaðar lega fyr i r f ram 
en verðbó taþá t tu r reiknast af yfirdrætt inum 
sem dagvextir mánaðar lega eft irá. Af afurða-
lánum greiðast grunnvextir mánaðar lega , en 
ve rðbó taþá t tu r ársf jórðungslega, hvort-
tveggja ef t i rá . Mesta þýðingu hefur aðgrein-
ing vaxtanna í sambandi við skuldabréfalán 
(ekki vís i tölubundin) , sé samið, svo sem vera 
ber, um að verðbó taþá t tu r bætist við höfuð-
stól á g ja lddögum og greiðist eins og hann. 
Endurgreiðsluferi l l inn verður þá líkur því og 
er á v ís i tö lubundnum lánum, þ.e . lágar 

endurgreiðslur í fyrstu, en hækkandi þegar 
líður á lánst ímann. Væri verðbótaþá t tur ekki 
geymdur , þ.e . vextirnir ekki aðgreindir , 
myndu fyrstu greiðslur vera háar , en til-
gangurinn með geymslu verðbótaþá t ta r er 
einmitt sá að snúa þessu við á lengri lánum, 
svo að greiðslubyrðin verði í betra samræmi 
við t ek jur lánþega. Þet ta er sýnt með dæmi 
4.1. Eins og þar kemur f ram reiknast grunn-
vextir af eft irstöðvum lánsins eins og þær voru 
á síðasta gjalddaga, sem er ólíkt því sem gert 
er með vísitölubundin lán. 

Dœmi 4.1: Ef t i r farandi dæmi sýnir fyrstu 
greiðslu af f jó rum (n) af 1000 kr. (H) skulda-
bréfaláni til 4 ára með 21% vöxtum á ári (v), 
sem greinast í grunnvexti 9% (g) og verð-
bótaþát t 12% (t). Svigatölur sýna hvernig 
greiðslan væri ef vextirnir væru ekki 
aðgreindir , þ .e .a .s . e f g v æ r i 2 1 % og t væri 0. 

I. Lán til 4 ára 1000 (1000) 
II . Uppfærður höfuðstóll með 

verðbótaþætti eftir eitt ár: 
H + H * t/100 1120 (1000) 

I I I . Afborgun = (II)/n 280 (250) 
IV. Grunnvextir = H g/100 . 90 (210) 
V. Heildargreiðsla = ( I I I ) 

+ ( IV) 370 (460) 
V I . Eftirstöðvar = ( I I ) - ( I I I ) . 840 (750) 

Endurgreiðsla lánsins verður síðan áfram 
með þeim hætti, að verðbótaþá t tur leggst við 
eft i rs töðvar áður en afborgun er re iknuð út, 
eins og ef t i rfarandi tafla sýnir: 

5. Vísitölubinding. 
Með vísitölubindingu láns eða spar i f jár er 

átt við, að höfuðstóll breytist hlutfallslega 
eins og tiltekin vísitala. S tundum er þetta 
nefnt full verðtrygging eða formleg verð-
trygging, en eins og áður er sagt ber að varast 
að blanda þessu saman við verðtryggingu 
með verðbótaþætt i vaxta. í vaxtatilkynn-
ingum Seðlabankans er vísitölubinding gefin 
afdrát tar laust til kynna með orðalagi eins og 
„verðtryggðir sparireikningar, sem miðast 
við lánskjaravísi tölu" og „lán með verðtrygg-
ingu miðað við lánskjaravís i tölu" og „lán 
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Eftirstöðvar 
fyrir greiðslu 

Afborgun 
höfuðstóls og 

verð-
Greiðslur Upp- eftir Grunn- bóta- Greiðslur Greiddir 

eftir fœrðar gr. vextir þáttar alls vextir 
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (8) (h) 

sjá d 1,12*b c-f 0,09* b da e+f g-H/n 
4 1000,00 1120.00 840.00 90,00 280,00 370,00 120,00 
3 840.00 940.80 627,20 75.60 313.60 389,20 139.20 
2 627.20 702.46 351,23 56,45 351.23 407,68 157.68 
1 351.23 393.38 0,00 31,61 393.38 424,99 174.99 

með ákvæðum um að höfuðstóll miðist að 
fullu við lánskjaravísitölu". 

