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Eftir k j a r a s a m n i n g a 

Mikil tíðindi hafa orðið í íslenzkum efna-
hagsmálum með þeim heildarsamningum, 
sem gerðir voru af aðilum vinnumarkaðarins 
í lok febrúar. Tvennt vekur einkum athygli, 
þegar þessir samningar eru bornir saman við 
reynslu undanfarinna ára. 

Í fyrsta lagi er í þeim lögð megináherzla á að 
bœta kaupmátt samfara sem minnstum breyt-
ingum á verðlagi. Þannig er horfið frá þeirri 
stefnu, sem einkennt hefur svo marga kjara-
samninga, og er þá sérstaklega að minnast 
samninganna haustið 1984, þegar knúin var 
fram óraunhœf hœkkun peningalauna og 
afleiðingin varð aðeins stórfelld aukning verð-
bólgu, sem komið hefur harðast niður á hag 
hins almenna launþega. Hinum nýju samn-
ingum er hins vegar œtlað að tryggja hagstœð-
ari þróun rauntekna á árinu 1986 en í fyrra 
samfara hjöðnun verðbólgu úr rúmlega 30% 
niður í innan við 10% á þessu ári. 

Í öðru lagi byggja samningarnir á samrœm-
ingu milli þróunar kaupgjalds og annarra 
þátta í stjórn efnahagsmála. Þannig er bæði 
gengið út frá ákveðnum markmiðum um 
gengisfestu og ráðstöfunum í ríkisfjármálum 
og verðlagsmálum, er tryggi ákveðna þróun 
verðlags og rauntekna. Í þessu felst heildstœð-
ari stefnumótun í efnahagsmálum og nánari 
samrœming markmiða í þeim efnum en dœmi 
eru til hér á landi um langt árabil. Mikið erþví 
í húfi, að forsendur þessa heildarsamkomu-
lags standist, en það fer ekki aðeins eftir ytri 
aðstœðum, heldur ekki síður framkvœmd 
mikilvœgra þátta í stjórn efnahagsmála. 
Ástœða er til þess að fjalla stuttlega um nokkur 
atriði, sem hér skipta máli. 

Ein mikilvœgasta forsendan, sem þessi 

samningsgerð hvílir á, er yfirlýsing ríkis-
stjórnar og Seðlabanka um stöðugleika gengis 
á samningstímanum. Með þessari yfirlýsingu 
og samningum á grundvelli hennar er gefið 
mikilvœgt fordœmi um það, að kjaraákvarð-
anirséu byggðar á raunhœfum forsendum um 
þróun verðlags og afkomu atvinnuvega. Um 
leið og skuldbinding um stöðugleika í gjald-
eyrismálum hlýtur að takmarka svigrúm 
atvinnuveganna til þess að taka á sig hœkkun 
peningalauna, gefur hún launþegum trygg-
ingu gegn því, að hœkkun rauntekna sé af 
þeim tekin með gengislœkkunum. 

Ef vel tekst til um framkvœmd þessarar 
stefnu nú, getur hún orðið mikilsvert fordœmi 
fyrir samhœfingu gengis- og launastefnu í 
framtíðinni. Allt kapp verður því á það að 
leggja, að staðið verði við þœr skuldbinding-
ar, sem gefnar hafa verið. Það, sem helzt gœti 
stefntþví íhœttu, vœru skyndileg eða þung ytri 
áföll, er kipptu fótum undan samkeppnis-
hœfni atvinnuveganna. Sem betur fer eru efna-
hagshorfur að mestu vœnlegar um þessar 
mundir, útflutningsframleiðsla mikil, mark-
aðsskilyrði fyrir flestar afurðir góð og 
olíuverð lœkkandi. Helzta áhyggjuefnið er 
lœkkandi gengi Bandaríkjadollars, sem hefur 
óhagstœð áhrif á mikilvægustu framleiðslu-
grein sjávarútvegsins, frystiiðnaðinn. Hingað 
til hafa aðrir hagstæðari þœttir þó vegið þar á 
móti, þar á meðal lækkandi vextir á alþjóða-
peningamörkuðum. 

Önnur mikilvæg forsenda samningsgerðar-
innar voru ráðstafanir til beinnar lækkunar á 
verðlagi þegar í upphafi samningstímans, sem 
náð var með lækkun óbeinna skatta, hækkun 
á niðurgreiðslu og lækkun á verði opinberrar 
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þjónustu. í heild hafa þessar aðgerðir í för 
með sér verulegan halla á tekjujöfnuði ríkis-
sjóðs, sem mœta verður með auknum lán-
tökum innanlands. Þegar haft er í huga, að 
þegar var í fjárlögum og lánsfjáráœtlun gert 
ráð fyrir mjög auknum lántökum opinberra 
aðila á árinu, hljóta þessum aukna halla að 
fylgja veruleg fjáröflunarvandamál, sem auka 
munu þrýsting á lánsfjármarkaði og hafa áhrif 
til hœkkunar raunvaxta, frá því sem ella hefði 
orðið. Undan þeim vanda má þó ekki víkjast 
að gera allt, sem unnt er, til þess að jafna þennan 
halla með lántökum innanlands. Ella er hœtt 
við alvarlegri peningaþenslu, sem fljótlega 
mundi grafa undan þeim árangri til hjöðnunar 
verðbólgu, sem náðst hefur með kjarasamn-
ingunum. 

Loks verður að leggja áherzlu á mikilvœgi 
þess, að heildarþróun peningamála sé í sam-
rœmi við verðlagsforsendur kjarasamning-
anna. Þar koma auk fjármála ríkisins til áhrif 
útlánastarfsemi bankanna og notkunar 

erlends lánsfjár. Þetta verður að reyna að 
tryggja með samstilltu aðhaldi í útlánum 
bankanna og öruggri framkvœmd þeirrar 
lánsfjáráœtlunar, sem í gildi er fyrir þetta ár. 
Mikilvœgast er þó, að ávöxtun sparifjár og 
lánsfjárkostnaður mótist af markaðsöflum og 
auki þannig bœði innlendan sparnað og betri 
nýtingu þess fjármagns, sem þjóðarbúið hefur 
yfir að ráða. Mörg þeirra vandamála, sem 
íslenzkir atvinnuvegir eiga við að glíma í dag, 
stafa af óarðbœrri notkun fjármagns á undan-
förnum árum vegna óraunhœfra lánskjara og 
áhrifa verðbólgu og styrkjastefnu á lánsfjár-
notkun. Eitt helzta skilyrði þess, að sú 
hjöðnun verðbólgu, sem nú erað eiga sér stað, 
beri ávöxt í varanlegri stöðugleika verðlags, 
felst í því, að framleiðslukröftum og fjármagni 
þjóðarinnar sé í sem ríkustum mœli beint í 
þann atvinnurekstur, sem arðbœrastur er, svo 
að unnt sé að auka hagvöxt og tryggja þannig 
áframhaldandi bata í lífskjörum landsmanna. 

J.N. 



Jóhannes Nordal: 

Hvert stefnir í l ífeyrismálum? 

Eftirfarandi grein er að mestu samhljóða erindi, sem flutt var á 
fundi Sambands almennra lífeyrissjóða 18. nóv. 1985. 

Miklar umræður hafa orðið á undanförnum 
áratug um þróun lífeyriskerfisins og mikil-
vægar ákvarðanir teknar um skipulag þess. 
Ég mun í þessu erindi fyrst gera stuttlega 
grein fyrir helztu vandamálum, sem við 
blöstu um miðjan áttunda áratuginn, rekja 
því næst meginbreytingar á þróun lífeyris-
kerfisins síðustu 10 árin, en ljúka síðan með 
nokkrum ábendingum um þau verkefni, sem 
úrlausnar bíða í þessum efnum á næstunni. 

Lítum þá fyrst á stöðu mála fyrir einum ára-
tug, en þá stóðu menn á krossgötum um val 
meginleiða um þróun lífeyriskerfisins. 
Nokkrum árum áður hafði að vísu með 
stofnun hinna almennu lífeyrissjóða verið 
stigið afdrifaríkt skref í þá átt að tryggja 
öllum landsmönnum aðild að lífeyrissjóðum, 
sem yfirleitt voru bundnir við einstakar starfs-
stéttir. Það var hins vegar ljóst, að stofnun 
nýrra sjóða nægði ekki ein út af fyrir sig til 
þess að tryggja öllum landsmönnum viðun-
andi lífeyri og eyða því margvíslega misrétti, 
sem flestum þótti ríkja í þessum efnum. Hinir 
90 lífeyrissjóðir, sem þá voru starfandi, gáfu 
félagsmönnum sínum kost á mjög mismun-
andi réttindum, auk þess sem geta þeirra til 
þess að standa við skuldbindingar sínar var 
ekki síður mismunandi. Sumir sjóðirnir nutu 
í þessu ótakmarkaðrar ábyrgðar ríkisins eða 
annarra opinberra aðila, en aðrir voru fjár-
hagslega veikburða vegna lélegrar ávöxtunar, 
óhagstæðrar aldursskiptingar eða annarra 
orsaka. Með vaxandi verðbólgu varð það 
einnig æ tilfinnaniegra á þessum árum, að 
sumir sjóðir gátu greitt lífeyrisþegum verð-

tryggðan lífeyri, en aðrir hlutu aðeins 
óbreytta krónutölu í sífellt verðminni 
krónum. Orsakir þessa misréttis lágu þannig 
fyrst og fremst í ófullnægjandi ávöxtun sjóð-
anna á verðbólgutímum, sem þó kom aðeins 
niður á þeim sjóðum, sem ekki nutu opin-
berrar ábyrgðar á skuldbindingum sínum. 
Síðast en ekki sízt voru enn margir, sem voru 
alveg utan við lífeyrissjóðakerfið og nutu 
þannig engra réttinda annarra en grunnlíf-
eyris almannatryggingakerfisins. 

Þegar þessi vandamál öll eru höfð í huga, er 
ekki að undra, þótt margir væru á þessum 
tímum vantrúaðir á það, að sú stefna að 
byggja lífeyriskerfi landsmanna til frambúðar 
á mörgum sjóðsmyndandi lífeyrissjóðum, 
væri raunhæf eða réttlát. Var einkum bent á 
tvær meginbreytingar, er stefnt gætu til meira 
réttlætis og leyst þau fjárhagsvandamál, sem 
kerfið ætti við að búa. Annars vegar var hug-
myndin um einn allsherjarlífeyrissjóð fyrir 
alla landsmenn, er yfirtæki eignir og skuld-
bindingar allra sjóða, sem fyrir voru. Fjár-
mögnun slíks allsherjarsjóðs gæti hins vegar 
verið með ýmsu móti, og um gæti verið að 
ræða mismunandi mikla sjóðsmyndun. Hins 
vegar var sú hugmynd að hverfa algerlega frá 
lífeyriskerfi, byggðu á sjóðsmyndun, og taka 
upp hreint gegnumstreymiskerfi, þar sem líf-
eyrisgreiðslur væru ekki fjármagnaðar af 
sjóðum, mynduðum á fyrri árum, heldur 
beint af iðgjöldum eða annarri tekjuöflun á 
því ári, sem greiðslurnar eru inntar af hendi á. 

Þótt heildarlausnir af þessu tagi virtust geta 
leyst ýmis vandamál lífeyriskerfisins á tiltölu-
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lega einfaldan hátt, a.m.k. á pappírnum, 
hlutu þær aldrei almennan stuðning laun-
þega. Fyrir þeirri afstöðu voru vafalaust 
margar ástæður, sem gagnlegt er að reyna að 
gera sér grein fyrir. 

Í fyrsta lagi hlaut stofnun eins allsherjarlíf-
eyrissjóðs í stað hins fjölþætta kerfis, sem 
fyrir var, að rekast á margvíslega áunna hags-
muni manna innan þess kerfis, sem fyrir var. 
Því hefði þurft að fella slík réttindi fjölmargra 
hópa inn í eitt allsherjarkerfi, þannig að 
sæmilegur jöfnuður næðist, án þess að neinn 
yrði sviptur réttindum, sem hann hafði þegar 
unnið til, og hljóta að njóta sömu verndar og 
hver önnur eign. Öllum, sem reyndu að gera 
sér grein fyrir þeim vanda, sem í því fælist að 
koma slíkri samsteypu í framkvæmd án stór-
felldra átaka milli einstakra hópa með mis-
munandi stöðu og hagsmuni, hlaut að hrjósa 
hugur við þeim vandamálum, sem í henni 
fælust í upphafi. 

Við þetta bættist, að með stofnun almennu 
lífeyrissjóðanna 1970 hafði meginhluti laun-
þegahreyfingarinnar í raun og veru valið þá 
leið að byggja lífeyriskerfið á mörgum líf-
eyrissjóðum, skiptum eftir stéttum og land-
svæðum. Á þessum tíma var því þegar þannig 
komið, að flestir starfshópar voru orðnir 
aðilar að eigin lífeyrissjóðum, þar sem þeir 
höfðu tækifæri til áhrifa. Lífeyrissjóðirnir 
voru þannig að verða sífellt mikilvægari 
þáttur bæði í félagslegri uppbyggingu laun-
þegasamtakanna og annarra þjóðfélagshópa, 
og innan þeirra fóru fram mikilvæg samskipti 
aðila vinnumarkaðarins. Að fenginni þeirri 
reynslu, sem þetta kerfi hafði gefið, hlutu 
menn að vera tregir til þess að hverfa að mið-
stýrðu lífeyriskerfi, sem hlyti í reynd að lúta 
beinni stjórn ríkisvaldsins án nokkurra telj-
andi áhrifa einstakra hópa lífeyrisþega. 

Hin meginhugmyndin, sem mjög var til 
umræðu á áttunda áratugnum, var að koma á 
gegnumstreymiskerfi og hætta þeirri sjóðs-
söfnun, sem hefur verið aðaleinkenni lífeyris-
sjóðanna. Ein af meginröksemdunum fyrir 
þessari leið fólst í þeirri reynslu, sem til þess 
tíma hafði fengizt af sjóðsmyndun lífeyris-

sjóðanna, en vegna lélegrar og oftast mjög 
neikvæðrar ávöxtunar hefur sjóðsmyndunin 
reynzt alls ófullnægjandi til þess að standa 
undir lífeyri, sem héldist í hendur við launa-
breytingar. Það virtust því sterk rök fyrir því, 
að hagkvæmara væri að hætta sjóðsmyndun, 
ef hún gæti aðeins staðið undir litlum hluta af 
verðtryggðum lífeyri. Þessi sjónarmið hafa 
hins vegar mjög breytzt á síðastliðnum tíu 
árum með stórbættri raunávöxtun sjóðanna, 
fyrst vegna kaupa á verðtryggðum skulda-
bréfum fjárfestingarlánasjóða, en síðan 
almennri verðtryggingu svo til allra útlána 
sjóðanna. Sú meginbreyting, sem orðið hefur 
á lánsfjármarkaðnum á undanförnum árum 
og felst í því, að vextir eru orðnir jákvæðir 
miðað við verðlagsbreytingar og öll líkindi 
eru til að þeir verði það áfram, hefur á ný 
skapað grundvöll fyrir því, að lífeyriskerfið 
geti í framtíðinni staðið undir greiðslu verð-
tryggðs lífeyris á grundvelli sjóðsmyndunar. 
Það eru því ekki lengur af þeim sökum rök 
fyrir því að hverfa frá sjóðsmyndun til gegn-
umstreymis. 

Önnur freistandi röksemd fyrir gegnum-
streymiskerfi felst í því, að með því væri hægt 
að standa undir lífeyrisgreiðslum á næstu 
árum með miklu lægri iðgjöldum en nú eru 
greidd til lífeyrissjóða. Þessi ávinningur felst 
hins vegar eingöngu í því, að aldursskipting 
þjóðarinnar er enn tiltölulega hagstæð og líf-
eyrisþegar og öryrkjar tiltölulega fáir miðað 
við fjölda vinnandi fólks. Á meðan svostanda 
sakir, er gegnumstreymiskerfi ódýrt, en að 
því er því miður skammgóður vermir. Fyrir-
sjáanlegt er, að aldursskipting þjóðarinnar 
muni verða sífellt óhagstæðari að þessu leyti, 
einkum eftir næstu aldamót, og þá mun 
iðgjald í slíku kerfi þurfa að hækka mjög ört. 
Ýmsar nágrannaþjóðir okkar, þar sem fólks-
fjölgun hefur verið minni síðustu tvo áratugi 
og aldursskipting því mun óhagstæðari en hér 
á landi, eru þegar farnar að finna fyrir þessum 
vanda í sívaxandi byrði af lífeyrisgreiðslum, 
sem engin sjóðsmyndun er fyrir. Þar að auki 
er ljóst, að vegna þess, hve gegnumstreymis-
kerfi er ódýrt, á meðan aldursskipting er 
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hagstæð, er mikil tilhneiging til þess að auka 
réttindi langt umfram það, sem menn eru 
síðar tilbúnir til að standa undir, þegar að 
skuldadögum kemur og aldursskiptingin er 
orðin kerfinu óhagstæð. 

Að síðustu má svo nefna hin almennu þjóð-
hagslegu rök, að með gegnumstreymiskerfi 
fellur niður sá mikli þjóðhagslegi sparnaður. 
scm felst í sjóðsmyndun lífeyrissjóðanna. Í 
öllum þjóðfélögum hefur ein höfuðhvatn-
ingin til persónulegs sparnaðar falizt í því, að 
menn hafa leitazt við að tryggja efnahag sinn 
og afkomu á síðari hluta ævinnar, þegar 
starfsþrek og tekjumöguleikar dvína. Með 
starfsemi lífeyrissjóða er verulegur hluti 
þessa sparnaðar fluttur frá einstaklingnum 
sjálfum yfir til sameiginlegra sjóða ákveðinna 
þjóðfélagshópa. En í báðum þessum dæmum 
leiðir þessi viðleitni til forsjár gagnvart elli-
dögunum til fjármagnsmyndunar, sem er 
undirstaða efnahagslegrar uppbyggingar og 
hagvaxtar, sem allir þegnar þjóðfélagsins 
njóta. Til dæmis um mikilvægi þessarar 
fjármagnsmyndunar hér á landi má nefna, að 
heildarfjárstofn lífeyrissjóðanna nam um síð-
ustu áramót um 22% af verðmæti landsfram-
leiðslu, en árið 1975 var þetta hlutfall innan 
við 10%. Fjárstofn sjóðanna nálgast nú ört 
hcildarinnstæður í bönkum og sparisjóðum 
og var í lok síðasta árs kominn yfir 70% af 
öllu innlánsfé. 

Á grundvelli þcirra röksemda, sem ég hef 
nú rakið, og annarra hefur sú niðurstaða 

1. tafla. Lífeyrissjóðir 1984. 
Aœtladar 

heildareignir 
Fjöldi m.kr. % 

O p i n b c r i r l í fcyr i ss jóð i r" 15 3.728 21 
S a m b a n d a l m e n n r a 

l í feyr iss jóða 27 5.747 32 
A ð r i r Iíffeyrissjóðir 45 8.572 47 

87 18.047 100 
11 Opinberir sjóðir eru: Lífevrissjóður starfsmanna ríkisins. 

hjúkrunarkvenna og ljósmæðra, eftirlaunasjóðir á ríkis-
bónkunum þrcmur og lífeyris- og eftirlaunasjóöir starfs-
manna níu bæjarfélaga. 

2. tafla. 
Heildareignir lífeyrissjóða. 

Sem h l u t f a l l af 
Sraða í árslok landsframleiðslu 

m.kr. % 

1975 199 9.9 
1976 285 10.0 
1977 438 10.6 
1978 715 11,2 
1979 1.176 12.5 
1980 2.075 13.4 
1981 3.703 15,5 
1982 6.965 18.9 
1983 13.251 21.1 
1984 18.047 22.1 

fengizt í reynd, að æskilegasl væri að halda 
áfram uppbyggingu samfellds lífeyriskerfis, 
er byggðist á sjóðsmyndun á vegum margra 
lífeyrissjóða. Hugmyndunum um lífeyrissjóð 
fyrir alla landsmenn og gegnumstreymiskerfi 
hefur að vísu aldrei verið formlega hafnað, en 
þær hafa smám saman vikið til hliðar fyrir 
þeirri viðleitni að þróa og endurbæta lífeyris-
sjóðakerfið, þannig að það gæti staðið undir 
nafni sem heildarkerfi lífeyrisréttinda fyrir 
alla landsmenn. 