Vísitölubinding fjárskuldbindinga hefur 
verið framkvæmd með ýmsum hætti á undan-
förnum áratugum. Henni var fyrst beitt á 
þröngu sviði, einkum löngum lánum sjóða. 
Pegar árið 1955 voru húsnæðislán bundin vísi-
tölu að einum f jórða hluta, þ.e.a.s. höfuðstóll 
skyldi hækka um f jórðung þess, sem vísitalan 
hafði hækkað milli gjalddaga. Síðar urðu 
fleiri lán f járfest ingarlánasjóða bundin vísi-
tölu að hluta. Slík lán eru enn til, en hluta-
verðtryggingu hefur ekki verið beitt á nýjum 
lánum lánastofnana síðustu árin. Árið 1957 
var lagður skyldusparnaður á ungt fólk og 
kom þá fram fyrsti vísir að verðtryggingu 
sparif jár . Fyrstu fullverðtryggðu skuldbind-
ingarnar komu fram árið 1964, þegar ríkis-
sjóður gaf út spariskírteini. Á miðju ári 1979 
stækkaði svið fullrar verðtryggingar langra 
lána verulega, því að þá var öllum heimilað 
að vísitölubinda lán með minnst 4 ára láns-
t íma. Síðar hefur lágmarkslánstíminn verið 
styttur, auk þess sem vísitölubinding hefur 
einnig náð til vissra flokka sparifjár í innláns-
stofnunum. 

Hér á eftir verður fjallað um útreikninga, 
þegar um vísitölubindingu er að ræða. 
Grundvallaratriði slíkra reikninga er að 
breyta þarf f já rhæð í sama hlutfalli og er á 
milli tiltekinnar vísitölu á uppgjörsdegi og á 
viðmiðunardegi. Hentar vel að útskýra þetta 
með gengisbindingu, sem er eitt form verð-
tryggingar. í stað tiltekinnar vísitölu er þá 
notað gengi ákveðinnar myntar, t .d. Banda-
ríkjadollars. Segjum að veitt sé 2000 kr. lán 

sem miðast skal við dollar og að gengi hans sé 
kr. 20 þegar lánið er veitt. Lánið samsvarar 
því $100. Þegar lánið er endurgreitt er gengi 
dollars kr. 30 og verður endurgreiðslan því 
kr. 3000. Þessu má lýsa með eftirfarandi 
jöfnu, þar sem B stendur fyrir endurgreiðsl-
una á uppgjörsdegi, S fyrir upphaflegu fjár-
hæðina, GV fyrir „grunn"-gengið, sem var 20 
kr. í dæminu, og EV fyrir gengið á endur-
greiðsludegi, þ.e. 30 kr. í dæminu. 

(6) B = S * EV/GV 

Jöfnu (6) má nota til að reikna endur-
greiðslu hvaða vísitölubundins láns sem er, ef 
samið er um að endurgreiða lánið í einu lagi. 
Stendur þá S fyrir lánsfjárhæð og vexti á nafn-
virði, sem finna má með jöfnum (3) eða (4) 
hér að framan eftir því sem við á. GV er 
grunnvísitala, þ.e. sú vísitala, sem höfuðstóll-
inn skal miðast við, en það getur t.d. verið 
lánskjaravísitala eins og hún er þegar láns-
samningur er gerður. EV er vísitalan á gjald-
daga eða uppgjörsdegi, sem kalla má endur-
greiðsluvísitölu eða endurmatsvísitölu. Af 
ýmsum ástæðum kann að þykja heppilegt að 
endurmeta höfuðstól lánsins, þótt ekki sé 
komið að gjalddaga og má þá nota jöfnu (6) 
til þess. Stendur þá S fyrir höfuðstólinn án 
vaxta. Ber þá að gæta þess, að útkoman 
verður nýr höfuðstóll, sem fengið hefur nýja 
grunnvísitölu. 

Hugtakið grunnvísitala hefur í raun þrenns-
konar merkingu. í fyrsta lagi getur það átt við 
heiti vísitölunnar, t .d. lánskjaravísitala, 
byggingarvísitala o.s.frv. í öðru lagi getur 



N O K K U R V A X T A H U G T Ö K OG D Æ M I 55 

það átt við gildi vísitölunnar á samningsdegi, 
t .d . við lánveitingu, og í þriðja lagi gildi vísi-
tö lunnar á næstliðnum uppgjörsdegi . Fer eftir 
eðli málsins við hvað er átt þegar grunnvísi-
tala er ne fnd , en til að forðast misskilning 
mætti nota heiti grunnvísitölu, upphaflega 
grunnvísitölu og nýja grunnvísitölu fyrir 
þessar merkingar í sömu röð talið. 