Mikilvægur áfangi í þeirri þróun, sem átt 
hefur sér stað síðastliðin 10 ár til endurbóta á 
lífeyriskerfinu, hófst með samningum Al-
þýðusambandsins og vinnuveitenda um líf-
eyrismál í febrúar 1976. Annars vegar var þá 
gert samkomulag um aðgerðir til þess að 
verðtryggja lífeyri óverðtryggðra sjóða á 
vegum þessara aðila með fjármagni, sem fyrst 
og fremst kom frá lífeyrissjóðunum sjálfum 
og Atvinnuleysistryggingasjóði. Með þessu 
samkomulagi var að verulegu leyti leyst úr 
hinu alvarlega misrétti, sem þá ríkti milli líf-
eyrissjóðanna. Hins vegar er hér í eðli sínu 
um að ræða bráðabirgðalausn, þangað til að 
sjóðirnir geta sjálfir staðið með eðlilegum 
hætti undir verðtryggðum lífeyri. 

Hins vegar var með samkomulaginu stefnt 
að því að taka lífeyrismálin til rækilegrar 
endurskoðunar, þar sem meginmarkmiðin 
væru að koma á samfelldu lífeyriskerfi, er 
tæki til allra landsmanna og tryggði lífeyri, er 
fylgdi þróun kaupgjalds á hverjum tíma. 
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Stefnt skyldi að auknum jöfnuði í greiðslu líf-
eyris, þar á meðal varðandi skiptingu áunn-
inna lífeyrisréttinda milli hjóna. Til þess að 
sinna þessu verkefni var sett á laggirnar sjö 
manna nefnd fulltrúa Alþýðusambands 
Íslands, Vinnuveitendasambands Íslands og 
Vinnumálasambands samvinnufélaganna og 
undir formennsku forstjóra Þjóðhagsstofn-
unar. Síðar bættist fulltrúi Farmanna- og 
fiskimannasambandsins í nefndina. Nokkru 
síðar eða í júlí 1976 skipaði fjármálaráðherra 
aðra nefnd, svokallaða Endurskoðunarnefnd 
lífeyriskerfis, sem átti að sinna sömu verkefn-
um. í þessa endurskoðunarnefnd voru upp-
haflega skipaðir 17 menn, og voru í þeim hópi 
allir nefndarmenn sjö manna nefndarinnar, 
sem síðar varð átta manna nefndin, en auk 
þess fulltrúar annarra hagsmunasamtaka, 
Bandalags starfsmanna ríkis og bæja, Banda-
lags háskólamanna, Sambands bankamanna, 
Landssambands lífeyrissjóða og Stéttarsam-
bands bænda auk fulltrúa fjármálaráðuneytis 
og heilbrigðis- og tryggingaráðuneytis. 

Starf endurskoðunarnefndarinnar, sem 
venjulega hefur verið kölluð 17 manna 
nefndin, hefur að sjálfsögðu mjög mótazt af 
því, hve fjölmenn hún hefur verið. Í reynd 
hefur hún starfað sem nokkurs konar yfir-
nefnd eða samræmingaraðili fyrir þá vinnu, 
sem unnin hefur verið að endurskoðun líf-
eyriskerfisins á undanförnum árum. Vegna 
þess, að í henni sitja fulltrúar hagsmunasam-
taka og lífeyrissjóða í landinu, hefur hún 
verið ákjósanlegur vettvangur til þess að 
kynna og fá fram afstöðu til frumvarpa og til-
lagna á sviði lífeyrismála, sem í undirbúningi 
hafa verið hverju sinni. Vegna þess, hvernig 
nefndin hefur verið samsett, hefur hins vegar 
ekki komið til greina, að hún gæti gert álykt-
anir með formlegri atkvæðagreiðslu, heldur 
hefur hún fyrst og fremst starfað sem ráðgef-
andi aðili og vettvangur, þar sem reynt hefur 
verið að samræma sjónarmið, eftir því sem 
unnt hefur verið, en enginn hefur verið bund-
inn af þeim niðurstöðum, sem frá henni hafa 
komið. Sú vinna, sem unnin hefur verið á 



HVERT STEFNIR í LÍFEYRISMÁLUM? 9 

vegum nefndarinnar, hefur fyrst og fremst 
verið í höndum undirnefnda og starfshópa. 
Langmestu máli hefur þó skipt sú vinna, sem 
farið hefur fram innan 7 manna nefndarinnar, 
og má með sanni segja, að raunveruleg for-
usta þessa starfs hafi verið í hennar höndum, 
en 17 manna nefndin hafi reynt að leita eftir 
víðtækari samstöðu allra þeirra aðila, sem að 
henni hafa staðið. 

Skýrsla um starf 17 manna nefndarinnar, 8 
manna nefndarinnar og undirnefnda var send 
fjármálaráðherra ásamt fylgiskjölum 5. maí 
sl., og voru þau gögn öll lögð fyrir Alþingi til 
upplýsingar. Get ég vísað til þeirra varðandi 
þá vinnu, sem unnin hefur verið í þessum 
málum undanfarin ár. 

Ástæðulaust er því að rekja nákvæmlega 
það, sem þegar hefur verið gert til endurbóta 
í lífeyrissjóðum á þessu tímabili, en þó er 
nauðsynlegt að drepa stuttlega á tvö mikilvæg 
atriði. Annars vegar var á þessu tímabili 
komið á almennri löggjöf til að tryggja öllum 
þeim, sem ekki hafa átt þess kost að ávinna 
sér bótarétt með þátttöku í lífeyrissjóði, sam-
bærileg réttindi. Fyrsta skrefið í þessa átt 
hafði reyndar verið stigið með lögum frá 
árinu 1970 um eftirlaun til aldraðra í stéttar-
félögum. Lokaskrefið var hins vegar stigið 
með almennum lögum um eftirlaun til aldr-
aðra, sem sett voru í árslok 1979 í samræmi 
við fyrirheit ríkisstjórnarinnar við gerð kjara-
samninga árið 1977. Samkvæmt þessum 
lögum er öllum aldursflokkum, sem aldurs 
vegna hafa ekki átt þess kost að ávinna sér líf-
eyrisréttindi frá lífeyrissjóði eða einungis náð 
þar takmörkuðum réttindum, tryggður 
ákveðinn lágmarkslífeyrir á grundvelli 
atvinnutekna allt að aldarfjórðungi aftur í 
tímann. Undir þessum bótum er að megin-
hluta staðið af starfandi lífeyrissjóðum, 
Atvinnuleysistryggingasjóði og ríkissjóði. 
Þetta fyrirkomulag er tímabundið, þar sem 
forsenda laganna er, að jafnframt yrðu gerðar 
ráðstafanir til þess að koma á skylduaðild 
allra starfandi manna að lífeyrissjóði, þannig 
að öllum yrðu með þeim hætti tryggðar fullar 
lífeyrisbætur í framtíðinni. 

Síðasta skrefið, sem tekið hefur verið í 
þessum málum, var svo fólgið í því að setja 
löggjöf, þar sem komið var á almennri 
skylduaðild allra starfandi manna að lífeyris-
sjóðum. Var þetta gert með setningu þrennra 
laga á árinu 1980, sem undirbúin voru á 
vegum lífeyrisnefndanna. Eru þetta í fyrsta 
lagi lög um starfskjör launafólks og skyldu-
tryggingu lífeyrisréttinda, sem skylda alla, 
sem atvinnutekjur hafa, til að vera í lífeyris-
sjóði. Í öðru lagi voru sett lög um Söfnunar-
sjóð lífeyrisréttinda, sem þeir skulu eiga aðild 
að, sem ekki eiga annars staðar aðildarrétt, 
og svo í þriðja lagi lög um heildarskráningu 
allra lífeyrisréttinda í landinu. Með samþykkt 
þessara laga má segja, að löggjafinn hafi í 
heild markað þá stefnu, að lífeyrisréttindi 
landsmanna skuli í framtíðinni byggjast ann-
ars vegar á grunnlífeyri frá Tryggingastofnun 
ríkisins, en hins vegar á lífeyri frá lífeyris-
sjóði, er starfi innan samræmds lífeyriskerfis, 
sem allir starfandi menn skuli eiga aðild að. 

Þótt stefnan hafi þannig verið mörkuð 
varðandi heildarfyrirkomulag lífeyrismála til 
frambúðar, voru þó mörg vandamál enn 
óleyst varðandi skipulag og starfshætti lífeyr-
issjóðanna, skilgreiningu lífeyrisréttinda og 
samhengi þeirra við iðgjaldagreiðslur. Að 
þessum verkefnum hefur mikið starf verið 
unnið á vegum lífeyrisnefndanna undanfarin 
ár, og má þar sérstaklega nefna drög að frum-
varpi til laga um starfsemi Iífeyrissjóða og 
útreikninga á þróun lífeyriskerfis fram í 
tímann, er hafa það hlutverk að svara spurn-
ingum um þá fjárhæð iðgjalda, sem nauðsyn-
leg væri til þess að standa undir tilteknum líf-
eyrisréttindum í framtíðinni, svo og um áhrif 
ávöxtunar lífeyrissjóða á greiðslugetu þeirra. 
Að þessum málum hefur verið haldið áfram 
að vinna á vegum 8 manna nefndarinnar 
undanfarna mánuði, en 17 manna nefndin 
hefur ekki starfað, síðan skýrsla um störf 
hennar var send fjármálaráðherra. Öðrum 
mönnum er því kunnara en mér, hvar 
umræður um þessi efni standa nú, en ég vil 
þó í lokakafla þessa erindis gera nokkra grein 
fyrir skoðunum mínum varðandi þau 



Mynd la 

Aldursskipting þjóðarinnar 1984-2034 

Hlutföll % 

la. Hér er stuðzt við aðalspá mannfjöldahóps framtíðarkönnunar. Í þeirri spá felst. að frjósemi lækki á næslu 7 árum ur 2 börnum á 
konu í 1.7 börn og verði óhreytt eftir það. Þá er gert ráö fyrir. að dánarlíkur lækki um 1 % á áratug í hverjum aldurshópi og að fækkun 
vegna flutninga verði 300 manns á ári. Myndin sýnir. að á næstu 50 árum mun þjóðin eldast mjög. og verða 18% Íslendinga yfir 70 ára 
í stað 7% nú. 

lb. Hér er miðað við 70 ára lífeyrisaldur og lífeyrisreglur aðildarsjóða Sambands almennra lífeyrissjóða og gert ráð fyrir 
meðalfr jósemi áranna 1981-82. Myndin sýnir glögglega þá miklu fjölgun ellilífeyris- og makalífeyrisþega sem hlutfall af 
iðgjaldagreiðendum, sem vænta má í framtíðmni, jafnvel þótt frjósemi lækki ekki. 
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5. tafla. 
Aldursskipting mannfjöldans 1960-2020. 

Mannfjöldi alls Fólk á vinnualdri Fólk á eftirlaunaaldri Fólk á eftirlaunaaldri 
(íþúsundum) (16-64 ára) (65 áraogeldri) sem hlutfall fólks á 

(í þúsundum) (í þúsundum) vinnualdri í % 
1960 175.7 96,8 14.3 14.77 
1970 204,5 115,4 18,0 15,59 
1980 228,2 138,3 22,5 16,26 
1984 239,5 148,0 24,1 16,28 
1990 249.9 158,0 26.6 16,83 
2000 262.2 174,0 31,3 17.98 
2010 271.6 182.1 35.7 19.60 
2020 275.6 178,4 47.8 26,79 

Athugasemdir: Mannfjöldaspá þessi er unnin af starfshópi framtíðarkönnunar um fólksfjölda. Helztu forsendur spárinnar 
eru: 
1. Frjósemi lækkar á næstu 7 árum niður í 1.7 barn á konu. 
2. Brottflultir umfram aðflutta verða 300 manns á ári. 
3. Dánarlíkur lækka um 1% á ári í öllum aldurshópum. 

úrlausnarefni, sem brýnast er aö leysa á 
þessum vettvangi á næstunni, ef tryggja á far-
sællega þróun lífeyriskerfisins í framtíðinni á 
grundvelli félagslegs rettlætis og fjárhagslegs 
heilbrigðis. 

Fyrsta atriðið, sem ég vil gera að umræðu-
efni, er setning almennrar löggjafar um starf-
semi lífeyrissjóða. Enginn ágreiningur ætti að 
þurfa að ríkja um það, að nauðsynlegt sé, að 
svo mikilvægri starfsemi sé sett heildarlög-
gjöf, er kveði á um réttindi lífeyrissjóðanna 
og skyldur, skipulag á starfsemi þeirra, fjár-
hagslega uppbyggingu og eftirlit með rekstri 
þeirra, svo að nokkuð sé nefnt. Drög að frum-
varpi til slíkra laga hafa nú legið fyrir um 
nokkurt skeið, án þess að endanleg niður-
staða hafi fengizt af hálfu hagsmunaaðila eða 
ákvörðun hafi verið tekin um lagningu frum-
varps fyrir Alþingi. 

Ágreiningur hefur m.a. snúizt um það, að 
hve miklu leyti slík lög þyrftu að geyma 
ákvæði um lágmarkslífeyrisréttindi, er sjóð-
irnir skyldu veita, svo og um samsvarandi 
fjárhæð iðgjalds. Þótt að mörgu leyti sé æski-
legt að hafa sem fyllst ákvæði um þetta efni í 
allsherjarlöggjöf um lífeyrissjóði, verður 
einnig að hafa í huga, að þessi réttindi hljóta 
í framtíðinni eins og hingað til að verða samn-
ingsatriði þeirra aðila, sem að lífeyrissjóð-
unum standa, og því nokkuö breytileg eftir 
þróun mála og stöðu einstakra sjóða. Lág-
marksréttindi, sem sett yrðu í lög, þyrftu því 
að vera tiltölulega lág, ef þau eiga ekki aö 
þrengja svigrúm til samninga eða skapa 
vandamál gagnvart einstökum sjóðum. Hins 
vegar væri mjög æskilegt, að í lögunum væru 
ákvæði um skiptingu lífeyrisréttinda milli 
hjóna. Einnig virðist æskilegt, að sú breyting 
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Mi'ij. Lífeyrisgreiöslur og tekjur af 10% iögjaldi 

2a. Hér er gert ráð fyrir. að öll þjóðin sé í lífeyrissjóði, sem starfar skv. reglum aöildarsjóða Sambands almennra lífeyris-
sjóða, og 70 ára ellilífeyrisaldri. Til grundvallar er lögð sú forsenda, að réttindamyndun hafi byrjað árið 1970. Ennfremur er 
gcrt ráð fyrir, að iðgjöld séu reiknuð af öllum launum m.v. verölag í janúar 1984. Þá er gert ráð fyrir, að meðalfrjósemi áranna 
1981-1982 haldist allt tímabilið. Af myndinni má ráða, að iðgjald stendur undir lífeyrisgreiðslum fram til 2015, og verður um 
nokkra sjóðsmyndun aö ræða fram til þess tíma. Eftir þann tíma verður um útstreymi úr sjóðunum að ræða. Það jafngildir 
hins vegar ekki greiösluþrotum lífeyrissjóðanna, þar sem þeir eiga umtalsverðar eignir og hafa tekjur af þeim. 

Mynd2b 

Nauðsynlegt iðgjald við mismunandi forsendur um frjósemi 

2b. Hér er sýnt. hversu há iögjaldsprósentan þarf að vera, til að iðgjaldstekjur hvers árs standi undir lífcyrisgreiðslum skv. 
reglurn SAL-sjóðanna. Miðað er við þrjú tilvik um þróun frjósemi. Í fyrsta lagi er miðað við óbrevtta frjósemi áranna 1981-
1982. Í öðru lagi er gert ráð fyrir, að sú frjósemi lækki jafnt og þétt á 20 árum niður í 70%, og í síðasta lagi að hún lækki á 
sama tíma niður í 60%. Myndin sýnir ljóslega. hversu mikil áhrif breytingar á frjósemi hafa á iðgjald í gegnum streymiskerfi. 
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verði gerð, að grundvöllur iðgjalda og lífeyr-
isréttinda skuli vera heildarfjárhæð greiddra 
launa, en ekki föst laun, eins og nú er almenn-
ast. Fyrir slíkri breytingu virðist nú mikill 
stuðningur, enda eru föst laun víða mjög 
ófullkominn mælikvarði á raunverulegar 
launatekjur manna. Með tilliti til þess, hve 
mikilvægt ég tel, að ekki dragist öllu lengur að 
setja heildarlöggjöf um starfsemi lífeyris-
sjóða, er ég þó þess hvetjandi, að reynt sé að 
ljúka því máli, jafnvel þótt í því felist, að 
geyma verði ýmis úrlausnarefni varðandi 
iðgjöld og lágmarksréttindi til ákvörðunar og 
samninga síðar. 

Annað ágreiningsefni varðar stjórnskipu-
lega meðferð málefna lífeyrissjóða og eftirlit 
með þeim og þá einkum það, hvort slíkt skuli 
vera í höndum fjármálaráðuneytisins áfram, 
heilbrigðis- og tryggingaráðuneytis eða sér-
stakrar stofnunar, sem hagsmunaaðilar fái 
stjórnaraðild að. Satt að segja finnst mér hér 
ekki um svo veigamikið atriði að ræða, að 
ekki eigi að geta náðst um það málamiðlun 
við stjórnvöld, ef í það er gengið af alvöru. 

Erfiðara vandamál er vafalaust sú skoðun 
margra, að samtímis slíkri löggjöf þurfi að 
draga úr því misrétti, sem þeir telja vera milli 
lífeyrissjóða opinberra starfsmanna og svo-
kallaðra frjálsra sjóða. Mun ég víkja nokkuð 
að því máli síðar. Eigi hins vegar að leysa öll 
slík vandamál, áðuren heildarlöggjöf um líf-
eyrissjóði er sett, gæti hún dregizt á langinn 
meira en góðu hófi gegnir. Sé litið til reynsl-. 
unnar, virðist hún kenna okkur það, að betra 
sé að þoka þessum málum áfram, þótt í 
smáum skrefum sé, en að bíða eftir einni alls-
herjarlausn alls vanda. Setning almennra laga 
um starfsemi lífeyrissjóða gæti reynzt slíkt 
heillaskref, þótt ýmis vandamál væru enn 
skilin eftir óleyst. 

Með því að leggja þannig til, að löggjöf um 
lífeyrissjóði verði flýtt sem mest, vil ég alls 
ekki draga úr mikilvægi þess, að menn átti sig 
sem fyrst á því, hvaða réttindum sjóðirnir geti 
staðið undir í framtíðinni miðað við mismun-
andi forsendur um iðgjöld og mannfjölda-
þróun. Þeir útreikningar, sem komið hafa út 

úr reiknilíkani því, sem unnið var að á vegum 
8 manna nefndarinnar, sýna, svo að ekki 
verður um villzt, að núverandi iðgjöld þurfa 
að hækka og það líklega verulega, ef almennu 
lífeyrissjóðirnir eiga að geta staðið undir 
óskertum réttindum í framtíðinni. Opinberu 
sjóðirnir, sem bjóða upp á meiri réttindi, 
þyrftu að sjálfsögðu enn meiri hækkun, ef 
þeir ættu að standa við skuldbindingar sínar. 
Ástæðan fyrir þessari þróun er sú mikla breyt-
ing, sem hefur verið að eiga sér stað í frjósemi 
þjóðarinnar á undanförnum árum, en á eftir 
að koma fram í mjög breyttri aldursskiptingu, 
þegar fram líða stundir. Nú er því t.d. spáð, 
að þeim, sem eru yfir 65 ára að aldri, muni 
fjölga hlutfallslega um nálægt 75% fram til 
ársins 2020, en gæti fjölgað enn meir, ef frjó-
semi lækkar hér á næstunni eins mikið og hún 
hefur þegar gert í öðrum Evrópulöndum. Hér 
er vissulega við mjög erfitt viðfangsefni að 
glíma, þar sem byggja verður spá um 
greiðslugetu kerfisins á mörgum óvissum 
forsendum um mannfjöldaþróun. Það væri 
hins vegar ábyrgðarleysi að draga ekki þegar 
í stað þær ályktanir af þessum útreikningum, 
að tekjur sjóðanna þurfi að auka að 
óbreyttum réttindum. Því fyrr sem leiðrétting 
er gerð í þessu efni, þeim mun minni þarf hún 
að vera. 