Ekki skiptir máli hvort vöxtum er bætt við 
höfuðstól áður en verðleiðréttingin er gerð, 
eins og í j ö fnu (6) eða eftir að höfuðstóll hefur 
verið færður upp. Þetta sést vel, ef j ö fnu r (4) 
og (6) eru sameinaðar í eina: 

(7) B = H * (EV/GV) =h (l+v/100)n 

Um vísi tölubundið lán með j ö f n u m afborg-
unum gilda hliðstæðar reiknireglur og að 
f raman er lýst. Munurinn er aðeins sá, að á 
g ja lddögum endurgreiðist hluti eft irstöðv-
anna og finnst sá hluti með því að deila með 
f jö lda a fborgana , sem eftir eru af láninu. 
Gre iðs luröð lánsins má reikna á tvennan hátt , 
ef vextir eru óbreytt ir allan láns t ímann. í 
fyrsta lagi má reikna dæmið til enda án tillits 
til v ís i tö luþróunar , en hækka síðan allar 
greiðslur um þá hækkun , sem orðið hefur á 
vísitölunni frá lánveitingu til greiðsludags. 
Þessari aðfe rð er beitt í dæmi 5.2. í öðru lagi 
má reikna dæmið þannig, að ef t i rs töðvar 
lánsins eru hækkaðar upp á hver jum gjald-
daga og a fborgun og vextir síðan reiknaðir af 
uppfærðum ef t i rs töðvum. Heildargreiðslur 
verða þær sömu, hvorri aðferðinni sem beitt 
er , af sömu ástæðu og x*y er ja fn t og y*x. 
S íðarnefnda aðferðin, sem notuð er í dæmum 
5.3 og 5.4, he fur þann kost að sýna rét tar 
ef t i rs töðvar lánsins hver ju sinni, auk þess sem 

verðbæturnar skiptast í rét tum hlutföllum á 
vexti og afborganir . Fyrri aðferðina má þó 
útfæra f rekar til að sýna þetta. 

Dæmi 5.1: Vísi tölubundið, en vaxtalaust 
lán kr. 1000,00 á að greiða í einu lagi eftir 
sex ár. Grunnvísi tala l 7 l . Hvernig s tendur 
lánið eftir f imm ár, þegar vísitalan er orðin 
469, og hver verður greiðslan eftir sex ár, 
þegar vísitalan er orðin 533? 

a) Þar sem lánið er vaxtalaust, er S = H , 
þ.e. 1000 kr. Má þá meta lánið skv. (6): 

1000 * 469/171 = 2742,69 

b) A sama hátt má finna endurgreiðsluna 
skv. (6): 

1000 * 533/171 = 3116,96 

Einnig mætti reikna greiðsluna út frá höfuð-
stól, sem áður hefur verið endurmet inn , en 
þá ber að gæta þess að nota nýja grunnvísi-
tölu. 

2742,69 * 533/469 = 3116,96 

Um jafngreiðslulán, þ.e. annúitet , gilda 
hliðstæðar reiknireglur og að f raman er lýst. 
Séu vextir fastir , verður greiðslan án verð-
bóta óbreytt allan lánst ímann, en þarf að 
hækka um hækkun vísitölunnar frá upphaf-
legri grunnvísitölu til þeirrar , sem í gildi er á 
gjalddaga. í s tað þessarar aðferðar má endur-
meta höfuðstól lnn á gja lddögum og reikna 

Dæmi 5.2: Vísi tölubundið lán til 4 ára 1000 
kr. Ein afborgun á ári. Vextir 3 ,5%, vísitölu-
hækkun 40% öll árin. Við lánveitingu er vísi-
talan 100. 

Greiðslur 
Greiðslur Eftir- Greiðslur án verðbóta Vísitölur með 

eftir stöðvar Afborgun Vextir Samtals grunn- á gjaldd. verðbót 
(a) (b) (c) (d) (e) ( f ) (g) (h) 

b/a 0,035* n c+d e*g/f 

4 1000 250 35,00 285.00 100,00 140,00 399,00 
3 750 250 26.25 276,25 100,00 196,00 541,45 
2 500 250 17,50 267,50 100,00 274,40 734,02 
1 250 250 8,75 258,75 100,00 384,16 994,01 
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Dœmi 5.3: Sömu forsendur og í dæmi 5.2, 
en önnur re ikniaðferð: 

Eftir-
Vísitölur Uppfærðar stöðvar 

Greiðslur Eftir- á eftir- Af- Greiðslur eftir 
eftir stöðvar grunn- gjaldd. stöðvar borgun Vextir alls greiðslu 
(a) (b) (c) (d) (e) ( f ) (g) (h) (i) 

sjá i b*d/c e/a 0,035* e f+8 e-f 
4 1000 100,00 140,00 1400,00 350,00 49,00 399,00 1050,00 
3 1050 140,00 196,00 1470,00 490,00 51,45 541.45 980.00 
2 980 196.00 274,40 1372,00 686,00 48,02 734,02 686,00 
1 686 274,40 384,16 960,40 960,40 33,61 994,01 0,00 

greiðsluna á ný. Inniheldur hún þá verðbæt-
ur. Með þessari aðfe rð koma f ram rét tar eftir-
s töðvar , auk þess sem hún hentar vel, ef 
vextir eru breytilegir, þar eð þá þarf að endur-
reikna greiðsluna hvort eð er. 