Eitt af því, sem þyngst vegur í útreikn-
ingum um greiðslugetu lífeyrissjóðanna, er 
sú raunávöxtun, sem reiknað er með í fram-
tíðinni. Hún er einnig mikilli óvissu háð, þar 
sem hún fer ekki eingöngu eftir útlánastefnu 
sjóðanna sjálfra, heldur almennri þróun láns-
kjara og þeim hagvexti, sem til lengdar hlýtur 
að ráða því, undir hvaða raunvöxtum lántak-
endur sjóðanna geta staðið. 

Áhrif raunávöxtunar sjást bezt á ákveðnu 
dæmi. Miðað við réttindakerfi almennu líf-
eyrissjóðanna og 70 ára lífeyrisaldur sýna 
útreikningar, að iðgjald þyrfti að hækka í 
23%, ef sjóðurinn er ávaxtaður í hátt við 
launabreytingar. Sé jafnframt gert ráð fyrir 
því, að launabreytingar séu að meðaltali 2% 
hærri en verðlagsbreytingar, þ.e.a.s. að raun-
laun hækki um 2% á ári, felst í þessu, að raun-
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vextir séu 2% umfram verðbólgu. Takist hins 
vegar að hækka raunávöxtunina um 2%, 
þ.e.a.s. upp í 4% umfram verðbólgu eða 2% 
umfram launabreytingar, myndi aðeins 12% 
iðgjald nægja til að standa undir sömu rétt-
indum. Það þarf með öðrum orðum ekki 
nema 2% hækkun raunvaxta til þess að lækka 
iðgjaldaþörfina um nálægt því helming. 

Af þessu er ljóst, að miklu máli skiptir, að 
stefnt sé að sem beztri ávöxtun í útlánastarf-
semi lífeyrissjóðanna, en um það efni eru 
ákvæöi, sem eru mjög til bóta, í þeim frum-
vörpum, sem samin hafa verið um starfsemi 
lífeyrissjóöanna. Ástæða er þó til þess að 
benda á þann vanda, sem felst í því, að ætíð er 
þrýst á um sem hagstæðust lánskjör fyrir sjóð-
félaga sjálfa. Ef standa á á móti þrýstingi af 
þessu tagi, er mikilvægt, aö hægt sé að sam-
ræma sem bezt lánskjör lífeyrissjóðanna inn-
byrðis til félaga sinna, svo að ekki komi til 
samkeppni um að bjóða óeðlilega hagstæð 
lánskjör, sem að lokum hljóta að koma niður 
á greiðslugetu sjóðanna sjálfra. Nú er vænt-
anlega skammt í það, að hér á landi taki til 
starfa verðbréfamarkaður, þar sem um 
verður að ræða opinbera skráningu á fyrsta 
flokks verðbréfum, en slíkur markaður getur 
haft mikla þýðingu fyrir lífeyrissjóðina, bæði 
vegna þeirra ávöxtunarmöguleika, sem hann 
býður upp á, og vegna þeirra leiðbeininga, 
sem hann á að geta gefið um eðlilega ávöxtun 
á beinum útlánum sjóðanna til annarra aðila. 

Kem ég þá að atriði, sem hingað til hefur 
átt einna mestan þátt í þeim mismun, sem 
verið hefur á milli lífeyrisréttinda einstakra 
starfshópa. Á ég hér við skiptingu lífeyris-
sjóðanna í sjóði, þar sem vinnuveitandinn 
ábyrgist lífeyrisgreiðslu með fullri verðtrygg-
ingu miðað við laun á hverjum tíma, en hins 
vegarsjóði, þar sem lífeyrisgreiðslur fara eftir 
greiðslugetu sjóðanna sjálfra. í fyrri hópnum 
eru, svo sem kunnugt er, lífeyrissjóðir ríkis-
starfsmanna, starfsmanna sveitarfélaga og 
ríkisbanka. í hinum hópnum eru svo allir 
aðrir lífeyrissjóðir, sem orðið hafa til með 
samningum milli starfsmanna og vinnuveit-
enda. Eins og oft vill verða eru sögulegar 

ástæður fyrir þessari tvískiptingu, en fyrstu 
lífeyrissjóðirnir voru stofnaðir innan opin-
bcra geirans, þar sem eftirlaun höfðu aö 
nokkru marki tíðkazt áður. 

Augljóst er, að mjög hefur dregið úr þeirri 
mismunun, sem hér var fyrir hendi, t.d. fyrir 
tveimur áratugum, með stofnun Iífeyrissjóða 
fyrir aðrar starfsstéttir. Engu að síður er hætt 
við því, að sá mikli mismunur, sem enn 
stendur eftir í þessu efni og m.a. kemur fram 
í meiri réttindum opinberu sjóðanna í hlut-
falli við iðgjald og miklu meira öryggi, eigi 
eftir aö skapa alvarleg vandamál og togstreitu 
innan hins samfellda lífeyriskerfis framtíðar-
innar, ef ekkert er að gert. 

Á meðan svo er ástatt, að félagar hinna 
opinberu lífeyrissjóða þurfa engar áhyggjur 
aö hafa af afkomu sjóða sinna, er hætt við, að 
sífelldur þrýstingur veröi á aukin réttindi 
umfram greiðslugetu sjóðanna, sem hinn 
opinberi vinnuveitandi verður að lokum að 
standa undir. Sama gildir um ávöxtun sjóð-
anna, en þar hljóta sjóðfélagar sífellt að 
þrýsta á um hagstæða lánafyrirgreiðslu 
sjálfum sér til handa, en án alls tillits til 
afkomu sjóðanna, sem þeir bera sjálfir enga 
ábyrgð á. Það getur ekki hjá því farið, að 
þetta leiði til þess, að varanlegt misræmi verði 
bæði milli réttinda og ávöxtunar opinberu 
sjóðanna og annarra lífeyrissjóða, sem aftur 
mun valda óánægju og togstreitu innan kerfis-
ins. 

Á vandamáli sem þessu eru því miður 
sjaldnast til neinar einfaldar eða aðgengilegar 
lausnir. Lífeyrisréttindin eru orðin mikil-
vægur þáttur í heildarkjörum opinberra 
starfsmanna, sem tekið hefur vcrið tillit til við 
launaákvarðanir. Þeim verður því varla 
breytt, nema á móti komi breytingar á öörum 
starfskjörum, sem meta má jafngildar. Út í 
möguleika á slíkum samningum skal ég ekki 
hætta mér hér. Þetta vandamál er hins vegar 
þess eðlis, að lausn þess getur ráðið úrslitum 
um það, hvort unnt reynist að tryggja hér á 
Iandi til frambúðar starfsemi samræmds 
kerfis lífeyrissjóða, sem allir launþegar geti 
sætt sig sæmilega við. 
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Að síðustu vil ég svo nefna einn veigamik-
inn þátt lífeyrismála, sem ekki hefur komið 
að neinu marki inn í umræðu þá, sem átt 
hefur sér stað á undanförnum árum. Á ég hér 
við það, hvort æskilegt sé að breyta í framtíð-
inni verkaskiptingunni, sem nú er á milli 
almannatrygginganna annars vegar og lífeyr-
issjóðanna hins vegar. Þróunin hefur hin síð-
ari ár orðið með þeim hætti, að vaxandi hluti 
af lífeyrisgreiðslum almannatrygginga er 
fólginn í greiðslu tekjutryggingar og annarra 
sérstakra uppbóta til lífeyrisþega. Sú spurn-
ing hlýtur því að vakna, hvort æskilegt sé, að 
almannatryggingarnar haldi í framtíðinni 
áfram að greiða öllum lífeyrisþegum grunn-
lífeyri án tillits til tekna eða hvort æskilegra 
sé, aö hlutverk þeirra í framtíðinni felist ein-
göngu í því að tryggja afkomu þeirra, sem 
lakast eru settir, og stuðla með öðrum hætti 
að tekjujöfnun milli lífeyrisþega almennt. 
Mér virðist ýmislegt mæla með síðari leiðinni, 
eftir að öllum þorra manna hefur verið 
tryggður hjá lífeyrissjóðakerfinu viðunandi 
lífeyrir, sem bæði er verðtryggður og tengdur 
heildarlaunum. 

Ég er þá kominn að lokum þessa máls. Í 
því hef ég reynt að draga upp nokkra mynd af 
þeim breytingum, sem orðið hafa í lífeyris-
málum á undanförnum árum og m.a. leitt til 
þess, að flestir eru í reynd orðnir sammála um 
það, að lífeyriskerfi framtíðarinnar hljóti að 
meginstofni að byggjast á lífeyrissjóðum 
starfsstétta, er starfi samkvæmt samræmdum 
reglum. Komin er á skylduaðild allra lands-

manna að slíku lífeyriskerfi, og næstu verk-
efnin framundan hljóta að felast í þrennu: í 
fyrsta lagi að skapa hinu nýja kerfi sterkan 
lagalegan ramma, í öðru lagi að endurmeta 
réttindi og iðgjaldaþörf með samningum milli 
þeirra, sem að lífeyrissjóðunum standa, og í 
þriðja lagi að draga úr mismunun á fjárhags-
legri stöðu einstakra sjóða, sem stefnt getur 
jafnvægi kerfisins í hættu. Vona ég, að menn 
beri gæfu til að ná samstöðu um farsæla lausn 
þessara mála sem allra fyrst, en með því væri 
til lvkta leitt eitt mesta hagsmuna- og rétt-
lætismál alls almennings í landinu. 

Athugasemd. 
Eftir að þessi grein hafði verið sett og frá-

gengin til prentunar, voru undirritaðir kjara-
samningar milli Alþýðusambands Íslands, 
Vinnuveitendasambands Íslands og Vinnu-
málasambands samvinnumanna, en þeim 
fylgdi yfirlýsing um lífeyrismál. í þessari yfir-
lýsingu fallast aðilar á, að sett verði löggjöf 
um starfsemi lífeyrissjóða, sem byggist á fullri 
sjóðssöfnun og lífeyri, verðtryggðum miðað 
viö lánskjaravísitölu. Gert er ráð fyrir því, aö 
iögjöld og réttindi verði reiknuð af heildar-
fjárhæð greiddra launa, en ekki dagvinnuein-
göngu. eins og nú tíðkast. Stefnt er að því, að 
gengið verði frá samningum og lagasetningu 
um þessi atriði og önnur, sem í samkomulag-
inu felast, nægilega snemma til þess, að lög-
gjöf um starfsemi lífeyrissjóða gcti tekið gildi 
1. janúar 1987. 



Rögn valdur Hannesson: 

Stefna Norðmanna 
í s j á v a r ú t v e g s m á l u m 

Eftirfarandi grein er að mestu samhljóða erindi, sein flutt var í 
Háskóla íslands í desember 1985. 

1. Inngangur 
í erindi þessu skal stutt grein gerð fyrir 

stefnu Norðmanna í sjávarútvegsmálum.1)Til 
að byrja með mun ég gera lauslegan saman-
burð á norskum og íslenzkum sjávarútvegi og 
þýðingu hans í þjóðarbúskap beggja Iand-
anna. Síðan mun ég ræða opinber afskipti af 
norskum sjávarútvegi, bæði beina íhlutun 
hins opinbera í málefni sjávarútvegsins svo og 
fjárstuðning ríkisins við hann. Þar á eftir 
verður reynt að gefa skýringu á stefnu hins 
opinbera í sjávarútvegsmálum. Það, sem 
einkum þarf skýringar við, er sú staðreynd, 
að hið opinbera hefur að mjög litlu levti stefnt 
í þá átt að auka arðsemi sjávarútvegsins. Það 
er um tvær tilgátur að velja til skýringar á 
þessu. Önnur er sú, að arðsemi sjávarútvegs-
ins sé engan veginn neinn algildur mælikvarði 
á gildi hans fyrir þjóðarbúið, og því beri hinu 
opinbera heldur ekki að hámarka hana. Hin 
tilgátan er sú, að stefna hins opinbera sé 
hreinlega misheppnuð og taki mið af að þjóna 
sérhagsmunum sjávarútvegsins á kostnað 
almennra hagsmuna. Að lokum verður stutt-
lega fjallað um veiðikvóta til langs tíma. Slíkt 
kerfi gæti gert sjávarútveginn að arðbærri 
atvinnugrein og virðist henta vel þeirri skipan 
mála, sem komin er á stjórn veiða á norðaust-
anverðu Atlantshafi. 

11 Ýmislegt. sem fram kemur í þessu erindi, hcfur áður verið 
birt í greininni „Inefficiency through Govemmcnt Rcgu-
lations: thc Case of Norway's Fishcry Policy", Marine 
Rcsource Economics, 2. árg.. bls. 115-141, 1985. 

2. Lauslegur samanburður á sjávarútvegi á 
Íslandi og í Noregi 

Það er ekki úr vegi að byrja með dálitlum 
samanburði á norskum og íslenzkum sjávar-
útvegi. Náttúruskilyrði sjávarútvegs eru 
svipuð í báðum löndum, og sömu tegundir 
fisks eru aðaluppistaða veiðanna. Myndir 1 
og 2 sýna veiðimagn og skiptingu þess í 
höfuðflokka síðan 1970. Íslendingar veiða að 
meðaltali um helming á við Norðmenn, en 
veiðar Íslendinga eru mun sveiflukenndari, 
bæði veiði botnfiska og þó einkum og sér í lagi 
loðnuveiðar. Skýringin liggur að nokkru í að 
Norðmenn veiða úr fleiri stofnum, sem ekki 
sveiflast í takt, og svo hafa þeir allt til þessa 
verið farsælli en Íslendingar í stjórn á loðnu-
veiðum. 

Hvað varðar framleiðnina í veiðunum, þá 
er það ekkert einfalt mál. Hér verður ekki 
gerð tilraun til annars en að draga upp mjög 
grófa mynd. Tafla 1 sýnir fjölda sjómanna og 
stærð fiskiskipaflotans í báðum löndum 1983 
og 1984. Þegar þess er gætt, að 1983 var 
Íslendingum óvenju óhagstætt vegna hruns 
loðnustofnsins, virðist óhætt að fullyrða, að 
framleiðni í fiskveiðum sé mun meiri á Íslandi 
en í Noregi, hvort sem reiknað er í veiði-
magni á mann eða veiðimagni á rúmlest. Sú 
staðreynd, að skipting veiðimagnsins í höfuð-
flokka er svipuð í báðum löndunum, gerir 
þennan samanburð athyglisverðari en í fljótu 
bragði mætti ætla, út frá því að heildarveiði-
magn samanstendur af ýmiss konar fiski, sem 
seldur er á afar mismunandi verði. Þess má 
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geta, að Ola Flaaten, lektor í fiskihagfræði 
við háskólann í Tromsö, hefur gert saman-
burð á framleiðni í botnfiskveiðum í Norður-
Noregi, á Íslandi og á austurströnd Kanada. 
Niðurstöður hans voru, að framleiðni væri 
mest á Íslandi og minnst í Kanada og stæði í 
öfugu hlutfalli við ríkisstyrki sjávarútvegsins. 

Þegar svo kemur að hagnýtingu aflans, 
verður munurinn á íslenzkum og norskum 
sjávarútvegi meiri. Tafla 2 sýnir hagnýtingu 
þorskaflans 1984. Það er umtalsverður munur 
á, hve mikill hluti aflans fer í frystingu; á Ís-
landi fóru 55% þorskaflans í frystingu, í 
Noregi 45%. Það er athyglisvert, að munur-

2. mynd 
Island 

-Annað 

Loðna 

- Sild 

Botnfiskar 
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Tafla 1 
Veiðimagn, fjöldi sjómanna, stœrð fiskiskipaflotans og framleidni í fiskveiðum á Islandi og í Noregi. 

Ísland Noregur 
1983 1984 1983 1984 

Fjöldi s j ó m a n n a (aða ls ta r f ) 6.207 6.363 22.389 22.864 
Stærð f i sk isk ipaf lo tans (þúsund rúmlest i r ) 112 113 330 334 
A f l a m a g n (þúsund tonn) 839 1.536 2.813 2.419 
Afli á s j ó m a n n ( tonn) 135 241 126 106 
Afli á rúmles t ( t onn) 7,5 13,6 8,5 7,2 

Heimildir: Ægir, Fiskets gang, Statistisk árbok og Fiskeristatistikk. 

inn er ekki í því fólginn, að Norðmenn selji 
meira af ferskum eða ísuðum fiski, eins og 
kannski mætti ætla vegna nálægðar þeirra við 
meginland Evrópu; munurinn er einkum 
fólginn í að Norðmenn framleiða meira af 
hertum fiski og svolítið meira af saltfiski. Hér 
munar mest um það, sem Norðmenn kalla 
„skreið", þ.e. hrygningarþorsk, sem veiddur 
er við Lofoten. Loftslag í Lofoten er sérlega 
vel til þess fallið að þurrka fisk; hiti er sjaldan 
langt undir frostmarki, þannig að það verða 
engir frostskaðar á fiskinum. Lofotskreið er 
seld á háu verði til Ítalíu og er sú verkunarað-
ferð, sem um árabil hefur skilað mestum arði 
í þorskveiðum Norðmanna. 

Sé litið á skiptingu útflutningsins á mark-
aði, er um umtalsverðan mun að ræða. Tafla 
3 sýnir þýðingarmestu markaðina fyrir 
íslenzkar og norskar sjávarafurðir (tölurnar 
eru frá 1983). Efnahagsbandalagið er þýðing-
armesti markaðurinn, bæði fyrir íslendinga 
og Norðmenn, en þó mun þýðingarmeiri fyrir 
Norðmenn, sem ekki er undarlegt vegna 
nálægðar þeirra við meginland Evrópu. Þess 

Tafla 2 
Hagnýting þorskaflans 1984 

Ísland Noregur 

Fryst ing 5 5 % 4 5 % 
Söl tun 36% 3 8 % 
Herz la 2 % 10% 
F e r s k u r og í saður 7 % 6 % 
A n n a ð (n iðu r suða ) 1% 

Tafla 3 
Hlutdeild helztu markaða 

í útfluttu verðmœti sjávarafurða 1982 

Ísland Noregur 

E f n a h a g s b a n d a l a g 
E v r ó p u 
Banda r ík in 
Sv íþ jóð og Finnland 
Fr íve rz luna rbanda lag 
E v r ó p u ( E F T A ) 

3 3 % 
3 1 % 

18% 

42% 
7 % 

18% 

Heimildir: Ægir og Fiskets gang. 

Heimildir: Statistisk sentralbyrá: Fiskeristatistikk, og Ægir. 

má geta, að Íslendingar njóta betri viðskipta-
kjara við Efnahagsbandalagið en Norðmenn 
gera. Hér munar mest um tollaívilnanir fyrir 
ísaðan fisk; tollur á íslenzkum fiski er aðeins 
2 - 4 % , meðan tollur á norskum fiski er 13-
15%. Bandaríski markaðurinn skiptir svip-
uðu máli og Efnahagsbandalagsmarkaðurinn 
fyrir Íslendinga, en fyrir Norðmenn skiptir 
hann miklu minna máli. Sænski og finnski 
markaðurinn skipta svipuðu máli fyrir Norð-
menn og Fríverzlunarbandalagið allt fyrir 
Íslendinga. 

Ef við svo lítum á stöðu sjávarútvegsins í 
efnahagskerfinu, verður munurinn á Íslandi 
og Noregi ekki bara umtalsverður, heldur er 
hér um grundvallarmun að ræða. Á Íslandi er 
sjávarútvegurinn undirstöðuatvinnuvegur; 
sjávarafurðir eru um 70% af vöruútflutningi 
landsins og voru í mínu ungdæmi yfir 90%. Í 
Noregi eru sjávarafurðir aðeins 4% af verð-
mæti alls vöruútflutnings. Sjávarútvegurinn 
skiptir því litlu máli fyrir þjóðarbúskap 
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Norðmanna í heild. í Norður-Noregi og í 
sumum héruðum á vesturströndinni er sjávar-
útvegurinn hins vegar undirstöðuatvinnuveg-
ur, rétt eins og á Íslandi. Sjávarútvegur 
Norðmanna er útflutningsatvinnuvegur í 
álíka ríkum mæli og á Íslandi; yfir 90% af 
sjávarafurðum Norðmanna eru flutt út. 

3. Opinber afskipti af sjávarútveginum 
Opinber afskipti af málefnum sjávarút-

vegsins eru víðtæk í Noregi og eiga sér langar 
rætur. Hér verð ég að stikla á stóru, en skal 
geta helztu afskipta ríkisins allt frá sviði veiða 
til sölu fisks og útflutnings afurða. 

Afskipti afveiðum 
Afskiptum ríkisvaldsins af fiskveiðum má 

skipta í fjóra flokka: veiðileyfi, veiðikvóta, 
bann við notkun vissra veiðarfæra og tíma-
takmarkanir á veiðum. 

1. Leyfi þarf til ýmissa veiða. Þetta á einkum 
við um veiðar með stórum og dýrum 
skipum. Þannig eru togveiðar, og hring-
nótaveiðar með skipum lengri en 90 fet, 
háðar leyfum. Sama er að segja um rækju-
veiðar. 

2. Í sumum veiðum er hverju skipi úthlutað 
veiðikvóta. Slíkt kerfi hefur lengi verið 
notað til að takmarka veiðar á loðnu og 
síld. Síðan 1976 hefur þorskafli togaranna 
verið takmarkaður með veiðikvótum. 

3. Tímatakmarkanir eru á sumum veiðum. 
Þannig eru t.d. loðnuveiðar ekki leyfðar 
fyrir vissan tíma. Síðustu árin hafa þorsk-
veiðar í Norður-Noregi verið bannaðar í 
tvær til þrjár vikur á hverri vertíð til að 
koma í veg fyrir, að þorskaflinn fari of 
langt fram úr því magni, sem Norðmenn 
og Rússar hafa komið sér saman um. 

4. Veiðar með tilteknum veiðarfœrum eru 
bannaðar. Slík bönn eru gjarnan tak-
mörkuð við ákveðin svæði eða tímabil. 
Þannig eru veiðar með þorskanót bann-
aðar með öllu í Lofoten. Haft er eftirlit 
með, hve mikið er tekið af þorskseiðum 
við rækjuveiðar, og veiðisvæðum lokað, ef 

það magn fer fram úr vissu hámarki. 
Togarar yfir 300 rúmlestir fá ekki að veiða 
innan gömlu 12 mílna landhelginnar, en 
hugvitssamir skipahönnuðir í Noregi hafa 
komið því svo fyrir, að flestir norskir 
togarar eru 299 rúmlestir að stærð. 

Sala á fiski upp úr sjó 
Allt síðan á 4. áratugnum hafa samtök 

sjómanna haft einkarétt á sölu fisks upp úr 
sjó. í Noregi eru nú alls 13 sölusamtök, sem 
sjá um þau mál. Athafnasvæði hverra ein-
stakra þessara samtaka er í sumum tilfellum 
takmarkað við ákveðna landshluta og í 
öðrum tilfellum takmarkað við ákveðnar teg-
undir fisks. Þannig eru t.d. ein sölusamtök 
fyrir makríl. „Noregs sildesalgslag" hefur 
umsjón með sölu síldar og annars bræðslu-
fisks sunnan við „Stadt" („hornið" við 62. 
breiddargráðu), meðan „Feitsildfiskernes 
salgslag" sér um sölu á loðnu og öðrum 
bræðslufiski fyrir norðan „Stadt". „Norges 
Ráfisklag" hefur umsjón með sölu á botnfiski 
frá Norður-Mæri (frá Kristianssund) og 
norður eftir til landamæranna við Sovétríkin. 

Nokkuð er misjafnt, hvernig þessi sölu-
samtök neyta aðstöðu sinnar. Tilgangur sam-
takanna er náttúrulega að tryggja sjó-
mönnum sem bezt verð fyrir fiskinn. „Norges 
Ráfisklag" selur ekki fiskinn sjálft, en fisk-
kaupendur verða að hafa leyfi frá samtökun-
um til að kaupa fisk. „Ráfisklaget", eins og 
það er oftast kallað, auglýsir lágmarksverð á 
fiski ársfjórðungslega eða svo. Áður en svo er 
gert hafa átt sér stað viðræður milli sölusam-
takanna og samtaka fiskkaupenda, en hvort 
hægt er að kalla þetta samningaviðræður, er 
álitamál, þar eð sölusamtökin hafa heimild til 
að auglýsa verð einhliða. Lágmarksverðið, 
sem „Ráfisklaget" auglýsir, er breytilegt, 
eftir því í hvers konar vinnslu fiskurinn fer. 
Greint er milli fjögurra vinnsluflokka, fersks 
og ísaðs fisks, söltunar, herzlu og frystingar. 
Hugsunin á bak við þessa verðmismunun er 
sú, að arðsemin sé breytileg eftir vinnslu-
flokkum, og því verði að selja fiskinn á mis-
munandi verði til að tekjur sjómanna verði 



20 FJÁRMÁLATÍÐINJDI 

sem hæstar. Nokkuð er misjafnt, hvaða 
vinnsluflokkar hafa þurft að greiða lægst hrá-
efnisverð. Nýr og ísaður fiskur hefur ævinlega 
verið seldur á hæsta lágmarksverði svo og 
lófótþorskur, sem þurrkaður er fyrir Ítalíu-
markað. Eins og stendur er fiskverð til fryst-
ingar nokkru hærra en til söltunar, en á seinni 
helmingi síðasta áratugar var þessu öfugt 
farið. Þess má og geta, að hægt er að nota mis-
munun á hráefnisverði til að nýta einokunar-
aðstöðu á erlendum mörkuðum, þegar sam-
keppni margra útflytjenda mundi ella koma í 
veg fyrir slíkt, en hvort „Ráfisklaget" tekur 
þetta með í reikninginn við ákvarðanir sínar 
um fiskverð, skal ósagt látið.2) 

Sölusamtökin fyrir Suður-Mæri og 
Romsdal (Sunnmöre og Romsdals Fiske-
salgslag) fara öðruvísi að. Þessi samtök selja 
fiskinn á eins konar uppboði. Þegar bátur er 
væntanlegur að landi, hringir skrifstofa sam-
takanna í hugsanlega kaupendur og biður um 
tilboð í fiskinn. Farmurinn er svo seldur hæst-
bjóðanda. Fiskverð á svæði þessara samtaka 
hefur alla jafna verið nokkru hærra en á svæð-
inu, sem „Ráfisklaget" hefur umráð yfir. Þess 
ber þó að gæta, að aðstæður á Suður-Mæri 
eru töluvert öðruvísi en norðar í landinu; það 
eru fleiri kaupendur á hverjum stað og styttra 
milli staða, og fiskurinn er annaðhvort seldur 
á neytendamarkað eða saltaður. Aðstæður 
eru því góðar til að selja fiskinn á uppboði. 

Verð á bræðslufiski er ákveðið af svonefnd-
um „Síldarsjóði" (Sildefondet). Stjórn 
sjóðsins, sem skipuð er fulltrúum kaupenda, 
seljenda og ríkisins, ákveður viðmiðunar-
verð. Út frá því er svo reiknað út verð á 
hinum ýmsu tegundum bræðslufisks eftir fitu-
og próteininnihaldi og öðrum eiginleikastuðl-
um. Viðmiðunarverð var fyrr ákveðið 
þannig, að áhrif verðsveiflna á mjöl og lýsis-
mörkuðum voru dempuð, þannig að í góðum 
árum var safnað í sjóðinn og í vondum árum 

21 Nánar er greint frá þessu í grein nninni ..The Effects of a 
Fishermen's Monopoly in the Market for Unprocéssed 
Fish", Marine Resource Economics, 2. árg., bls. 75-85. 

borgað úr honum. Nú í nokkur síðustu ár 
hefur „Síldarsjóður" verið tómur og notið 
ríkisstyrks. 

Útflutningur sjávarafurða 
Samkvæmt lögum hefur ríkisvaldið yfirum-

sjón með útflutningi sjávarafurða. Nokkuð er 
misjafnt, hvernig þessu er framfylgt. Sölu-
samtök frystihúsanna, „Frionor", höfðu lengi 
einkarétt á sölu á hraðfrystum fiski. Eina 
undantekningin frá þessu varerlentfyrirtæki, 
„Findus", sem fékk leyfi til að reka frystihús 
og togara í bænum Hammerfest. Síðan fengu 
önnur samtök frystihúsa, „Nordic Group", 
leyfi til að flytja út hraðfrystan fisk til Banda-
ríkjanna og Vestur-Evrópu. Útflutningur 
saltfisks og skreiðar er í höndum margra 
aðila, nema hvað sala til landa með ríkis-
verzlun eða samræmd innkaup fer í gegnum 
svokallaðar útflutningsnefndir. Það eru 13 
útflutningsnefndir fyrir hina ýmsu afurða-
flokka. Fyrirkomulag sölu á saltfiski og skreið 
hefur um langt skeið verið hitamál. Það eru 
stöðugt uppi raddir um að samræma sölu 
þessara afurða á öllum mörkuðum og stofna í 
því skyni sölusamtök með einkarétti til út-
flutnings á hverjum afurðaflokki. 

4. Fjárstuðningur ríkisins við sjávarútveginn 
Til viðbótar ríkisafskiptum af málefnum 

sjávarútvegsins í formi laga og reglugerða 
kemur svo fjárhagslegur stuðningur hins 
opinbera. Þessi stuðningur er tvenns konar. 
Annars vegar eru lán með betri vaxta- og 
afborganaskilmálum en hægt er að fá í við-
skiptabönkum. Þessi lán ganga fyrst og fremst 
gegnum „Sjómannabanka ríkisins" (Statens 
Fiskarbank). Auk þess veita „Byggðasjóður" 
(Distriktenes Utbyggingsfond) og „Iðnaðar-
banki ríkisins" (Industribanken) lán til fisk-
vinnslustöðva. Mest munar þó um hina beinu 
tekjustyrki til sjávarútvegsins. Þessir styrkir 
og kerfið á bak við þá gegna nokkurri sér-
stöðu og því fullt tilefni til að greina nánar frá 
því hér. 



STEFNA N O R Ð M A N N A í SJÁVARÚTVEGSMÁLUM 21 

Tekjustyrkirnir eru byggðir á samkomulagi 
frá 1964 milli samtaka sjómanna (Norges 
Fiskarlag) annars vegar og ríkisvaldsins hins 
vegar. Höfuðatriði þessa samkomulags er, að 
sjómenn eiga rétt á að krefjast viðræðna við 
ríkisvaldið, ef tekjur þeirra dragast aftur úr 
tekjum sambærilegra stétta. Hvað átt er við 
með sambærilegum stéttum, er ekki nánar 
skilgreint, en sá skilningur mun almennt 
lagður í þetta, að miðað sé við meðallaun iðn-
verkamanna. Undanfari þessa samkomulags 
var, að arðsemi sjávarútvegsins hafði stöðugt 
dregizt aftur úr arðsemi annarra atvinnu-
greina. Fyrstu árin eftir stríðið safnaði sjávar-
útvegurinn sjóðum, en þegar arðsemin tók að 
minnka, var farið að borga úr sjóðunum, og 
þegar leið á 6. áratuginn, voru sjóðirnir 
tæmdir. Hið opinbera fór þá að styrkja sjáv-
arútveginn. Hlutverk samkomulagsins við 
samtök sjómanna var annars vegar að koma 
þessum styrkjum á fastan grundvöll og hins 
vegar að gera sjávarútveginn arðbæran og 
sjálfbjarga. Samkomulagið frá 1964 kvað svo 
á, að stuðningur hins opinbera skyldi efla 
framleiðni sjávarútvegsins, þannig að hann 
gæti staðið á eigin fótum eftir fimm ár, þ.e. 
1968. 

Mynd 3 sýnir, hvernig til hefur tekizt. Sjáv-
arútvegurinn hefur dregizt lengra og lengra 
aftur úr öðrum atvinnuvegum í arðsemi, og 
ríkisstyrkirnir hafa aukizt, með nokkrum 
rykkjum þó. Viðræður ríkisvaldsins og sam-

taka sjómanna um tekjustuðning við sjávar-
útveginn eru löngu orðnar árviss atburður. 
Grundvöllur þessara umræðna eru niður-
stöður Kjararannsóknarnefndar sjávarút-
vegsins (Budsjettnemnda for fiskenæringen), 
sem árlega safnar upplýsingum um launa-
greiðslugetu vel rekinna fiskiskipa. Það er 
ævinlega nokkurt bil milli krafna sjómanna-
samtakanna og tilboða ríkisins og fyrir hefur 
komið, að ekki hefur náðst samkomulag um 
upphæð styrkjanna. Enda þótt niðurstöður 
Kjararannsóknarnefndar séu málefnalegar 
og hlutlausar, eru ýmsir kostnaðarliðir ævin-
lega matsatriði. Einn mikilvægasti þáttur 
ágreinings milli samtaka sjómanna og fulltrúa 
ríkisvaldsins er sú spurning, hvort afskriftir 
skuli reiknaðar af endurnýjunarverði eða inn-
kaupsverði. Þetta veldur töluverðum mun. 
enda þótt verðbólga í Noregi sé langtum 
minni en á Íslandi. 

Í reynd hefur samkomulag ríkisins og sam-
taka sjómanna þannig orðið tekjutryggingar-
kerfi fyrir sjávarútveginn. Sem slíkt má segja, 
að þetta kerfi hafi reynzt vel; eins og mynd 4 
sýnir, hafa tekjur sjómanna aukizt á við 
tekjur annarra stétta. Á hinn bóginn má svo 
spyrja, hvort slíkt tekjutryggingarkerfi geti 
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samrýmzt efnahagskerfi, sem byggir á mark-
aðsbúskap. Með því að styrkja atvinnugrein-
ar, sem eiga við minnkandi arðsemi að stríða, 
er komið í veg fyrir, að vinnuafl og fjármagn 
leiti til annarra og arðbærari atvinnugreina. 
Þetta er til skaða fyrir þjóðarbúskapinn í 
heild. Það er lítill vafi á, að ríkisstyrkir sjávar-
útvegsins í Noregi hafa haldið í vinnuafl og 
hvatt til fjárfestingar í þeirri grein, samtímis 
því að veiðigeta fiskiskipaflotans hefur verið 
mun meiri en það veiðimagn, sem hægt er eða 
skynsamlegt að taka. 

5. Hinn nýi hafréttur: Ónotað tœkifœri 
Sjávarútvegurinn er einmitt dæmi um 

atvinnuveg, þar sem ríkisafskipti þurfa að 
koma til, ef hagnýta á fiskistofnana á sem 
hagkvæmastan hátt. Orsök þessa er, að fiski-
stofnarnir eru félagseign og ekkert gjala er 
tekið fyrir að hagnýta þá, enda þótt þeir séu 
hver fyrir sig takmörkuð auðlind. Frjáls hag-
nýting slíkra auðlinda leiðir til rányrkju, 
einkum og sér í lagi í efnahagslegum skiln-
ingi. Þetta er dæmi um markaðsbrest („inar-
ket failure"), þ.e. tilfelli, þar sem markaðs-
búskapur leiðir ekki af sjálfu sér til hagkvæm-
ustu hagnýtingar framleiðsluþátta og auð-
linda. 

Ríkisafskipti Norðmanna af sjávarútveg-
inum taka í mjög litlum mæli mið af að leið-
rétta þennan markaðsbrest. Þetta á sér að 
nokkru sögulegar rætur. Áður en hin nýja 
skipan hafréttarmála ruddi sér til rúms á síð-
asta áratug, voru allir fiskistofnar, sem þýð-
ingu höfðu fyrir Norðmenn, að meira eða 
minna leyti á alþjóðlegu hafsvæði. Norðmenn 
gátu því ekki haft neina stjórn á hagnýtingu 
þessara stofna með einhliða aðgerðum, og 
alþjóðlegar tilraunir til slíkrar stjórnar voru 
hvorki margar né árangursríkar. Einu ráð-
stafanir, sem Norðmenn og aðrar þjóðir í 
svipaðri aðstöðu gátu gert til að bæta afkomu 
sjávarútvegsins, voru að auka framleiðni 
fiskiskipanna, bæta markaðsaðstöðu sjávar-
útvegsins og styrkja hann með beinum fjár-
framlögum. Þetta hefur, eins og ég gerði 

grein fyrir að framan, verið megininnihald 
sjávarútvegsstefnu Norðmanna. 

Hin nýja skipan hafréttarmála hefur ger-
breytt þessum aðstæðum. Flestir fiskistofnar 
eru ekki lengur alþjóðleg „sameign". Enda 
þótt aðstæður séu engan veginn allsstaðar 
jafn-einfaldar og á Íslandsmiðum, þar sem 
flestir fiskistofnar halda sig innan landhelgi 
eins ríkis, þá er það í flestum tilfellum aðeins 
takmarkaður fjöldi ríkja, sem hefur rétt til að 
hagnýta ákveðinn fiskistofn. Þegar fiski-
stofnar flakka milli landhelgi tveggja eða 
fleiri ríkja, strandríkja eins og þau eru 
kölluð, verða náttúrulega öll ríkin að koma 
sér saman um, hve mikið má veiða úr stofnun-
um, til þess að hægt sé að hafa stjórn á hagnýt-
ingu þeirra. En mergurinn málsins er, að 
þriðji aðili, þ.e. ríki, sem geta ekki veitt úr 
stofnunum innan eigin landhelgi, eiga engan 
rétt á að hagnýta sér stofnana nema með leyfi 
strandríkjanna. Þetta er reginmunur frá því 
fyrirkomulagi, sem áður var ríkjandi, þegar 
þriðji aðili átti fullan rétt á að hagnýta sér 
fiskistofna á alþjóðlegu hafsvæði, enda þótt 
önnur ríki hefðu komið sér saman um að 
stjórna veiðum úr stofnunum. 

Aðstæður Norðmanna með tilliti til 
stjórnar á hagnýtingu fiskistofna eru allt 
aðrar en aðstæður Íslendinga. Svo að segja 
allir þeir stofnar, sem Norðmenn nýta, flakka 
milli norskrar landhelgi og landhelgi annarra 
landa, fyrst og fremst Efnahagsbandalagsins 
og Sovétríkjanna. Stjórn á hagnýtingu þess-
ara stofna er því undir því komin, að Norð-
menn og Efnahagsbandalagið eða Norðmenn 
og Sovétríkin komi sér saman um, hve mikið 
megi veiða úr stofnunum og hvernig. Um 
þessi mál virðist vera þolanlega góð sam-
vinna. Norðmenn og Sovétríkin hafa allt 
síðan landhelgin var stækkuð sett hámarks-
veiðikvóta fyrir mikilvægustu fiskistofnana í 
Barentshafinu, fyrst og fremst þorsk og 
loðnu. Veiði á loðnu hefur verið í samræmi 
við veiðikvótann, en þorskveiðar Norð-
manna hafa um árabil farið langt fram úr 
veiðikvóta þeirra. Kemur hér tvennt til, 
aldursskipting stofnsins og óvenju kaldur sjór 
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í austanverðu Barentshafi, þannig að stofn-
inn hefur haldið sig innan norskrar landhelgi 
í ríkari mæli en ella hefði verið. Samkvæmt 
samkomulaginu við Sovétríkin hefur Norð-
mönnum verið heimilt að halda áfram veiðum 
með vélbátum, þó að þeir væru búnir að veiða 
upp í kvótann sinn. 

Samvinnan við Efnahagsbandalagið hefur 
verið stirðari. Samt sem áöur hafa Noregur og 
Efnahagsbandalagið nú seinni árin orðið 
ásátt um heildarveiðikvóta og skiptingu hans 
fyrir flesta fiskistofna. Skipting heildarveiði-
kvóta fyrir hvern stofn milli Noregs og Efna-
hagsbandalagsins er byggð á rannsóknum á, í 
hve ríkum mæli stofninn heldur sig innan 
landhelgi hvors aðila. Um Norðursjávarsíld-
ina hefur stundum gengið illa að ná sam-
komulagi, m.a. vegna þess, að síldarstofninn 
heldur sig í því ríkari mæli innan norskrar 
landhelgi, því stærri sem hann er. 

Það má því segja, að í kjölfar hins nýja 
hafréttar hafi siglt ný skipan mála, hvað 
varðar hagnýtingu fiskistofna á norðaustan-
verðu Atlantshafi, þar sem hámarksafli er 
ákveðinn fyrir hvern einstakan stofn og 
honum svo skipt milli hlutaðeigandi ríkja 
eftir ákveðnum reglum. Hámarksafli hvers 
árs er ákveðinn á grundvelli greinargerða og 
tillagna frá alþjóðlegum vinnunefndum fiski-
fræðinga, sem starfa undir stjórn Alþjóða-
hafrannsóknarráðsins (ICES). Frá efnahags-
legu sjónarmiði má fetta fingur út í þetta og 
segja, að hagnýting fiskistofna sem og ann-
arra auðlinda sé efnahagslegt vandamál, 
þannig að hámarksafli hvers árs eigi að ráðast 
út frá hagfræðilegu sjónarmiði samhliða fiski-
fræðilegu. Engu að síður er um mikla framför 
að ræða, frá því sem áður var. Heildarveiði-
kvótarnir, sem settir eru út frá fiskifræðilegu 
sjónarmiði, taka mið af langtímaafrakstri 
stofnanna og koma í veg fyrir, að þeir séu of 
gróflega ofnýttir; í sumum tilfellum er jafnvel 
hugsanlegt, að stofnarnir séu vannýttir. 