Hér að f r aman er lítillega minnst á hluta-
verðtryggingu, en hún tíðkaðist nokkuð hjá 
f já r fes t ingar lánas jöðum (s.s. Byggingarsjóði 
ríkisins, Stofnlánadeild landbúnaðar ins og 
Iðnlánasjóði) , áður en áhrifa Ólafslaga tók að 
gæta varðandi lánskjör þeirra. Ýmis lán af 
þessu tagi eru enn „í umfe rð" og því er ekki úr 
vegi að skýra útreikninga á þeim lítillega með 
jö fnum og dæmum. 

Endurgreiðslu með verðbótum (B) af láni, 
sem er verðtryggt með verðtryggingarhlut-
fallinu h af hundraði ef grunnvísitalan er G V , 
en vísitalan á endurgreiðsludegi er E V má 
skrifa með jö fnunni : 

Dœmi 5.4: Sömu forsendur og í dæmi 5.2 
að öðru leyti en því. að verðbólga er breyti-
leg. Grunnvís i ta la er 197: 

(8) B = A * ( (EV/GV - 1) * h/100 +1), 

þar sem A er greiðslan, ef engar verðbreyt-
ingar hefðu orðið á t ímabilinu frá útgáfudegi 
til greiðsludags. Hliðstæðan við jö fnu (6) hér 
að f raman er nokkuð ljós og aðeins ein breyta 
(h) he fur bæst við í j ö fnuna . Þetta nægir þó til 
að gera alla útreikninga mun flóknari , ef 
fylgjast á með því hvernig höfuöstóll og vextir 
af honum breytast frá ári til árs. Nýjan höfuð-
stól má þó alltaf finna með sömu aðferð og 
greiðslu hvers t íma, ef vitað er hvernig höfuð-
stóllinn ætti að standa miðað við að engin 
verðbólga hefði verið frá því að fyrst var 
samið um lánið. Gildir þá ja fna (8), þar sem B 
s tendur fyrir uppfærðar eft irstöðvar og A 
fyrir ef t i rs töðvar í verðbólgulausu ástandi. 
Þetta gæti verið hagnýt ja fna fyrir þá, sem 
meta þurfa áhvílandi lán á fasteignum. 

Útreikningur vaxta og verðbóta af verð-
tryggðum innlánsreikningum er flóknari en af 
verðtryggðum lánum, og stafar það af 
tvennu: í fyrsta lagi eru innborganir og 
útborganir ekki á fyr i r f ram ákveðnum gjald-

Greiðslur Eftir- á eftir- Af- Greiðslur eftir 
eftir stöðvar grunn- gjaldd. stöðvar borgun Vextir alls greiðslu 
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) 

sjá i b*d/c e/a 0,035*e f+8 e-f 
4 1000.00 197 292 1482.23 370.56 51.88 422.44 1111.67 
3 1111.67 292 471 1793.14 597.71 62.76 660.47 1195.43 
2 1195.43 471 836 2121.82 1060.91 74.26 1135.17 1060.91 
1 1060.91 836 901 1143.40 1143.40 40.02 1183.42 0.00 

Vísitölur 
Eftir-

stöðvar 
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Dœmi 5.5: Sömu forsendur og í dæmi 5.4 
um verðbólgu, f j á rhæð og lánst íma, en vextir 
eru 9 ,75% á ári og hlutaverðtrygging 60%. 

Greiðslur Eftir- eftir vísitölu- með með 
eftir stöðvar Afborgun Vextir Samtals greiðslu ákvæða (%) verðbót verðbót 
(a) (b) (c) (d) (e) ( f ) (8) (h) (i) 

b/a 0,0975* b c+d b-c 60*(EV/197-i) e*(1+g/100) f*(1+g!I00) 

4 1000 250 97.50 347,50 750 28.934 448,05 771,70 
3 750 250 73,12 323.12 500 83,452 592.77 917,26 
2 500 250 48,75 298.75 250 194,619 880,17 736,55 
1 250 250 24.38 274.38 0 214,416 862,69 0,00 

dögum, heldur ráða e igendur reikninganna 
mestu hér um. í öðru lagi er vísitalan aðeins 
re iknuð einu sinni í mánuði , en viðskipti geta 
átt sér stað alla daga. Samkvæmt gildandi 
reglum skulu vextir og verðbætur re iknaðar 
á ef t i r farandi hátt : 

1) Verðbætur eru re iknaðar á tvennan hát t , 
þ .e . lægsta innstæða í a lmanaksmánuði 
tekur breytingum skv. lánskjaravísi tölu, 
en inn- og útborganir eru verðbættar 
innan mánaðar ins með sérs tökum verð-
bó tum. 

2) Fyrsta dag hvers mánaða r skal höfuð-
stóll, sem staðið hefur óhreyfður sl. 
mánuð , hafa tekið sömu hlutfallslegu 
breytingu og verður þá á lánskjaravísi-
tölu, hvort sem breytingin er til hækk-
unar eða lækkunar . 

3) Innborgað fé ber sérstakar verðbætur 
frá innborgunardegi til næstu mánaða-
móta , en þá leggjast þær við höfuðstól-
inn eftir vísitölufærslu. Útborgað fé ber 
á sama hátt sérstakar verðbætur frá síð-
ustu m á n a ð a m ó t u m að útborgunardegi , 
sem leggjast við höfuðstól um næstu 
mánaðamót . Sérstakar verðbætur innan 
ú t t ek t a rmánaða r greiðast þó út með 
höfuðstól og áunnum vöxtum, sé reikn-
ingurinn eyðilagður. 

4) Vextir af verðtryggðum innlánsreikn-
ingum reiknast í lok mánaðar af lægstu 

innstæðu mánaðar ins og leggjast við 
höfuðstól um áramót . 

Ö n n u r málsgreinin, þ .e . regla 2), lýsir vísi-
tölufærslunni, sem á sér stað um hver mán-
aðamót og miðast við þann hluta innstæðunn-
ar , sem verið hefur óhreyfður allan undanfar-
andi mánuð , þ .e .a .s . lægstu innstæðu mánað-
arins. Regla 4) lýsir vaxtafærslunni, sem á sér 
stað um áramót , en vextir reiknast einnig af 
lægstu innstæðu hvers mánaðar . Regla 3) lýsir 
því, sem kallaðar eru sérstakar verðbætur , en 
það eru verðbætur á innstæðu, sem aðeins 
s tendur inni hluta úr mánuði . U m sérstakar 
verðbætur gilda sömu reiknireglur og um 
vexti, þ .e .a .s . þær reiknast í rét tu hlutfalli við 
dagaf jö lda , og taldir eru 30 dagar í hver jum 
mánuði . 

Enda þótt sérstakar verðbætur ráði aðeins 
broti þeirra verðbóta , sem færðar eru á verð-
tryggða reikninga, gegna þær mikilvægu hlut-
verki. Þær brúa bilið frá innborgunardegi til 
þess dags, sem vísitala er næst re iknuð, eða 
frá næstliðnum vísitöludegi að útborgun og 
koma þannig í stað daglegra vísitalna. Vegna 
þeirra fær innborgað fé grunnvísi tölu, sem er 
lánskjaravísi tala komandi mánaðar . Þetta er 
ólíkt verðtryggingu lána, því að grunnvísitala 
þeirra er j a fnan sú, sem í gildi er , þegar lán er 
veitt, og stafar munurinn af því, að innlán 
hafa ekki fyrirfram ákveðna gjalddaga e insog 
útlán. Ef gildandi vísitala yrði grunnvísitala 
innborgaðs f j á r , væri boðið heim hættu á mis-

Eftir-
stöðvar 

Eftir- eftir 
stöðvar Hækkun v/ Greiðslur greiðslu 
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b) Verðbót í febrúar 1982. 
Hér verður að nota reglur 2) og 3), þar 
sem innborgun átti sér stað 15. febrúar . 
Þá teljast 15 dagar vera eftir af mánuðin-
um. 
Verðbót í febrúar á lægstu innstæðu: 

notkun þess eðlis, að innborganir ættu sér 
aðallega stað skömmu fyrir vísitölubreytingu 
og útborganir skömmu eft ir breytingu. Vegna 
sérstakra verðbóta skiptir hins vegar litlu máli 
fyrir spar i f j á re igandann , hvenær innan mán-
aðarins hann leggur inn eða tekur út. 

Dœmi 5.6: 6 mánaða verðtryggður spari-
reikningur. 

Innlagt 1000 kr. 31. des. 1981 og500kr. 15. febrúar 1982. 
Úttekið 1200 kr. 12. júlí 1982, og 5. janúar 1983 er reikningurinn eyðilagður. 

Sérstakar verðbætur voru 3,25% á mánuði til 21. apríl 1982, 3% til 1. okt. og 3,75% eftir það. 
Vextir eru 1% á ári. 