Það, sem kannski við fyrstu sýn virðist ein-
kennilegt, er, að Norðmenn eins og reyndar 
fleiri þjóðir hafa látið undir höfuð leggjast að 
hagnýta þá möguleika, sem kvótakerfið 

býður upp á. Enda þótt heildarveiðikvótar 
séu ekki eins og þeir gætu beztir verið út frá 
efnahagslegu sjónarmiði, bjóða þeir engu að 
síður upp á marga möguleika til að auka arð-
semi sjávarútvegsins. Þegar heildarveiði-
kvótar eru ákveðnir án tillits til efnahagslegra 
sjónarmiða, er spurningin um beztu hagnýt-
ingu fiskistofnanna ekki lengur spurning um 
bezta heildarveiðikvóta, heldur spurning um, 
hvernig veiðikvótinn verði bezt hagnýttur. 
Sé litið til skamms tíma, er þetta spurning 
um, hvernig kvótanum verði bezt skipt milli 
þeirra skipa, sem nota má til veiðanna. Þegar 
litið er til lengri tíma, er spurningin, hve stór 
fiskiskipaflotinn þarf að vera til að hagnýta 
væntanlega kvóta komandi ára á sem beztan 
hátt. Það má skjóta því hér inn í, að flotinn á 
ekki endilega að vera nógu stór til að geta 
veitt allan kvótann, eins og hann getur stærst-
ur orðið; sýna má fram á, að slíkt væri æski-
legt, einungis ef hægt væri að byggja upp 
fiskiflotann án nokkurs tilkostnaðar.3) 

Á þessu sviði hafa Norðmenn engan veginn 
gert það, sem þarf að gera, til að hámarka 
arðsemi sjávarútvegsins. Tafla 4 sýnir ríkis-
styrki til sjávarútvegsins síðan 1976. Þessir 
styrkir hafa ekki minnkað og hafa náð allt að 
80% af hreinni verðmætasköpun sjávarút-
vegsins sum ár. Heildarkvótakerfið hefur 
þannig ekki bætt arðsemi norsks sjávarútvegs 
að neinu ráði. Ástæðan er, að norsk yfirvöld 
hafa látið undir höfuð leggjast að takmarka 
stærð fiskiskipaflotans við það veiðimagn, 
sem hægt hefur verið að taka. Þetta kemur að 
nokkru fram í því, að skipunum er skammt-
aður veiðikvóti, sem er mun minni en svarar 
til veiðigetu þeirra. Þetta hefur verið raunin í 
loðnuveiðum og síldveiðum svo og þorsk-
veiðum togaranna. Aðrar veiðar eins og til 
dæmis þorskveiðar vélbátaflotans í Norður-
Noregi hafa verið takmarkaðar með tíma-
bundnum veiðibönnum. 

;) Um þetta hef ég fjallað í greininni „Optimal Catch Capa-
city with Variable Catch Quotas'% birtri í „Experiences in 
the Management of National Fishing Zones", OECD 
1984. 
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Tafla 4 
Brúttótekjur, hrein verðmœtasköpun (brúttótekjur mínus kostnaður annar en launa- og 

fjármagnskostnaður, en að rýmun framleiðslufjármuna meðtalinni) og ríkisstyrkir sjávarútvegsins 
í Noregi í milljónum norskra króna. 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

B r ú t t ó t e k j u r 2.142 3.008 3.306 3.152 3.399 3.786 4.300 4.284 4.582 
Hre in v e r ð m æ t a s k ó p u n 681 1.272 1.242 1.003 1.042 1.278 1.638 1.312 1.593 

hlutfall af b r ú t t ó t e k j u m 3 2 % 4 3 % 38% 32% 3 1 % 34% 38% 3 1 % 35% 
Ríkiss tyrk i r 405 541 564 446 639 1.031 1.318 1.018 1.100+ ) 

hlutfall af b r ú t t ó t e k j u m 19% 18% 17% 14% 19% 27% 30% 2 4 % 24% 

Heirnildir: Brúttótekjur og vcrðmætasköpun: Statistisk sentralbyrá. Fiskeristatistikk. Ríkisstyrkir: Stortingsmelding nr. 29. 
1976-77; nr. 37, 1978-79; nr. 116. 1980-81; nr. 86,1983-84. 
+ ) Tala skv. fjárveitingu. 

Það er óþarfi að hafa mörg orð urn þann 
kostnaðarauka og annað óhagræöi, sem 
stafar af tímabundnum veiðibönnum og 
kvótum, sem eru minni en veiðigeta skip-
anna. Auk þess hefur kvótakerfinu veriö beitt 
þannig, að óhagræöið hefur orðið óþarflega 
mikið. Yfirleitt hefur verið lagt bann við því, 
að menn verzli með kvótana sín á milli; hver 
bátur hefur orðið að hagnýta sinn kvóta eða 
missa hann ella. Af slíkum viðskiptum getur 
hlotizt margvíslegt hagræði; bátar, sem 
fengið hafa smákvóta á mismunandi svæðum 
eða við ólíkar veiðar, geta skipzt á kvótum og 
einbeitt sér að einni tegund veiða eða að einu 
svæði, og fyrirtæki, sem reka fleiri en eitt 
skip, geta lagt þeim, sem ekki er þörf fyrir. 
Annað óhagræöi, sem fylgir norska kvóta-
kerfinu, er, að stærstu og afkastamestu skipin 

5. mynd 

Kvótaskiptingarlykill fyrir loðnuveiðar í Barentshafi. 

Burðarmagn i hektólítrum. 

Grunnkvóti 

0 5000 10000 15000 
Burðarmagn 

6. mynd 

Árstekjur sjómanna i hundraðshlutum árstekna 
sjómanna á öllum hringnótabátum. Bil milli lína táknar 
breytingu á stærðarflokkun. 

Heimild.Budsjettnemnda lor fiskenæringen: Lönnsomhetsundersökelser. 

hafa fengið hlutfallslega minnsta kvóta. Þetta 
hefur verið gert við skiptingu loðnukvótans; 
mynd 5 sýnir dæmigerða kvótaskiptingu milli 
skipa við þessar veiðar. Hugsunin á bak við 
þetta hefur verið sú, að tryggja beri sjó-
mönnum sem jafnastar tekjur án tillits til, á 
hve stórum bátum þeir séu. Segja má, að 
þetta hafi tekizt, eins og mynd 6 ber með sér. 

6. Sjávarútvegurinn og jafnvœgi í byggð 
landsins 

Hver er svo ástæða þess, að opinber yfir-
völd í Noregi hafa um árabil haldið sjávarút-
veginum gangandi á styrkjum í stað þess að 
auka arðsemi hans og gera hann sjálfbjarga? 
Það má setja fram tvær megintilgátur til svars 
við þeirri spurningu. Önnur er sú, að arðsemi 
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sjávarútvegsins sé enginn algildur mælikvaröi 
á gildi hans fyrir þjóðarbúið. Þá er spurning-
in: Hafa hin opinberu yfirvöldfórnað arðsemi 
sjávarútvegsins að vel hugsuðu máli til að ná 
öörum markmiðum með stefnu sinni? Hin til-
gátan er sú, að stefna hins opinbera sé hrein-
lega misheppnuð, arðsemi skipti höfuðmáli, 
enda þótt ekki sé að henni stefnt. Spurningin 
er þá: Hvað hefur leitt hið opinbera á slíka 
glapstigu? 

Ekki þarf lengi að leita í stefnuyfirlýsingum 
opinberra yfirvalda til að finna þeim orðum 
stað, að hámörkun arðsemi sjávarútvegsins 
sé ekki eina takmark þeirra.4) Hér ber fyrst og 
fremst að nefna viðleitni hins opinbera til að 
viðhalda dreifðri byggð í Noregi. Sjávarút-
vegurinn er einmitt undirstöðuatvinnuvegur 
í mörgum hinna dreifðu byggða og einkum og 
sér í lagi í Norður-Noregi. Aukin arðsemi í 
sjávarútveginum mundi þýða færri fiskiskip, 
færri fiskvinnslustöðvar og minni mannafla 
við veiðar og í fiskiðnaði. Slík stefna gæti því 
komið hart niður á hinum dreifðu byggðum. 
Hitt er svo annað mál, að ríkisstyrkir sjávar-
útvegsins eins og þeim er nú hagað eru heldur 
gróf og ómarkviss aðferð til að styrkja hinar 
dreifðu byggðir. Megnið af þessum styrkjum 
eru verðuppbætur og niðurgreiðslur á kostn-
aðarliðum, þannig að þau skip, sem bera sig 
bezt, fá mest í sinn hlut. Slík skip eru oftar en 
ekki staðsett í stærri bæjum og í suðurhluta 
Iandsins. Dæmi eru til þess, að stuðningur 
ríkisins hafi verið í hámarki miðað við 
ársverk í Rogalandi, þar sem höfuðstöðvar 
olíuiðnaðarins eru og varla þarf að viðhalda 
byggð með ríkisstyrkjum. Í öðru lagi má 
nefna, að ef markmiðið er að styrkja hinar 
dreifðu byggðir, þá ætti að styrkja alla at-
vinnustarfsemi, sem þar er staðsett, án tillits 
til þess, hver hún er. Þetta er að nokkru leyti 
gert; Byggðasjóður veitir lán með góðum 
kjörum til fjárfestingar í hinum dreifðu 
byggðum. En sjálf framleiðslustarfsemin í 

J) Sjá t .d.. „Oin langtidsplan for norsk fiskerinæring". Stor-
tingsmelding nr. 18. 1977-78. og ,.Om retningslinjer for 
fiskeripolitikken", Stortingsmelding nr. 93. 1982-83. 

hinum dreifðu byggðum er ekki styrkt, að 
landbúnaði og sjávarútvegi undanteknum. 
Það er því full ástæða til að draga í efa, að 
stuðningur við hinar dreifðu byggðir sé eina 
ástæðan eða jafnvel meginástæðan fyrir ríkis-
styrkjum sjávarútvegsins. 

7. Opinber stjórnunarbrestur og þjónusta við 
sérhagsmuni 

Lítum svo á hina tilgátuna, þá, að arðsemi 
sjávarútvegsins skipti höfuðmáli, en opinber 
yfirvöld hafi af einhverjum ástæðum vanrækt 
að hámarka hana. Þess má geta, að slík stefna 
þarf alls ekki að vera í blóra við það markmið 
að viðhalda jafnvægi í byggð landsins; það 
má vel hugsa sér, að fyrst sé reynt að hámarka 
afrakstur í hverri atvinnugrein, og síðan sé 
atvinnustarfsemi í hinum dreifðu byggðum 
styrkt með fjárframlögum, sem ekki eru 
bundin við ákveðna atvinnuvegi. Sú skipan 
mála gæti reyndar gert byggðastefnuna auð-
veldari í framkvæmd, þar eð tekjur þær, sem 
skattleggja verður til styrktar hinum dreifðu 
byggðum, yrðu hámarkaðar. Þá er spurning-
in: Hvað hefur komið í veg fyrir, að hin opin-
beru yfirvöld framfylgi slíkri stefnu og leitist 
við að hámarka arðsemi sjavarútvegsins? 

Að mínu áliti er orsök þessa sú, að hið 
opinbera skortir hvata til að hámarka arðsemi 
í hverri atvinnugrein. Við stöndum hér and-
spænis fyrirbæri, sem kalla mætti „opinberan 
stjórnunarbrest" (Government failure), í lík-
ingu viö það, sem í velferðarhagfræðinni er 
kallað markaðsbrestur (Market failure). 
Opinber yfirvöld velferðarhagfræðinnar 
starfa í eins konar tómrúmi; markmið þeirra 
er það eitt að tryggja hagkvæmustu hagnýt-
ingu auðlinda og framleiðsluþátta. Opinber 
afskipti hafa því verið það allsherjarmeðal, 
sem velferðarhagfræðin hefur mælt með til 
lækningar á hinum ýmsu brestum markaðs-
kerfisins. En opinber yfirvöld eru ekki síður 
af þessum heimi en „economic man" Adams 
Smith. Það er engin ástæða til að draga í efa, 
að þeir einstaklingar, sem eru hold og blóð 
hugtaksins „opinber yfirvöld", vinni fyrst og 
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fremst að eflingu sinna eigin hagsmuna, rétt 
eins og hinn dæmigerði framleiðandi og neyt-
andi hagfræðinnar. 

Er svo hámörkun arðsemi atvinnuveganna 
hagsmunum opinberra yfirvalda til fram-
dráttar? Persónulegur ávinningur þeirra af 
slíkri stefnu er allavega mun óbeinni en sá 
ávinningur, sem eigendur fyrirtækja hafa af 
að hámarka gróða. Látum okkur, áður en 
lengra er haldið, gera greinarmun á stjórn-
málamönnum og embættismönnum og síðan 
líta á þá hvata, sem liggja að baki aðgerða 
hvors hóps fyrir sig. Hvað stjórnmálamenn 
varðar, þá eiga þeir því auðveldara með að 
efna loforð sín um brauð og leiki handa fólk-
inu, því meira sem atvinnulífið ber úr býtum. 
En ekki eru öll kurl komin til grafar með 
þessu. Það má nefnilega gera ráð fyrir, að 
stjórnmálamenn geti, allavega að vissu 
marki, unnið sér fylgi með því að hygla að sér-
hagsmunum á kostnað almennra hagsmuna. 
Á máli velferðarhagfræðinnar þýðir þetta að 
viðhalda eða efna til bresta í markaðskerfinu 
í stað þess að leiðrétta þá. Ástæðan til þessa 
er það, sem í stuttu máli mætti kalla sam-
þjöppun sérhagsmuna og dreifingu almennra 
hagsmuna. Þetta stafar svo aftur á móti af því, 
að aðaltekjulind hvers einstaklings er sala á 
ákveðinni vöru eða þjónustu, í flestum til-
fellum vinnuafls. Frá sjónarmiði hvers ein-
staklings er því mikið að vinna á því að hækka 
verð slíkrar vöru eða þjónustu umfram það, 
sem ella yrði á óheftum markaði. Hækkun á 
verði slíkrar vöru eða þjónustu kemur nátt-
úrulega fram í hækkuðu vöruverði til neyt-
enda eða hærri sköttum, en mergurinn máls-
ins er, að slík hækkun er aðeins örlítil skerð-
ing á rauntekjum alls þorra fólks og liggur 
því ekki í augum uppi. Þannig geta sérhags-
munir mátt sín meira en almennir hagsmunir, 
enda þótt þeir séu minna verðir, þegar á 
heildina er litið. Þessi tilhneiging styrkist af 
starfsemi hagsmunasamtakanna, sem yfirleitt 
eru mynduð utan um sérhagsmuni og ekki til 
varnar almennum hagsmunum. 

Mér virðist stefna Norðmanna í sjávarút-
vegsmálum vel skiljanleg í þessu ljósi. Sjávar-

útvegurinn skiptir ekki neinu höfuðmáli í 
norskum þjóðarbúskap, og stuðningur ríkis-
ins við hann er enginn þungur baggi á þjóð-
inni. Gallinn er þó sá, að tap þjóðarbúsins af 
þessari stefnu liggur engan veginn í augum 
uppi og takmarkast ekki við þær krónur, sem 
borgaðar eru úr ríkiskassanum. Tapið er 
umframverðmæti þeirrar framleiðslu, sem 
tapast við, að óþarflega miklu fé og mannafla 
er ráðstafað til sjávarútvegsins. Þetta tap er 
erfitt að meta. Til viðbótar má geta þess, að 
sjávarútvegurinn er ekki eini atvinnuvegur-
inn í Noregi, sem nýtur ríkisstyrkja, styrk-
irnir til landbúnaðarins eru mun meiri, og 
ýmis iðnaður er einnig styrktur, beint eða 
óbeint. Óhagræði Norðmanna af þessari 
styrkjastefnu gæti verið töluvert mikið, en 
það hefur enn ekki verið metið. Hagsmuna-
samtök sjávarútvegsins eru öflug og hafa 
hingað til einbeitt kröftum sínum að því að 
auka ríkisstyrki sjávarútvegsins. Samkomu-
lagið frá 1964 á mikla sök á þessu, þar eð líta 
má á það sem ríkisábyrgð á tekjum sjómanna 
og reyndar sjávarútvegsins í heild, að fiskiðn-
aði meðtöldum. 

Hvað svo með embættismennina og þá 
hvata, sem liggja að baki aðgerðum þeirra? 
Það er ástæða til að geta embættismannanna 
að nokkru, vegna þess að þeir hafa margvís-
leg áhrif á stefnu hins opinbera, enda þótt 
þeir að formi til framfylgi aðeins ákvörðun-
um, sem stjórnmálamenn taka. Embættis-
menn hafa lítinn persónulegan ávinning af að 
auka arðsemi í þeim atvinnuvegum, sem 
þeim er gert að skipta sér af, einkum og sér í 
lagi í löndum eins og Skandinavíu, þar sem 
embættismenn eru yfirleitt heiðarlegir og 
þiggja ekki mútur. Í Skandinavíu að minnsta 
kosti virðist sú oft raunin, að embættismenn 
leitist við að framfylgja réttlæti og koma í veg 
fyrir árekstra, bæði milli mismunandi hags-
munaaðila og milli sjálfra sín og hagsmunaað-
ilanna. Þetta kemur meðal annars fram í því, 
að reynt er að tryggja jafna tekjuskiptingu, og 
lögð er áherzla á, að allir fylgi bókstaf lag-
anna. Hægt er að finna ýmis dæmi um þetta í 
norskri fiskveiðistefnu; áður hefur verið 
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nefnt, hvernig loðnukvótar hafa verið 
ákveðnir til að ná sem jafnastri tekjuskipt-
ingu milli sjómanna og hvernig verzlun með 
veiðikvóta hefur verið bönnuð. Tilgangurinn 
með þessu er út af fyrir sig góður, en vandinn 
er bara sá, að drifkraftur efnahagskerfisins er 
í því fólginn, að þeir, sem eru duglegri og 
útsjónarsamari en aðrir, beri meira úr býtum. 
Framleiðni og arðsemi geta því miður skaðazt 
illa á því, að framfylgt sé strangri jafnaðar-
stefnu í efnahagsmálum. Sömu sögu er að 
segja um aðgerðir, sem stefna að því að halda 
frið við og milli hagsmunahópa. Þegar ný og 
betri tækni ryður sér til rúms, eru viðbrögð 
þeirra, sem nota hina gömlu og úreltu tækni, 
gjarnan þau að banna hina nýju tækni eða 
bregða fyrir hana fæti á annan hátt. Þar eð 
þeir, sem nota hina gömlu og úreltu tækni, 
eru jafnan í meirihluta til að byrja með, er 
líklegt, að opinber yfirvöld freistist til að fara 
að ráöum þeirra. Þetta er gamalt vandamál, í 
sjávarútvegi sem og annars staðar. Til eru 
gamlar tilskipanir frá kónginum í Kaup-
mannahöfn þess efnis, að fisk megi einungis 
veiða á handfæri í Lofoten, svo sem gert hafi 
verið frá óminnis tíð. Ástæðan til þessa banns 
var sú, að komin voru til sögunnar „nýmóð-
ins" veiðarfæri, þ.e. línur og þorskanet, sem 
ekki var á færi almúgans að kaupa. Sjómenn 
sendu því bænarbréf til kóngsins og fóru þess 
á leit, að hin nýju veiðarfæri yrðu bönnuð.5) 

Á vorum dögum hefur þorskanót verið 
bönnuð í Lofoten, og uppi hafa verið raddir 
um að gera slíkt hið sama með snurvoð 
(dragnót). 

8. Lausn á markaðsbresti sjávarútvegsins: 
Veiðikvótar til langs tíma, sem hœgt er að 
framselja 
Hvernig gætu svo Norðmenn gert sjávarút-

veg sinn að arðbærri atvinnugrein? Lausnin 
liggur að mínu viti í að finna kerfi, sem gæti 
líkzt hinni ósýnilegu hönd Adams Smith, 

5) Útdráttur úr bréfi frá kónginum um þetta efni birtist í 
tímaritinu „Me'a". júlí 1982, í grein ef t i rTorben Foss. 

kerfi, sem leiðrétti þann markaðsbrest, sem 
við er að etja í sjávarútveginum og hags-
munasamtök og stjórnmálamenn ættu óhægt 
með að sveigja og beygja eftir stundarhags-
munum. Eitt slíkt kerfi eru veiðikvótar, sem 
úthlutað væri til langs tíma og eftir reglum, 
sem stjórnmálamenn ættu ekki auðvelt með 
að breyta í þágu stundarhagsmuna. Slíkir 
veiðikvótar mundu verða hvati þess, að af-
kastageta fiskveiðiflotans stæði í réttu hlut-
falli við það magn, sem í heild má veiða úr 
fiskistofnunum. Það má líkja slíkum veiði-
kvótum við bújarðir, sem menn kaupa eöa 
leigja til langs tíma; Það er ekkert vit í að 
byggja stærri hlöðu en á þarf að halda fyrir 
heyið, nema þá að keypt sé önnur jörð og 
farið að heyja túnið þar líka. Þannig væri lítið 
vit í að kaupa sér stærri bát en á þarf að halda 
til að veiða þann kvóta, sem keyptur hefur 
verið eða leigður, nema fenginn sé viðbótar-
kvóti. 

Samlíkingin við bújarðir undirstrikar 
annað mikilvægt atriði, það, að veiðikvótar til 
langs tíma skilgreina í rauninni eignarrétt á 
fiskistofnum. Þeim fylgir því sú hvöt til arð-
semi og hagræðingar, sem ella fylgir séreign-
arskipulagi. Það er svo annað mál og ekki 
síður mikilvægt, hverjir eiga fiskistofnana 
samkvæmt þessu skipulagi. Hér má fara tvær 
meginleiðir: 
1. Fiskistofnarnir eru skilgreindir sem eign 

þjóðarinnar allrar. Ríkisvaldið ráðstafar 
kvótunum, annaðhvort með því að hag-
nýta þá sjálft eða leigja þá út til langs tíma 
og ekki skemur en sem nemur endingar-
tíma fiskiskipa, svo að öruggur rekstrar-
grundvöllur nái að skapast. Ríkisvaldið 
ráðstafar svo leigutekjunum af kvótunum. 

2. Ríkisvaldið skilgreinir séreignarrétt að 
fiskistofnum í formi veiðikvóta og úthlutar 
þeim eða selur þá einstaklingum eða fyrir-
tækjum í eitt skipti fyrir öll. 

Það má náttúrulega fara hér ýmsar milli-
leiðir, sem yrði of langt mál að ræða ýtarlega 
að þessu sinni, t.d. skilgreina tímabundinn 
ráðstöfunarrétt á veiðikvótum. Hvaða leið 
farin yrði í þessum efnum, er að verulegu leyti 
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hugmyndafræðileg spurning; frjálshyggju-
menn mundu væntanlega mæla með, að ein-
staklingum eða fyrirtækjum yrði afhent eign-
araðild að veiðikvótum, en félagshyggju-
menn, að ríkið ætti kvótana og hagnýtti þá 
sjálft eða leigði út. Þess má þó geta, að arð-
semi og hagræðing af slíku kvótakerfi eru 
varla óháð því, hvaða leið yrði farin. Út-
hlutun veiðikvóta eða sala á þeim til fyrir-
tækja og einstaklinga í eitt skipti fyrir öll er 
líklegasta leiðin til lausnar, sem líkzt gæti full-
komnu markaðskerfi og starfað óháð duttl-
ungum stjórnmálamanna. Hægt er að koma 
til móts við sjónarmið félagshyggjumanna 
með því að skattleggja veiðikvótana á þeim 
forsendum, að fiskistofnarnir séu í raun eign 
þjóðarinnar allrar, enda þótt séreignarfyrir-
komulag sé heppilegasta leiðin til að hagnýta 
þá. Slíkur auðlindaskattur væri í ætt við olíu-
skatta Norðmanna og Breta í Norðursjó, svo 
að dæmi sé nefnt. Kannski er slík skattlagning 
blátt áfram nauðsynleg, til að séreignarkvóta-
kerfi fái staðizt til langframa. Slíku kerfi yrði 
væntanlega komið þannig á, að kvótarnir 
yrðu afhentir sjómönnum eða útgerðar-
mönnum endurgjaldslítið eða endurgjalds-
laust; sú hefur a.m.k. verið raunin, þar sem 
slíkt fyrirkomulag hefur verið reynt (Nýja 
Sjáland, Ástralía). Smám saman yrðu svo 
kvótarnir verðmætir, eftir því sem arðsemi 
sjávarútvegsins ykist. Þannig mundu þeir 
aðilar auðgast, sem fengu kvótana í upphafi, 
meöan þeir, sem síðar hefja útgerð, yrðu að 
kaupa kvóta af þeim, sem vildu hætta útgerö. 
Þetta gæti hæglega skapað þrýsting til að veita 
„ungum og efnilegum sjómönnum" hlutdeild 
í kvótarentunni með því til dæmis að auka 
heildarkvótann, en þar með væri hagræðing-
arávinningurinn af kerfinu eyðilagður. 

Enda þótt hér sé ekki tóm til að ræða ýtar-
lega langtímakvótakerfi og útfærslu þess, 
verður þó að drepa á eitt atriði, áður en skilizt 
er við, þ.e., hvernig hægt er að starfrækja var-
anlega veiðikvóta fyrir fiskistofna, sem breyt-
ast mikið frá ári til árs. Það liggur í hlutarins 
eðli, að ekki er mikið vit í að framfylgja 
stöðugum veiðikvótum frá ári til árs án tillits 

til ástands fiskistofnanna. Þetta vandamál 
má Ieysa á tvo vegu: Önnur leiðin er að 
skilgreina veiðikvótana sem hlutfall af leyfi-
legum ársafla og ákveða svo ársaflann með 
tilliti til ástands fiskistofnanna. Hin leiðin er 
að úthluta ákveðnum veiðikvóta til langs tíma 
og miða heildarkvótann við eitthvert meðal-
talsástand stofnanna. Ríkisvaldiö mundi svo 
í þessu síðara tilfelli kaupa kvóta eða selja 
viðbótarkvóta, allt eftir því, hvernig ástand 
fiskistofnanna væri á hverjum tíma. Þessi síð-
ari leið hefur t.d. verið farin á Nýja Sjálandi, 
en þar í landi hefur verið gengið lengst í að 
koma á kvótakerfi.6) Munurinn á þessum 
leiðum er einkum fólginn í því, hver ber 
áhættuna af breytilegri stærð fiskistofna, 
ríkisvaldið eða útgerðarmenn og sjómenn. 

9. Niðurlagsorð 
Sjávarútvegur Norðmanna er eitt af 

mörgum dæmum um það arðsemisvandamál, 
sem við er að etja í hagnýtingu takmarkaðra 
auðlinda með óskilgreindum eignarrétti. 
Hagkvæmasta hagnýting slíkra auðlinda næst 
ekki án einhvers konar afskipta ríkisvaldsins, 
hvort sem þau eru skilgreining séreignar-
réttar eða önnur stjórnunarform. Ríkisaf-
skipti af sjávarútvegi sem og öðrum atvinnu-
vegum geta þó hæglega stefnt í aðra átt og 
jafnvel heldur aukið arðsemisvandamálið 
eins og reynsla Norðmanna virðist vera dæmi 
um. Að lokum var bent á framseljanlega 
veiðikvóta til langs tíma sem leið út úr þessum 
vanda. Verðmæti slíkra kvóta mundi endur-
spegla rentu fiskistofnanna, þ.e. arðsemi 
umfram aðra atvinnuvegi, þar sem ekki koma 
til aðrar auðlindir en framleiðslufjármagn og 
vinnuafl. Þessi umframarðsemi sjávarútvegs-
ins við hagstæðustu hagnýtingu fiskistofn-
anna er í raun og veru ekkert annað en verð-
mæti fiskistofnanna sem takmarkaðrar auð-
lindar, takmarkaðrar í þeim skilningi, að 

6) Frá nýsjálenzka kerfinu heféggreint nánar í heftinu „Oni-
settelige fangstkvoter: En ny giv í New Zealands fiskeri-
politikk". Fiskeriökonomiske smáskrifter. nr. 27. Norges 
Handelshöyskole, 1985. 
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meiri veiði í dag mundi þýða minni veiði eða 
dýrari veiði síðar. Söluverð kvóta í eigu ein-
staklinga eða fyrirtækja kæmi þá í staðinn 
fyrir afgjald fyrir hagnýtingu hinna tak-
mörkuðu auðlinda, þ.e. fiskistofnanna. Það 

er svo aftur spurning um æskilega skiptingu 
eigna og tekna, hverjir eigi að fá rentuna af 
fiskistofnunum. Það vandamál má leysa með 
skilgreiningu eignarréttar að kvótunum eða 
með skattlagningu. 



Tór Einarsson: 

Lífskjör o g skuldaraunir 

1. Inngangur 
Um erlendar skuldir þjóðarinnar hefur 

margt verið skrafað á liðnum árum. Ófáir 
palladómar hafa þar gengið, og skulu hér 
nokkrir tíndir til. Svo sem: skuldasöfnun 
a) auki verðbólgu, 
b) „haldi uppi" launum og lífskjörum, 
c) auki atvinnu, 
d) rýri samkeppnisstöðu útflutningsgreina. 

Hér verður ekki reynt að vega og meta 
þessar staðhæfingar til neinnar hlítar. Hins 
vegar skal þess freistað að gera það í nokkru, 
þótt með óbeinum hætti verði. Með því er átt 
við, að könnunin muni beinast að áhrifum 
skuldagrynnkunar, og skýrist sú tilætlun að 
bragði. 

Flestir munu telja, að ekki verði öllu lengra 
gengið í lánasláttu erlendis. Æskilegt (jafn-
vel bráðnauðsynlegt) sé að snúa dæminu við, 
grynna á skuldunum. Þjóðhagsáætlun ríkis-
stjórnarinnar fyrir árið 1986 markast nokkuð 
af þessu viðhorfi (4). Þar er ráðgert að eyða 
viðskiptahalla í áföngum, þannig að hann 
hverfi árið 1988. Einnig er þar að finna 
útlínur þjóðhagsspár m.v. mismunandi 
skuldaþróun. Hins vegar er mér ekki kunnugt 
um, að tengsl skuldasöfnunar (eða -minnkun-
ar) og ýmissa lykilstærða í þjóðarbúskapnum 
hafi verið könnuð með kerfisbundnum hætti. 
Má þar nefna þjóðarframleiðslu, raungengi, 
laun, einkaneyzlu og atvinnu. Í þessari stuttu 
samantekt verður reynt að varpa ljóstýru á 
þessi tengsl. 

2. Tvö dœmi um þróun skulda 
Tafla sú og myndir þær, sem hér fylgja, 

sýna niðurstöður úr tveim skuldadæmum. 

Hið fyrra (I) fer nærri áformum þeim, sem 
birtast í þjóðhagsáætlun 1986, nema hvað ögn 
skemur er gengið í að hægja á skuldasöfnun, 
þegar frá líður. Hið seinna (II) er mun „rót-
tækara". Þar er gert ráð fyrir, að viðskipta-
halla (í hinni viðteknu merkingu) verði eytt á 
öðru ári reiknitímabils. Hinn „raunverulegi" 
viðskiptajöfnuður (þ.e. eftir að tekið hefur 
verið tillit til verðrýrnunar skulda vegna 
heimsverðbólgu) verður á sléttu strax á fyrsta 
ári og snýst síðan í afgang. Í báðum dæmum 
er reiknað 5 ár fram í tímann. 

Rcikningarnir eru gerðir með líkani því, 
sem lýst er t.d. í [3] og beitt hefur verið á 
íslenzkar hagsveiflur ([1] og [2]), en með við-
eigandi breytingum. Sú helzta er, að miðað er 
við fljótandi gengi, enda má gera ráð fyrir, að 
þeirri forsendu sé nokkurn veginn fullnægt á 
svo löngu tímabili sem hér er í takinu, þótt 
því sé sjaldan svo farið á mjög stuttum skeið-
um.1 ' 

Þýðingu þessa fyrir greiðslujöfnuð og 
búskap ríkisins má ráða af eftirgreindu: 

(1) A M = A R + A D 
( 2 ) A R E P° (e - f ) + € A Bf-ei.f,B.f| 
(3) A D = P° (g-xY) + imM.|+eií,B_F| -

e AB f , 

þar sem M = framboð peninga 
R = gjaldeyriseign Seðlabanka 
D = innlend lán seðlabanka 

(hér: lán SB til ríkisins) 

1) Þess má geta. að niðurstöður yrðu í meginatriðum samar 
milli dæmanna innbyrðis, þótt gengi væri fast. 



LÍFSKJÖR OG SKULDARAUNIR 31 

1.100 

1.000 

900 

1.200-1 

1.100 

1.000 

Kaupmáttur launa: 

VLF: 

2) Hér er ekki tekið tillit til áhrifa gengisbreytinga á gjaldeyr-
iseign SB. Þetta má annaðhvort túlka á þann veg, að R = 
0 (en það breytist ekki í erl. mynt reiknað, sé gengi fljót-
andi), eða að áhrif þau séu fólgin í im. 
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Helztu forsendur 
Þótt dæmin séu hér stílfærö nokkuð, er 

reynt að haga byrjunarstöðu þannig, að hún 
endurspegli sem bezt aðstæður í árslok 1985. 
Helztu forsendur, þær sem liggja til grund-
vallar, eru annars þessar: 

1. Heimsverzlun og olíuverð breytast 
þannig, að svari til áhrifa u.þ.b. 7% aukn-
ingar á útflutningi á fyrsta ári og 4% 
árlegrar aukningar eftir það. Athygli skal 
vakin á því, að aukinn sjávarafli verkar í 
sömu átt. Mætti því allt eins túlka for-
sendu þessa á þann veg. 

2. Raunvextir af erl. lánum lækka smám 
saman úr 5.5% í 4% á ári. 

3. Verðbólga í umheiminum helzt í 4% á ari. 

Fyrstu forsenduna rná túlka svo, að lítils 
háttar búbót sé í vændum á 1. ári. Og á tíma-
bilinu í heild má telja aðstæður í blíðara iagi. 
Á hitt er að líta, að þorskafli er enn talsvert 
undir meðallagi síðustu áratuga, sem gefur 
vonir um aflaaukningu á næstu árum. Má því 
ætla, að aðstæður geti mcð nokkrum líkum 
þróazt bæði á betri veg og verri en hér er 
miðað við. Hvað viðvíkur hinni 4. og síðustu 
forsendu. cr ljóst, aö gert er ráð fyrir, að unnt 
sé að beita B' sem stýritœki. Virðist það ofur-
eðlilegt, þar sem meginhluti skuldanna er á 
vegum ríkisins, beint eða óbeint. 

3. Helztu niðurstöður 
Áhrif hinna tveggja skuldaleiða á nokkrar 

helztu þjóðhagsstærðir má sjá á töflu og 
myndum, sem með fylgja. 

Taflan sýnir þróun viðskiptajafnaðar (VJ), 
raunverulegs viðskiptajafnaðar (RVJ), ríkis-
halla (RH) og erl. skulda (E.sk.) í dæmunum 

tveim. Allar stærðir eru í hlutfalli við verga 
landsframleiðslu (Q).3) 

Í fyrra dæminu minnkar viðskiptahalli úr 
3.7% af VLF í um 2% frá og með 3. ári. 
Ríkishalli minnkar úr 4% í 2.7%. Skuldir 
lækka úr um 52% af VLF í 45% í lok 5. árs. Í 
seinna dæminu verður hallinn um 2% á 1. ári 
og hverfur eftir það; ríkishallinn minnkar úr 
2.7% í um 1% á tímabilinu. Skuldir lækka í 
38% í lokin. Athygli vekur hins vegar, að 
fyrstu tvö árin er skuldahlutfallið hœrra í 
seinna dæminu. Ástæðan er sú, að þar sem 
raungengi krónunnar lækkar þá meira, 
hækkar hlutfallið sem því nemur. Örari 
afborganir vega ekki á móti fyrst í stað. 

Svo vikið sé að myndunum, þá er auðséð, 
að raungengi krónunnar lækkar ávallt (Á. 
hækkar), þegar hægt cr á skuldasöfnun. En 
slíkt gerist einmitt á 1., 5. og 9. ársfjórðungi í. 
dæmi I og á þeim 1. og 5. í dæmi II. Þar sem 
skrcf eru stærri í seinna dæminu, verður X. 
óhjákvæmilega hærra. 

Kaupmáttur launa lækkar og einkaneyzla 
minnkar, meðan grynnt er á skuldum. Kemur 
það varla á óvart. En hér eru tvenns koríar 
áhrif að verki. Annars vegar veldur hækkandi 
X því, að olíuverð vcrður hærra í dæmi II en í 
dæmi I. Það hliðrar heildarframboði á þann 
veg, að afurðalaun (e. product wage) lækka 
að óbreyttri eftirspurn eftir vinnuafli. Lækk-
andi laun stuðla síðan að minni neyzlu. Hins 
vegar eru bein áhrif bæði á kaupmátt launa og 
einkaneyzlu, þar sem hækkandi X segir til sín 
í neyzluvöruverði. Er þá komin skýringin 
á því, hvers vegna kaupmátturinn lækkar 
við hvert skref, sem stigið er til að draga úr 
lánasláttu. Um leið skýrist, hvers vegna kaup-
mátturinn minnkar meira í seinna dæminu. 

Í báðum dæmum lækkar Á. með tímanum. 
Stafar það öðru fremur af grynnkandi skuld 
og lækkandi raunvöxtum. 

Að síðustu má benda á, að landsfram-
leiðslan virðist lítið sem ekkert breytast milli 

^ Erlendar skuldir eru skráðar í þessu gamalkunna hlutfalli 
fyrir sakir almenns kunnugleika fremur en aö reiknings-
mátinn hafi eitthvað sérstakt til síns ágætis umfram aðra. 
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dæmanna tveggja. Skýringin er sú, aö aukinn 
útflutningur í seinna dæminu (sem hlýzt af 
hærra X) vegur upp áhrif minni útgjalda 
innanlands. 

Atvinna er nánast söm í dæmunum tveim. 
Framleiðsla er svipuð eins og fyrr segir, og 
stuðlar það að óbreyttri (eða lítt breyttri) 
atvinnu, nema annað komi til. Hins vegar 
hækkar olíuverð í dæmi II (þar eð a. hækkar), 
en það slævir framleiðslu og dregur úr eftir-
spurn eftir vinnuafli. En á móti lækka laun, 
sem örvar eftirspurnina. Þessi áhrif verka því 
hvor í sína áttina og af áþekkum krafti. 

Hvað hagsæld viðvíkur, má gera ráð fyrir, 
að sú niðurstaða, sem gefur sem jafnasta 
aukningu einkaneyzlu, sé í mestum metum 
hjá heimilunum. Ferill II (sjá mynd) virðist 
því síðri ferli I að þessu leyti. A hitt má 
benda, að sé skuldinni haldið í horfinu að 
raungildi frá og með 6. ári, gefur seinna 
dæmið sem næst 1% meiri neyzlu, það sem 
eftir er. Kaupmáttur launa verður u.þ.b. 
l!/2% meiri. Ástæðan er sú, að léttari vaxta-
byrði gefur svigrúm til að lækka X og auka 
ríkisútgjöld eða lækka skatta umfram það, 
sem dæmi I leyfir. Ofangreindar tölur miðast 
við, að svigrúmið sé nýtt til skattalækkana. 
En sem fyrr segir útheimtir sá ávinningur 
nokkra fórn í upphafi. Ennfremur er ljóst, að 
því lengur sem haldið er áfram að grynna á 
skuldunum, þeim mun meiri verður ávinning-
urinn í aukinni neyzlu síðar. 

4. Lokaorð 
Hér hefur verið fjallað stuttlega um leiðir í 

skuldamálum ríkisins á næstu árum. Tvö 
dæmi voru könnuð; eitt, sem felur í sér, að 
raunverulegum viðskiptahalla er eytt á tveim 
árum; annað, þar sem tekið er fyrir hallann 
strax á fyrsta ári og honum snúið í afgang eftir 
það. Bæði dæmi boða verulega breytingu frá 
skuldastefnu liðins áratugar. Því til sönnunar 
má nefna, að skv. dæmi I eykst raunveruleg 
skuldabyrði4' á reiknitímabili um 6% eða um 

t>.e. eftir aö leiörétt hefur verið fyrir verðbólgu í umheim-
inum. 

rúmt 1% á ári til jafnaðar; í dæmi II eru sam-
svarandi tölur - 1 6 % og -3%. Til saman-
burðar má geta þess, að á tímabilinu 1974-'83 
jukust raunverulegar skuldir um 134% eða 
um tæp 9% á ári að meðaltali [5]. 