Lánskjara-
Innl. verðbætur 
í lok mánaðar 

vísitala skv. Vextir 
pr. 1. hvers Dagur skv. sérstökum Staða í mánað- Vaxta 
mánaðar breytingar Innlagt Úttekið vísitölu verðbótum lok mán arins saldo 

des '81 . . 292 31. 1000 0 0 0 1000,00 0 0 
jan.'82 . . 304 31. 0 0 29,61 0 1029,61 0,83 0.83 
feb. . . . . 313 15.(29.) 500 0 32,89 8,12 1570,62 0,86 1,69 
mars . . . 323 31. 0 0 58,35 0 1628,97 1.31 3,00 
apríl . . . . 335 30. 0 0 48,63 0 1677.60 1.36 4,36 
maí . . . . 345 31. 0 0 68,08 0 1745,68 1,40 5,76 
júní . . . . 359 30. 0 0 68,08 0 1813.76 1,45 7,21 
júlí . . . . 373 12.(31.) 0 1200 23,04 13,20 650,00 0,51 7,72 
ágúst . . . 387 31. 0 0 25.19 0 675,19 0.54 8.26 
sept. . . . 402 30. 0 0 35.27 0 710,46 0,56 8.82 
okt. . . . . 423 31. 0 0 35.27 0 745,73 0,59 9.41 
nóv. . . . . 444 30. 0 0 43.35 0 791,08 0,62 10,03 
des. . . . . 471 31. 0 0 38,63 0 829,71 0,66 10,69 
Staða í árslok með vöxtum 840.40 

jan. '83 494 5. 0 844,60 0 4.20 0 0 0 

Taflan sýnir allar færslur á einn verð- 1029,61 * (323/313-1) = 32,89 
tryggðan reikning á heilu ári. Til f rekar i 
útskýringar verða tekin nokkur dæmi úr töfl-
unni. 

a) Verðbót í j anúar 1982. 
Samkvæmt reglu 2) skal óhreyfður 
höfuðstól l hækka um ja fnmikið og vísi-
talan eða um 2,961% í þessu tilfelli, sem 
er hækkunin úr 304 í 313. 
Verðbót fyrir j anúar : 
1000 * (313/304-1) = 29,61 
Höfuðstól l í j anúar lok með verðbót : 
1000 * 313/304 = 1029,61 

Verðbót á innborgað fé í febrúar 
500 * 3,25 * 15/(30 * 100) = 8,12 

c) Verðbót í júlí 1982. 
Hér er re iknað líkt og fyrir febrúar og 
byggt á reglum 2) og 3). 
Verðbót lægstu innstæðu 
613,76 * (387/373-1) = 23,04 
Verðbót út tekinnar f j á rhæðar 
1200 * 3 * 11/(100 * 30) = 13,20 

d) Vextir í j anúar 1982. 
Samkvæmt reglu 4) segir, að vextir 
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reiknist í lok mánaðar af lægstu innstæðu 
mánaðarins, þ.e. af 1000 kr. í dæminu: 
1000 * 1/(12 * 100) = 0,83 

e) Vextir í júlí 1982. 
613,76 * 1/(12 * 100) = 0,51 

6. Ávöxtun. 
Venjulega eru nafnvextirnir ársvextir, en 

þó að svo sé, er ekki víst, að þeir sýni hve 
mikið tiltekinn höfuðstóll muni vaxa á heilu 
ári. Það skiptir nefnilega miklu máli hve 
langur tími líður milli vaxtagreiðslna og hvort 
um verðbætur er að ræða eða ekki og hve 
mikil verðbólgan er. Það er því ekki nóg að 
líta á nafnvexti, ef bera á saman kjör mismun-
andi sparnaðarforma eða lána, heldur er í 
þessu skyni heppilegra að miða við ávöxtun. 
Með ávöxtun á ári er átt við hvað tiltekin 
vaxtakjör jafngilda miklum ársvöxtum, ef 
greitt væri einu sinni á ári eftirá. Ávöxtun 
inniheldur verðbætur ef um þær er að ræða. 
Ávöxtun er einnig nefnd virkir vextir. Al-
gengt er að vaxtagjalddagar séu fleiri en einn 
á ári, en nota má eftirfarandi jöfnu til að finna 
ávöxtun í þeim tilfellum: 

(9) a = [(L/H)-360/d-1] *100 

Tvær f járhæðir þurfa að vera þekktar , þ.e. 
upphaflega fjárhæðin (H) og lokafjárhæðin 
(L), sem kemur við sögu d dögum síðar, en 
þessar stærðir eru stundum vandfundnar. Ef 
um er að ræða innlán, er H fjárhæðin sem inn 
er lögð, og L sú, sem unnt er að taka út eftir d 
daga. Sé um að ræða lán, sem endurgreitt er í 
einu lagi, er H fjárhæðin sem lánþegi fær í 
hendur við lánveitingu, og L heildarendur-
greiðsla (þ.e. afborgun og vextir) d dögum 
síðar. Ef lán greiðist með mörgum afborgun-
um. má finna ávöxtun þess með því að gera 
ráð fyrir, að það greiðist að fullu á fyrsta 
gjalddaga, þ.e.a.s . reikna út hvað L væri 
stórt, ef allt væri greitt á fyrsta gjalddaga. 