Niðurstöður benda til, að unnt sé að 
minnka nokkuð halla í utanríkisviðskiptum 
á næstu árum, án þess að miklu þurfi að fórna 
í lífskjörum (sbr. dæmi I). Hins vegar eru því 
takmörk sett, hversu langt er gerlegt að ganga 
nokkurn veginn þrautalaust (sbr. dæmi II). 

Þess ber og að geta, að eins og dæmin eru 
sett upp, helzt minnkandi viðskiptahalli í 
hendur við minnkandi ríkishalla. Fátt bendir 
til þess, að honum verði eytt í einu vetfangi 
nema með hærri sköttum. Unnt er að vísu að 
ná skjótum jöfnuði í utanríkisviðskiptum 
með viðeigandi gengisbreytingum, hvað sem 
hinum opinbera halla líður, en þá á kostnað 
vaxandi verðbólgu. 

Niðurstaðan virðist því sú, að illgerlegt sé 
að draga í senn úr skuldaaukningu í líkingu 
við það, sem rætt hefur verið hér að framan, 
og að ná niður verðbólgu snögglega, svo að 
um munar. 

Nefna má tvennt, sem hnekkt gæti þessari 
niðurstöðu: 

1. Ytri aðstæður verði hagstæðari en hér er 
gert ráð fyrir. 

2. Seðlabankinn fari út á þá braut að kosta 
opinberan greiðsluhalla með skuldabréfa-
sölu á innlendum vettvangi. 

Að lokum er rétt að athuga, hvernig ofan-
greindar niðurstöður samrýmast palladóm-
unum fjórum, sem nefndir voru í greinarbyrj-
un. 
1. Áhrif á verðbólgu. Eins og dæmin eru sett 

upp eru verðbólguáhrif óveruleg. Stafar 
það af því, að gengi er látið fljóta, þannig 
að engin peningaþensla verður, þótt 
lánsfé streymi inn í landið. Á sama hátt 
dregst peningaframboð ekki saman, þegar 
grynnt er á erlendum skuldum. Sama 
gildir í aðalatriðum, þótt gengi sé fast, því 
ef skuldir eru auknar við útlönd, „lekur" 
lánsféð úr landi í mynd viðskiptahalla, 
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þannig að haldið er aftur af peninga-
þenslu. Hins vegar er rétt að geta fyrirbær-
is, sem trauðla finnst í nálægum löndum, 
en trúlega í Mið- og Suður-Ameríku og 
e.t.v. víðar. í því felst, að gengi er stýrt 
þannig, að jafnvægi (eða lítill halli) er á 
viðskiptajöfnuði. Innkomin lán leggjast 
því við gjaldeyriseign Seðlabanka og valda 
um leið peningaþenslu. Mér sýnist tölu-
vert hafa kveðið að þessu hér á landi á 
liðnum áratug. Við slíkar aðstæður er 
lánaslátta verðbólguvekjandi. 

2. Áhrif á laun í reikningunum kom berlega 
fram, að þá grynnt er á skuldum, lækkar 
kaupmáttur launa, af ástæðum, sem þar 
voru stuttlega skýrðar. Því má álykta, að 
ef skuldir eru auknar (eins og raunin hefur 
verið hér á landi undanfarin ár) vex kaup-
máttur. En hafa verður hugfast, að þetta 
gildir einungis, meðan skuldirnar eru að 
aukast. Má því renna stoðum undir stað-
hæfingu b). 

3. Áhrif á atvinnu. Af niðurstöðum dæm-
anna má ráða, að atvinna breytist lítt eftir 
því, hvort gengið er skemmra eða lengra í 
að greiða niður skuldir. Því er erfitt að 
meta palladóminn þann. 

4. Áhrif á samkeppnisstöðu útflutnings. Því 
örar sem greitt er af erlendum skuldum, 
þeim mun hærra þarf raungengi (erl. 

gjaldeyris) að vera að öðru jöfnu. Það 
merkir bætta samkeppnisstöðu téðra 
greina. Því er ljóst, að ef bætt er við 
skuldir, rýrnarstaðan að sama skapi. Auð-
velt er því að renna stoðum undir hina 
fjórðu og síðustu staðhæfingu. 

Að síðustu skal tekið fram. að þótt mér hafi 
orðið hér tíðrætt um skuldagrynnkun í 
ýmsum afbrigðum, útilokar það ekki, að lán 
séu áfratn tekin til einstakra framkvæmda 
sem arðsamar þykja. Skuldaminnkun felur í 
sér, að heildarlánsféð, sem inn streymir 
hverju sinni, nemur ekki afborgunum af fyrri 
skuldum. 
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Dœmi um þróun erlendra skulda -
Helstu niðurstöður 

Dœmi I Dœmi II 
VJ RVJ RH E.sk. * VJ RVJ RH E.sk: 

Ársfj. Q Q Q Q Q Q Q Q 
0 .521 .521 
4 - 0 . 0 3 7 - 0 . 0 1 6 0.040 .517 -0 .020 0.000 0.027 .535 
8 - 0 . 0 3 0 -0 .010 0.036 .507 0.000 0.021 0.007 .520 

12 - 0 . 0 2 0 0.000 0.028 .495 0.000 0.018 0.009 .464 
16 - 0 . 0 1 9 0.000 0.028 .471 0.000 0.017 0.009 .421 
20 - 0 . 0 1 8 0.000 0.027 .449 0.000 0.015 0.010 .382 

Tákn: 
VJ = v iðskip ta jöfnuður 

RVJ = v iðsk ip ta jöfnuður . eftir að tillit hefur verið tekið til verðrýrnunar skulda vegna verðbólgu í 
umheiminum 

Q = verglandsframleiðsla 
*E.sk. = er lendar skuldir í lok t ímabils. H é r e r u þærsýndar í hlutfalli við árlega landsframleiðslu. 

R H = halli á r íkisbúskap (ríkishalli). 



Haraldur Jóhannsson: 

Verslun í Evrópu á miðöldum 

„ Verslun við Miðjarðarhafsbotna var ekki uppi haldið 
afótta við sjórœningja úr Barbarí, sem réðu ströndum 
Afríku, og Araba, er forfeður okkar nefndu Serki, 
sem réðu gervöllu Miðjarðarhafi." 

Jean Bodin: Svar við þversögnum Malestroit. 
I. Grísk-rómverska ríkið 

Grísk-rómverska ríkið var miðstöð versl-
unar og iðnaðar við Miðjarðarhaf frá falli 
rómverska ríkisins í vestri 476 fram til 1200. 
Þjóðflutningarnir miklu rufu ekki siglingar á 
Miðjarðarhafi. Eftir þá sem áður sigldu kaup-
skip frá Evrópu til Afríku yfir það þvert til 
hinna fornu kornlanda Rómar fram yfir miðja 
7. öld og enn frekar eftir því endilöngu, frá 
Sæviðarsundi og Miðjarðarhafsbotnum til 
Ítalíu, Frakklands og Spánar. Þangað fluttu 
þau dýran varning, álnavöru, papýrus, krydd, 
viðarolíu og vín. Upp frá ströndum Miðjarð-
arhafs fluttu kaupmenn þann varning á 
hestum norður á bóginn. 

Að falli Sýrlands og Egyptalands í hendur 
Araba kunna efnahagslegir þættir að hafa 
stuðlað. Steven Runciman hefur ritað: 
„Efnahagslegar orsakir lágu til þeirra land-
vinninga. Sýrlenskir kaupmenn fengu flestar 
vörur sínar frá Persíu og fjarlægum Austur-
löndum og seldu þær vestrænum þjóðum. 
Eðlilega var verslun þeirra óháð Konstantin-
ópel, sem þeir höfðu það eitt af að segja, að 
hún hafði att þeim út í stríð við Persíu. 
Egypskir kaupmenn áttu Iíka vörur sínar til 
fjarlægra Austurlanda að sækja, en fengu þær 
að mestum hluta um Rauðahaf. Þegar Arabar 
urðu ráðandi á Rauðahafi í stað Abyssýníu-
manna, vildu þeir vingast við Araba. Frá upp-
hafi þóttu Sýrlendingum og Egyptum Arabar 
vera álitlegir húsbændur, því að þeir heimtu 
inn miklu lægri skatta."1 

Frá falli Sýrlands 635 og Egyptalands 641 
leið allnokkur tími, þar til verslun grísk-róm-
verska ríkisins rétti við. Um beina verslun á 
milli þess og Araba var lítið, jafnvel þótt 
egypsk baðmull bærist fljótlega til Konstant-
ínópel. En fyrir lok 9. aldar fékkst þar álna-
vara frá Sýrlandi og Bagdad. Af aðfluttum 
vörum á boðstólum mun kínverskt silki þó 
hafa verið verðmætast. Jafnvel eftir að 
ræktun silkiorma var hafin á búgörðum keis-
arans, kom frá útlöndum mestallt það silki, 
sem kaupum og sölum gekk. Í borginni var 
ofinn glitvefnaður og rósavefnaður, en mikið 
af þeim dýra vef var líka keypt frá öðrum 
löndum. Fílabein og önnur dýr efni voru 
keypt frá löndum Araba. Þá var allnokkur 
verslun með krydd, og að jafnaði mun hafa 
verið í boði grávara af norðlægum slóðum. 

Færri og fábreytilegri vörur voru seldar úr 
landi. „Í Austurlöndum var keyptur nokkur 
glysvarningur og munaðarvara frá Konstant-
ínópel svo sem glitgler í mósaik og nokkur lit-
efni og krydd svo sem trjákvoða frá eyjum í 
Aegeahafi og purpuralitur frá Pelopsskaga. í 
vestanverðri álfunni og norðanverðri voru 
betri viðskiptavinir, sem sóttust eftir silki frá 
Byzantium, lituðum glervarningi, útskornu 
fílabeini og gimsteinum. Meira var út flutt af 
hörlérefti og baðmull, og allar götur frá 10. 
öld gengu býzanskar ábreiður í augu í álfunni 
vestanverðri. Jafneftirsóttir voru býzanskir 
listmunir úr lituðu gleri, fílabeini og sápu-
steini og fleira af því tagi, en dýrari en svo, að 
út væri flutt mikið af þeim."2 

Verslun grísk-rómverska keisaradæmisins 
óx fram eftir 12. öld. Að litlu einu naut hún 
beinlínis fulltingis keisarans, sem lét sig aðal-
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lega varða öflun hráefna til verkstofa sinna og 
tollheimtu. Verslun fór að miklu leyti fram á 
mörkuðum og bösurum í Konstantínópel. 
Eftir að krossfarar tóku borgina herskildi 
1203, bar verslun grísk-rómverska ríkisins 
ekki sitt barr. 

II. Frankaríki 
Um tvær aldir var verslun að áþekkum 

leiðum sem í rómverska keisaradæminu í 
þeim germönsku konungdæmum, sem upp af 
því risu í vestri, eða par til siglingar stöðvuð-
ust á 7. öld á Miðjarðarhafi við framsókn 
Araba. Miðjarðarhaf varð því sem íslamskt 
innhaf. Henri Pirenne hefur ritað: „í öllu til-
liti eru skörp skil á milli siðmenningar 9. aldar 
og siðmenningar fornaldar. Ekkert væri fjær 
lagi heldur en að álíta hana vera einfaldlega 
komna af undanfarandi öldum. Við fyrstu sýn 
virðist ástæða til að halda, að Karlamagnús 
hafi ætlað sér að endurreisa fornan arfsið með 
því að taka sér titilinn rómverskur keisari og 
Ágústus. Í raun réttri braut hann þann arfsið 
með því að bjóða keisaranum í Konstantín-
ópcl byrginn. Keisaradæmi hans var róm-
verskt, að svo miklu leyti sem kaþólska 
kirkjan var rómversk. Sá liðsafli, sem hann 
léði henni, var auk þess liðsafli að norðan. 
Germönsk áhrif urðu drottnandi í þann mund 
sem Frankaríki, tilneytt að snúa baki við 
Miðjarðarhafi, breiddi sig yfir Norður-Evr-
ópu og færði landamæri sín alla leið til Elbu 
og fjalllendis Bæheims."3 

Héruðin upp af strönd Miðjarðarhafs, Pro-
vence, sem til forna þóttu hin auðugustu í 
Gallíu, voru á 9. öld hin fátækustu, og kvað 
aðeins að verslun í ríkinu norðanverðu. All-
miklar siglingar voru þá á hafnirnar Quento-
vic og Duursted, en í þeim höfðu þegar um 
daga Merovinga verið skipakomur frá Bret-
landi og Danmörku. Vegna siglinga á þessar 
hafnir varð verslun Frísa á fljótunum Rín, 
Schelde og Meuse hin mesta í Frankaríki í tíð 
Karlamagnúsar og arftaka hans. í Quentovic 
og Duursted sem á fljótunum bjó hún að eftir-
sóttri vöru, ullardúk, ofnum í Flandern, en í 
rómverska keisaradæminu höfðu „frísneskir 

kyrtlar", gerðir úr honum, verið seldir allt 
suður fyrir Alpa. Farmenn munu hafa fest 
kaup á ullardúk í Qucntovic og Duursted, 
þangað til þær komust á vald víkinga. Annars 
staðar virðist helst hafa verið verslað með vín 
og salt. Á 8. öld var í Frankaríki horfið frá 
því að slá mynt úr gulli og hún slegin úr silfri 
í stað þess. Að rómverskum sið hafði solidus 
fram til þess tíma verið talinn helstur gjald-
miðill, en upp frá því var aðeins við hann 
miðað í orði kveðnu. Í tíð Merovinga hafði 
ein myntslátta þeirra verið í Duursted, og var 
þar slegin mynt úr silfri, denaríus, sem víða 
fór og varð að fyrirmynd elstu myntar í Sví-
þjóð og Póllandi. 

Svo mjög sem verslun hafði hnignað, hvíldi 
samfélagið á landbúnaði, jafnvel enn frekar 
en um daga rómverska keisaradæmisins, en á 
síðustu öldum þess hafði ræktuðu landi verið 
að fullu skipt upp á milli stóreigna og í átt-
hagafjötra hnepptir þeir, sem jörðina erjuðu, 
og niðjar þeirra. 1 

Eftir þjóðflutningana höfðu germanskir 
höfðingjar viðhaldið þeirri skipan. Frá kon-
ungi sínum höfðu þeir fengið „að léni" miklar 
jarðeignir eða tekið af fyrri eigendum með 
vopnavaldi eða hlotið fyrir mægðir. Við tóku 
samfélagshættir, sem Montesquieu gaf nafnið 
lénsskipulag. Um alla álfuna vestanverða 
komst lénsskipulag á og var alls staðar að 
sama hætti, þótt dám drægi af staöháttum og 
öðrum aðstæðum, en allvíða á Norður-
löndum og á Italíu spratt það ekki úr grasi. 

( Í Mannkynssögu 300-630 segir Sverrir Kristjánsson svo 
frá: „Keisararnir fólu stórjarðeigendum bæði skattheimtu 
og herútboð í sveitum. En kvaðir þær og skyldur, sem 
lagðar voru á stórjarðeigendur. drógu þann dilk á eftir sér, 
að þeir urðu sjálfstæðir og óháðir ríkinu og sölsuðu smám 
saman undir sig ríkisvaldið sjálft: herútboð, dómgæslu, 
lögregluvald og skattheimtu. Miðstjórnarvald ríkisins 
leystist upp á landsbyggðinni og hverfur í hendurstórjarð-
eigendum sveitanna. Lénskir stjórnhættir breiðast út 
innan marka hins rómverska ríkis og búa í haginn fyrir 
miðaldaskipulag framtíðarinnar. Á síðrómversku stórbú-
unum má greina frumdrögin að hinum lénsku atvinnu- og 
stjórnarháttum miðaldanna. Þegar yfirstéttin leitaði upp í 
sveitirnar. hafði hún á brott með sér smiði og handverks-
menn og setti þá niður á höfuðbólunum." (Reykjavík. 
1966. bls. 32) 
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„Á þessu skeiði ber magnþrot ríkisins 
hæst", hefur Marc Bloc ritað. „Hversu mjög 
sem þessi vansiðuðu konungdæmi höfðu 
reynt að hagnýta sér hina umfangsmiklu 
stjórnsýslan hinnar fornu Rómar, - sem á 
tímum þjóðflutninganna miklu átti þó langa 
hnignun að baki. varð æ auðsærri vanmáttur 
ríkisins til að halda uppi styrkri stjórn á lands-
svæðum, sem voru víðlendari en svo, að við 
fengi ráðið liðsafli sá, sem það hafði á að 
skipa, og um langt árabil frá 9. öld, svo að 
ekki varð úr bætt. Á hinn bóginn brast traust 
manna á verndarmætti þjóðhöfðingja, sem 
var víðs fjarri. Þeir leituðu hans annars 
staðar, og í stað þess að játast undir þjóð-
höfðingja í fjarska gengu þeir öðrum á hönd. 
Skattar til ríkisins féllu niður, og réttargæslu 
var hlutað niður á aðila í héraði, sem að litlu 
eða engu leyti lutu miðstjórnarvaldinu. 
Kaupskapur varð tiltölulega fátíður, þótt 
ekki væri með öllu niður fallinn, og mynt var 
lítt viðhöfð, enda af skornum skammti í því 
hagkerfi, sem einkenndi þær félagslegu 
aðstæður, sem ólu lénshættina af sér. Á 
stundum hefur verið sagt, að hið eina form 
auðs á þeim tímum hafi verið land. Úr því að 
kaup og sala fóru ekki greiðlega fram eins og 
í þjóðfélögum nú á dögum. mynduðust ekki 
launastéttir í landbúnaði og handverki né 
neins konar starfsgreinar, sem laun þáðu í 
peningum á tilsettum viku- eða mánaðar-
dögum." - „Vegna þess að ekki var til staðar 
öflugt ríki né sifjabönd, sem öllu þjóðfélag-
inu héldu í skefjum, né hagkerfi, sem hvíldi á 
greiðslum í peningum, komu í þjóðfélagi 
Karlunga og eftirkomenda þeirra fram sér-
kennilegar afstæður manna á milli. Einstakl-
ingur af æðri stigum veitti þeim, sem honum 
gerðust háðir, vernd sína og ýmislega umbun 
í fríðu, beinlínis og óbeinlínis, sem tryggði 
þeim viðurværi; hinir óæðri undirgengust 
ýmsar kvaðir og ýmsa þjónustu og voru yfir 
höfuð skuldbundnir til að veita liðsinni sitt. 
Meginþættir lénsskipulagsins í því fullmót-
uðu eru liðveisluskyldan og lénið. Þegar á 
tímum Franka og Lombarða þóttist mikill 
fjöldi frjálsra manna af ýmsum stigum þurfa 

að leita verndar einna eða annarra þcirra 
þcim meiri máttar eða að tryggja sér lífsviður-
væri með því að bjóðast til að bera vopn í 
þjónustu hins æðri."4 

Í álfunni voru allt frá 8. öld til 11. aldar að-
eins farnar langar verslunarferðir frá Ítalíu og 
Norðurlöndum, hvorar tveggja til Konstant-
ínópel. Verslun varð minnst á 9. öld. Utan 
grísk-rómverska ríkisins héldust ekki borgir, 
að heitið gátu. Bæir stóðu kringum hallir kon-
unga og hirðir, biskupssetur og jafnvel kast-
ala, en mannlíf þeirra var ekki borgarlíf, því 
að nær engin verkaskipting var í milli stað-
armanna. Á 10. öld fjaraði framsókn Araba 
út, og stóð þá ekki lengur ógn af þeim. Í álf-
unni varð ekki mikill ófriður uppi á 11. öld, 
eftir að víkingaferðir lögðust af. Fyrir áhrif 
krossferða glæddist verslun og handiðnir 
efldust, og upp frá því varð kaup og sala í vax-
andi mæli við peningum. Ríkinu óx ásmegin 
og það tók að hafa ráð á málaliði. Fólki fjölg-
aði, land var brotið og bæir risu, fyrst í stað á 
Ítalíu. } Um auðsæld kunna Feneyjar, 
Genúa og fleiri ítalskar borgir að hafa staðið 
jafnfætis verslunarborgum fornaldar, þegar 
liðið var fram á 12. öld. Andvirði innflutts 
varnings til Genúa 1297 mun hafa numið 
fjórföldum ríkistekjum Frakklands."1 „Hinn 
snöggi uppgangur í atvinnulífi Evrópu á há-
miðöldum er að líkindum mestu aldahvörfin 
í sögu siðmenningar okkar."6 

III. Feneyjar og aðrar ítalskar borgir 
Arfsagnir herma, að á Pó-sléttunni hafi 

fólk flúið undan Húnum, Gotum og Lang-
börðum á 5. og 6. öld út á gróðurvana og 

') Um fjölda íbúa í álfunni á síðmiðöldum er ekki vitað með 
vissu, en getur eru að því leiddar. að í upphafi 14. aldar 
hafi íbúafjöldi eftirtalinna borga verið sem hér segir: 
Konstantínópel um 800.000; Palermo og Cordóbu um 
500.000: Feneyjar, Mílanó og Flórens um 100.000; 
Douai. Lille, Ypres. Ghent og Brugge (sem allar eru í 
Flandern) hverrar um sig um 50.000; London um 20.000; 
Lýbykku, Nurnberg og Kölnar um 20.000; Hamborgar og 
Jórvíkur um 10.000. 
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strjálbýla óshólma og eyjar utan þeirra. Á 
þeim skorti flest, jafnvel drykkjarvatn. íbúar 
þeirra fiskuðu sér til matar og unnu salt, sem 
þeir skiptu við hveiti. Þótt Pó-sléttan gengi 
undan grísk-rómverska keisaradæminu, hélt 
það yfirráðum yfir óshólmunum og eyjunum 
utan þeirra og löngum yfir austurströnd 
Adríahafs. Viðurkenndu Frankar þá stöðu 
Feneyja 810. 