Eftirfarandi dæmi sýna að ávöxtun er í 
sumum tilfellum ólík því sem sýnist, þegar 
aðeins er litið á nafnvextina. Ávöxtunar er 
yfirleitt ekki getið í samningum, enda ræðst 

hún af lánstíma, sem getur verið mismun-
andi. Hugtakið kemur fyrir í reglum stjórn-
valda um vexti og er þá skilgreint sérstaklega 
við hvaða lánstíma skal miða. (Sjá t.d. lið II. 
b) um víxla í „Sérstökum reglum um 
vexti. . .".) 

Dœmi 6.1: Nafnvextir af innlánsreikningi 
eru 19% á ári, en vextir eru færðir inn á reikn-
inginn tvisvar á ári. Höfuðstóll vex þá t.d. úr 
kr. 100 í kr. 109,50 á hálfu ári og á næsta hálfa 
ári bætast 9,5% við það og niðurstaðan 
verður kr. 119,90. Ávöxtun í þessu dæmi er 
því 19,9%. Ef sett er inn í jöfnuna að f raman, 
má t.d. gera það svona: 

a = [(109,5/1 ()0)360/180<-1 ] *100 
a = (1,0952—1)*100 
a = 19,9 

Dœmi 6.2: 100 kr. víxillán í 2 mánuði; for-
vextir 18,5% á ári. H er kr. 96,92 þ.e. 100 kr. 
að frádregnum forvöxtunum. L er 100 kr. og 
d er 60. 

a = [(100/96,92)360/60-l] *100 
a = 20,7 

Þar sem hér er um forvexti að ræða er 
ávöxtun ólík nafnvöxtunum. Niðurstaðan 
sýnir, að ef lánþegi fær nýtt víxillán á 2 mán-
aða fresti til greiðslu á síðasta víxli og vöxtum 
þess næsta, þyrfti hann að ári liðnu að greiða 
20,7% hærri f já rhæð en hann fékk í upphafi. 
Ef lánstíminn væri 3 mánuðir hverju sinni í 
stað 2, væri ávöxtun 20,9%. 

Dœmi 6.3: Sú vaxtaregla gildir um hlaupa-
reikningslán hjá innlánsstofnunum að grunn-
vextir eru notaðir sem viðskiptagjald og 
greiðast mánaðarlega fyrirfram af hámarks-
yfirdráttarheimild. Verðbótaþáttur vaxta 
greiðist aftur á móti mánaðarlega eftirá og 
reiknast sem dagvextir af skuldastöðunni yfir 
mánuðinn. Segjum að vextirnir séu 18% á ári 
og skiptist í grunnvextina 6% og verðbóta-
þáttinn 12%. Reikningshafi með 100,00 kr. 
heimilaðan yfirdrátt, sem hann nýtir að fullu, 
fær þá 99,50 kr. í hendur (100 að frádregnum 
6% af 100 í einn mánuð) og greiðir 101,00 kr. 
mánuði síðar. Ávöxtun verður þá: 
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a =[(101/99,5)360 /30-1]*100 
a = 19,7 

Auk þess sem hluti vaxta eru hér forvextir , 
eru vaxtavextir teknir mánaðar lega og ef 
þet ta endur t eku r sig 12 sinnum í röð verður 
n iðurs taðan, að greiddir ársvextir eru 19,7% 
af láninu. Nokkru flóknara er að finna tölurn-
ar, sem máli skipta, ef reikningshafi nýtir ekki 
alla yf i rdrát tarheimildina. Ef notaðar eru 
aðeins 80,00 kr. af heimild í þessu dæmi fær 
lánþegi í hendur 79,50 kr. og endurgreiðslan 
verður 80,80 kr. Ávöxtun verður þá 21 ,5%. 

Dæmi 6.4: Vísi tölubundið lán með 3% árs-
vöxtum; einn gjalddagi á ári. Ef verðhækkun 
mælist 60% á ári verður ávöxtun 64 ,8%. í 
þessu tilfelli er ekki nóg að leggja saman nafn-
vexti og verðhækkun , þar sem vextirnir eru 
reiknaðir af höfuðstól með verðbótum (ef 
H = 100 þá er L = 100*1,6*1,03 = 164,8). Ef 
verðhækkani r eru j a fna r innan ársins skiptir 
f jöldi gja lddaga litlu máli fyrir ávöxtunina 
þegar vextir eru lágir eins og í þessu dæmi. 
Segjum t .d . , að gja lddagar í dæminu séu 12 á 
ári og að verðhækkun sé 4% á mánuði ( jafn-
gildir 60,1% á ári). Segjum e n n f r e m u r , að H 
sé 100. Þá verður L = 104,26 (mánuði síðar) 
og ávöxtun á ári 64 ,97%. 

Dæmi 6.5: Skuldabréfalán skal endur-
greiða í einu lagi eft ir 5 ár frá lánveitingu 
ásamt vöxtum. Vextir eru 21% á ári, einfald-
ir. Ávöxtun verður: 

a = [(205/100)360/180-1] *100 
a = 15,4 

7. Raunvextir. 
M e ð raunvöxtum er átt við kaupmát ta r -

breytingu þess f j á r , sem ber ákveðna ávöxt-
un. Erf i t t er að segja til um hverj ir raunvextir 
eru hver ju sinni, þar sem reikna má kaup-
mát tarbreyt ingar á óendanlega marga vegu. 
Hægt er að miða við verðbreyt ingar á tiltek-
inni vöru eða þ jónus tu eða eit thvert meðal-
tal. Tímabi l ið sem valið er skiptir og miklu 
máli. Þegar raunvextir eru nefndir er því 
nauðsynlegt að geta þess við hvað er miðað. 
Raunvext i r eru að vissu leyti mikilvægasta 
stærðin í öllum vaxtasamningum, hvort 

heldur er fyrir lánþega eða spar i f járe igendur . 
Um þá stærð er þó aðeins samið þegar um er 
að ræða fulla verðtryggingu, því að þá eru 
raunvextir jafnir nafnvöxtunum að því gefnu 
að vísitalan, sem notuð er, sé viðunandi mæli-
kvarði. í öðrum tilfellum ráða verðhækkanir 
miklu um það hverj i r raunvextirnir eru , en 
væru verðhækkanir engar væru raunvextir 
jafnir nafnvöxtum, eins og þegar um fulla 
verðtryggingu er að ræða. Auðvel t er að 
reikna raunvexti samkvæmt framangreindri 
skilgreiningu, ef ávöxtun (a) og verðhækkun 
(p) eru þekktar stærðir: 

(10) r = (a-p) / (1+p/100) 

Jöfnu (10) má að sjálfsögðu nota til að meta 
raunvexti í f r amt íð , ef fyrir hendi eru for-
sendur eða áætlanir um ávöxtun og verð-
hækkanir . 

Eins og sýnt er í dæmi 7.2 geta raunvextir 
eins og þeir eru skilgreindir hér verið nei-
kvæðir, en í daglegu tali er algengt að hug-
takið nái aðeins yfir þann hluta vaxta, sem er 
umf ram verðbólgu. Svo að neikvæðir raun-
vextir séu skýrðir nánar skulum við segja að 1 
kg af sykri kosti 10 krónur þannig að fyrir 100 
krónur fáist 10 kg. Maður nokkur velur þann 
kost að leggja 100 krónur inn á innlánsreikn-
ing, sem ber 20% ávöxtun. að ári liðnu tekur 
hann út 120 krónur , en þá hefur sykurverð 
hækkað um 5 0 % , þannig að kílógrammið 
kostar 15 krónur . Fyrir 120 krónur fær hann 
þá aðeins 8 kg og hefur kaupmát tur f jár ins 
því rýrnað um 20% eða 2 sykurkíló í þessu til-
felli. 

Dæmi 7.1: Segjum að ávöxtun sé 64,8% og 
verðhækkun 60%. Raunvextir eru þá 3 % , 
sbr. ef t i r farandi útreikning, og kemur það 
heim og saman við tölurnar í dæmi 6.4: 

r = (64,8-60) / (1+ 60/100) 
r = 4.8/1.6 
r = 3.0 

Dæmi 7.2: Ávöxtun 2 0 % . verðhækkun 
50%. í þessu dæmi eru raunvextir neikvæðir 
um 2 0 % , sem jafngildir því. að kaupmát tur 
höfuðstóls og vaxta rýrnar um f immtung á ári. 
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r = (20 - 50) / (1 + 50/100) 
r = -20 

Dœmi 7.3: í lánum með fullri verðtrygg-
ingu eru raunvextir hinir sömu og nafnvextir 
lánsins að því gefnu, að vísitalan sem notuð er 
sé viðunandi mælikvarði. Má því nota jöfnur 
hér að f raman, t .d. jöfnu (3), til að meta raun-
virði höfuðstóls og vaxta verðtryggðra lána. 
Segjum að verð eins húss sé tekið að láni, 
lánið sé fullverðtryggt og beri að greiða það í 

einu lagi eftir 10 ár ásamt vöxtum og verðbót-
um. Hve mörg húsverð þarf að greiða, ef 
fastir ársvextir eru a) 4 % , b) 8%, c) 12%? 
Þetta má reikna með jöfnu (4), þar sem S 
stendur fyrir höfuðstól með vöxtum. Upphaf-
legi höfuðstóllinn (H) er 1 húsverð. 

a) S = 1 * (1 + 4/100)10 

S = 1,5 húsverð 
b) S = 2,2 húsverð 
c) S = 3,1 húsverð 