Feneyingar hófu siglingar til Konstantín-
ópel á 9. öld. Á skipum sínum fluttu þeir til 
borgarinnar hveiti frá Ítalíu, salt frá óshólm-
unum og timbur frá Dalmatíu. Heim fluttu 
þeir býzanskan vefnað og austurlenskt krydd. 
Á 10. öld tóku þeir upp siglingar til Palermo, 
Alexandríu og Aleppo, og varð staða fen-
eyskra kaupmanna á íslömskutn mörkuðum 
lögvernduð með milliríkjasamningum. Um 
1000 höfðu Feneyingar hrakið sjóræningja af 
Adríahafi og friðað siglingaleiðina til Mið-
jarðarhafsbotna. Voru þá í flota þeirra um 
220 hafskip og um 20.000 sjómenn. í lok 11. 
aldar og á 12. öld lögðu Feneyingar til skip 
undir krossfara og högnuöust mjög á flutn-
ingum til þeirra. Fengu þeir verslunarréttindi 
á nýunnum landsvæðum og slógu eign sinni á 
nokkrar eyjar og staði undir því yfirskini, að 
vernda þyrfti siglingaleiðir til Konstantínópel 
og Miðjarðarhafsbotna, en af þeim sökum 
sló í brýnu með þeim og Genúabúum. 

Ýmsir bæir á Suður-Ítalíu lutu grísk-róm-
verska ríkinu fram á 11. öld, að Normanar 
lögðu hana undir sig. Frá bæjum þessum voru 
reglulegar siglingar til Konstantínópel. Sem 
Feneyingar höfðu kaupmenn í þeim hafið að 
sigla á hafnir Múhameðstrúarmanna á 10. 
öld. Að fordæmi þeirra höfðu bæir norðar-
lega á vesturströnd Ítalíu hafið verslun og 
siglingar, og voru Genúa og Písa orðnar tölu-
verðar verslunarborgir í upphafi 10. aldar. 
Þær unnu Sardiníu 1022, Sikiley 1056-1090 
og Korsíku 1096, en frá þeim höfðu Serkir 
haldið uppi sjóhernaði og suðurströnd Frakk-
lands í herkví. Í Marseille glæddist síðan 
verslun á 11. öld og einnig í Barcelona. Mikill 
floti sigldi frá Genúa 1097 með liðsauka og 
vistir til krossfaranna og er að venju talið, 

að Miðjarðarhaf hafi þá aftur verið opnað 
evrópskum kaupskipum. 

Ítölsk verslun stóð dável fram yfir 1500, 
jafnvel þótt ekki væri lengur í vexti, heldur 
staðnaði á síðmiðöldum. Mikið orð fór af 
margvíslegum iðnaði í borgum á Norður-ítal-
íu, einkum vefnaðariðnaði, 1306 voru í Flór-
ens 300 vefstofur, og 1336 voru í borginni 
30.000 vefarar og tóvinnumenn. Iðnvarning 
og austurlenskt krydd fluttu ítalskir kaup-
menn á hestum um skörð í Alpafjöllum og 
sunnan Sæalpa til álfunnar norðanverðrar og 
vestanverðrar. Þeir hófu að versla á mörkuð-
um í París á síðari hluta 11. aldar, og snemma 
á 12. öld sóttu þeir reglulega markaði í 
Flandern. 

IV. Flandern 
Verslun hafnarbæjanna í Duursted og 

Quentovic örvaði hinn forna ullariðnað í 
Flandern og einnig í Brabant, áður en þær 
urðu víkingum að bráð. Verslun þeirra erfði 
Brugge, sem stóð spölkorn upp af ströndinni, 
en upp ána Zwin sigldu til borgarinnar kaup-
skip, sem í þá daga voru um 30 lestir og aðeins 
að hálfu þilskip. 

Brugge varð helstur markaður í Flandern 
og Niðurlöndum öllum fram á síðmiðaldir, 
þótt ekki væri sem allra best í sveit sett. Um 
borgina barst vefnaðariðnaði ull frá Bret-
landi, og frá Frakklandi kom vín (cn það var 
líka selt beint til Bretlands, um 2.500.000 
gallónur á ári um miðbik 13. aldar). Á föst-
unni var fiskur á boðstólum, í fyrstu aðallega 
úr Norðursjó, en síðar líka úr Eystrasalti, en 
í borginni var allmikill fiskur líka keyptur 
suður til Spánar og Ítalíu. Fiskur var saltaður, 
og á markað í borginni kom salt, unnið á 
ströndum Biskajaflóa og við laugar við Lune-
borg. Falt var líka timbur til skipasmíða, og 
kom það frá Noregi og baltneskum löndum, 
eftir að á nálæga skóga gekk. Þegar frá leið, 
var verslað með korn í borginni, því að Fland-
ern brauðfæddi sig þá ekki, eins þéttbýlt og 
það var orðið. Að mestum hluta kom kornið 
frá nýruddum löndum austan Elbu. 

Vefnaðariðnaður í Flandern og einnig í 
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Brabant átti því meira undir enskri ull, því 
meira sem hann færði út kvíar. Á markað í 
Brugge fluttu hana að miklu leyti þýskir 
kaupmenn í London. (Í varðveittum toll-
skrám frá London seint á 11. öld hafa „Flæm-
ingjar ' mest umsvif útlendra kaupmanna.) Í 
fótspor þeirra fetuðu kaupmenn frá öðrum 
löndum, Kornbretar, Normanar, Spánverjar 
og ítalir. Brugge varð nyrsta höfn ítalskra 
kaupfara, sem hófu siglingar til Vestur-Evr-
ópu eftir 1300. í riti frá 14. öld er getið 30 
landa, kristinna og íslamskra, sem lögðu til 
vörur á markað í borginni. Mynt, slegin í 
Flandern, hefur fundist í Danmörku, Prúss-
landi og Rússlandi. 

V. Hansaborgir 
Verslun var umfangsmest í álfunni norðan-

verðri á síðmiðöldum, og kvað mest að 
þýskum kaupmönnum, en að því var mikill 
aðdragandi. Á 11. öld var land ötullega rutt á 
milli Rínar og Weser, en að ruðningi skóga 
hafði þá lengi verið unnið, þótt seint sæktist. 
Um 1100 fóru þýskir bændur og kaupmenn að 
sækja inn í lönd Slava, sums staðar í skjóli 
riddara, og settust þá þýskir kaupmenn að í 
Lýbykku. Á fjórða tug aldarinnar lögðu 
Þjóðverjar frá Holstein undir sig héruðin í 
kringum bæinn, sem þeir brenndu, en endur-
reistu nokkru síðar sem alþýskan bæ. Um það 
leyti komu þýskir kaupmenn upp verslunar-
stöð á strönd Slésvíkur, þaðan sem kaupför 
lögðu upp í siglingar til baltneskra landa, og 
einnig í Wisby á Gotlandi. Í baltneskum 
löndum stofnuðu þeir laust eftir 1200 borgina 
Riga, sem var mikill þýskur verslunarstaður. 
í þann mund hófst uppgangur Hamborgar, 
svo að verslun hennar varð ekki minni en 
Lýbykku, en þær urðu helstu markaðir 
Eystrasalts fyrir fisk og salt og um skeið 
timbur frá Brandenburg, áður en því varð út 
skipað í bæjum á Prússlandi. (Á mörkuðum 
þeim var líka korn frá nýjum byggðum upp 
með Weser og Elbu og fór þaðan til Flandern 
og Brabant og Norðurlanda og víðar.) 
Lýbykka átti drjúgan þátt í stofnun borga við 
Eystrasalt, Schwerin, Wismar og Rostock á 

meðal þeirra, og loks nyrst í baltneskum 
löndum Reval. Á landleiðunum til Novgorod 
og Smolensk var komið upp mörgum kaup-
stöðum, að nokkru að frumkvæði vestfalskra 
borga. 

Þýskir kaupmenn höfðu með sér gildi, 
„Hanse". í borgum, þar sem þeir höfðu búðir 
sínar, og borga á milli voru oft með þeim 
bandalög, sem litu eftir hag þeirra og öryggi. 
Á 12. öld bundust þannig hátt á þriðja tug 
þeirra samtökum, sem kennd voru við gildið 
í London. Hamborg og Lýbykka gerðu með 
sér bandalag 1210, sem gildið í Brugge gekk 
til 1252. Fyrir atbeina þessara bandalaga 
höfðu þýskir kaupmenn traust tök á verslun í 
austurveg. Í nýju þýsku kaupstöðunum varð 
tnarkaður fyrir vörur frá álfunni vestanverðri, 
einkum frá Niðurlöndum, og í þeim voru 
dregnar saman afurðir slavneskra landa, grá-
vara, timbur, tjara, rúgur og hunang og loks 
ull, sem seld var til Englands. Þýskir kaup-
menn komust líka yfir verslun Norðurlanda 
og þá jafnframt Íslands. Efnahagslegum 
ítökum náðu þeir á Niðurlöndum og nutu 
fríðinda á Englandi. Rétt eftir 1270 stofnuðu 
þýskar borgir allsherjarsamtök, Hansa-
bandalagið, en þá var sókn þeirra í austurveg 
lokið. 

VI. Antwerpen og Amsterclam 
Frísar eru sagðir hafa hafið síldveiðar í 

Norðurhöfum. Síldina fluttu þeir á skipum 
sínum á markað í Brabant og Flandern. Þegar 
þýskir kaupmenn fóru að sækja markað í 
Flandern, lá leið margra þeirra um fljót lands-
ins og meðfram ströndum þess. Örvuðu flutn-
ingar þeirra útveg, verslun og iðnað. Innan 
tíðar voru við þær smíðuð skip úr timbri frá 
baltneskum löndum, og á 13. öld hófu kaup-
för þaðan siglingar til Eystrasalts og balt-
neskra landa, einkum eftir korni til neyslu og 
ölgerðar. Reis upp alþjóðlegur kornmarkað-
ur í Amsterdam. Þessum skipsferðum fjölg-
aði svo, að í lok 13. aldar voru þrjú af 
hverjum fjórum kaupförum á Eystrasalti frá 
Niðurlöndum. 

Brugge galt þess á 15. öld, að framburður 
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hlóðst upp í Zvvin og sigling um ána varð 
ógreið. í Brabant, norðan og vestan 
Flandern, hafði þá undanfarnar aldir eflst 
ásmegin iðnaði og verslun, en aðalhöfn þeirra 
var Antwerpen. Undir miðja öldina varð 
ljóst, til hvers dró, og 1442 fluttu allmargir 
útlendir kaupmenn sig um set frá Brugge til 
Antwerpen. Þar var litlu síðar umskipað 
enskri ull. Á markað í Brugge var áður kom-
inn enskur ullardúkur, en kaupmenn leituðu 
markaðar fyrir hann annars staðar, þar sem 
vefarar í Flandern höfðu tekið honum illa. 
Settu þeir hann upp í Antwerpen, aðallega 
vegna greiðra fljótaleiða þaðan til Kölnar og 
Rínarhéraða, en þeim markaði átti borgin að 
nokkru að þakka viðgang sinn, áður en 
kryddverslun gekk til hennar, eftir að landa-
fundirnir miklu opnuðu sjóleið til Austur-
landa. En þá varð Antwerpen um daga 

tveggja eða þriggja kynslóða miðstöð versl-
unar í Evrópu. 



Snorri Snorrason: 

Áhrif v e r k a l ý ð s f é l a g a á vinnumarkað 
Eftirfarandi grein er hluti af kandidatsritgerð í viðskiptafræði við 
Háskóia íslands. 

I. Inngangur 
Allt frá því að höfuðrit Adams Smiths 

„Inquiry into the Nature and Causes of the 
Wealth of Nations" var gefið út árið 1776, 
hafa menn deilt um áhrif verkalýðsfélaga á 
efnahaginn. 

Henry Simons 1) og Fritz Machlup2) hafa 
haldið því fram að verkalýðsfélög minnki 
framleiðni að vissu marki. Aftur á móti hafa 
þeir J. Stuart Mill3) og Alfred Marshall4) litið 
svo á að verkalýðsfélög hafi jákvæö áhrif á 
velferð launþega, að minnsta kosti þegar 
launþeganum er frjálst að vera meðlimur í 
verkalýðsfélagi eða ekki. Þessi skoðanaskipti 
eru enn við lýði í dag. 

Freeman og Medoft5) halda því fram að 
verkalýðsfélög bæti ekki aðeins laun og 
vinnuaðstöðu meðlima sinna, heldur hafi þau 
einnig jákvæð áhrif á framleiðni fyrirtækja. 
Athafnir verkalýðsfélaga eru því Pareto-hag-
kvæmar. Aftur á móti hafa aðrir, t.d. 
Burton,6) litið svo á að verkalýðsfélög hafi 
neikvæð ytri áhrif á efnahaginn. 

Ekki verður lagður neinn dómur á það hér, 
hver hefur „réttast" fyrir sér í þessum efnum. 

Tilgangur þessarar ritsmíðar er að gera 
grein fyrir helstu hugmyndum hagfræðinnar 

um myndun verkalýðsfélaga á vinnumarkaði, 
markmiðum þeirra og samningsvöldum. 
Grundvallarhugmyndum að baki samnings-
ferlinum og áhrifum markaðsgerðar á samn-
ingsvöld verkalýðsfélaga verður lýst. Gerð 
verður tilraun til að byggja upp líkan af mark-
miðum verkalýðsfélaga út frá þjóðhagfræði-
legum grunni og athugað hvernig líkanið 
reynist tölfræðilega séð með gögnum fyrir 
Ísland. Lokakaflinn skýrir í stuttu máli frá 
helstu niöurstöðum þessarar ritsmíðar. 

1.1. Verkalýðsfélög á Íslandi - Söguleg 
þróun 

Í umróti síðasta fjórðungs 19. aldar, þegar 
nýir framleiðsluþættir voru að hefjast og fé-
lagshreyfingar að ná útbreiðslu, tók íslensk 
verkalýðshreyfing að myndast. Harðinda-
bálki nítjánda áratugarins og landflóttanum 
til Vesturheims var að ljúka, er fyrstu samtök 
íslensks verkafólks voru stofnuð. Fyrsta 
verkalýðsfélagið á Íslandi var stofnað í 
Reykjavík 2. janúar 1887 af prenturum. Meg-
intilgangur þess var að gæta hags félags-
manna, einkum með því að takmarka að-
ganginn að prentiðn. Rúmlega einu ári síðar, 
eða í febrúar 1888, var Skósmíðafélag 

11 H. Simons: „Some Refleetions on Syndicalism", Journal 
of Political Economy. nr. 52(1). mars 1944. bls. 8-25. 

2) F. Machlup: „Monopoly and the Problem of Economic 
Stability", í E.H. Chamberlain (ritstj.): „Monopoly and 
Competition and their Regulation". London: MacMillan. 
1954. 

3) J.S. Mill: „Principles of Political Economy", London: 
Longman, 1848. 

4) A. Marshall: „Principles of Economics", London: Mac-
Millan, 1920. 

5) R.B. Freeman og J.L. Medoft: „The Two Faces of Union-
ism", The Public Interest, nr. 57, 1979, bls. 69-93. 

6) J. Burton: „Are Trade-Unions a Public Good/,,Bad": The 
Economicsof the Closed Shop", í „Trade Unions-Public 
Goods or Public „Bads"?", London: Institute of Econom-
ics Affairs, 1978. 
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Reykjavíkur stofnað og var tilgangur þess að 
efla og styðja iðn sína með því að takmarka 
námspiltafjölda meir en að undanförnu og 
lengja námstímann. Sjómannafélagið Báran 
var síðan stofnað í Reykjavík 14. nóvember 
1894, eftir að útgerðarmenn höfðu hert ráðn-
ingarskilyrði á bátunum, og á næstu árum 
voru stofnuð Bárufélög víða á Faxaflóasvæð-
inu. En öll þessi félög, prentarafélagið, 
skósmíðafélagið, sjómannafélögin og fleiri, 
hættu að starfa eftir nokkurn tíma. 

Elsta verkalýðsfélagið, sem enn starfar, er 
Hið íslenska prentarafélag. Það var stofnað 
4. apríl 1897 í Reykjavík. Sama ár voru 
stofnuð sjómannafélög á Seyðisfirði og Akur-
eyri og nokkrum árum síðar voru stofnuð 
fleiri iðnaðarmannafélög. 

Verkamannafélagið Dagsbrún var stofnað 
í Reykjavík árið 1906. 

Í fyrstu voru verkalýðssamtök þessi þó 
fremur lítils megnug. Helsta áhugamál þeirra 
var barátta fyrir bættum kjörum meðlim-
anna, en einnig beittu þau sér fyrir því að sjó-
menn og verkamenn fengju kaup sitt greitt í 
peningum, en ekki vöruúttekt, eins og tíðkast 
hafði. 

Fyrsta tilraun, sem gerð var til þess að 
mynda allsherjarsamtök verkamanna á Ís-
landi, var stofnun Verkamannasambands 
Íslands í Reykjavík árið 1907. Tiltölulega fá 
verkalýðsfélög stóðu að stofnun verka-
mannasambandsins og meðal þeirra helstu 
voru Dagsbrún og Hið íslenska prentarafé-
lag. Takmark verkamannasambandsins var 
að fá sem flest verkalýðsfélög til þess að 
ganga í sambandið og koma á fót sem flestum 
félögum, bæði meðal faglærðra og ófaglærðra 
verkamanna. 

Verkamannasambandið átti þó örðugt 
uppdráttar og leið það undir lok árið 1910. 

Eftir að Verkamannasamband Íslands leið 
undir lok, var deyfð ríkjandi í samtakamálum 
verkalýðsfélaganna, en þegar heimsstyrj-
öldin fyrri skall á árið 1914, tók f jör að færast 
í verkalýðshreyfinguna á nýjan leik. Ástæðan 
fyrir þessu var sú að vöruverð fór þá mjög 
hækkandi, en laun hækkuðu lítið, og ekkert 

fyrst í stað. Versnandi afkoma verkamanna 
varð til þess að efla samtakaviðleitni þeirra og 
árið 1915 tóku kröfur um kauphækkun að 
færast mjög í vöxt í Reykjavík. Sama ár var 
stofnað Hásetafélag Reykjavíkur, sem brátt 
varð meðal hinna öflugustu verkalýðsfélaga í 
Reykjavík. 

Haustið 1915 var svo hafinn undirbúningur 
að stofnun nýrra allsherjarsamtaka verka-
lýðsfélaga á Íslandi og 16. mars 1916 var 
stofnað Alþýðusamband Íslands. Að stofnun 
þess stóðu sjö verkalýðsfélög, Dagsbrún, Hið 
íslenska prentarafélag, Hásetafélag Reykja-
víkur, Verkakvennafélagið Framsókn, Bók-
bindarafélagið, Hlíf í Hafnarfirði og Háseta-
félagið í Hafnarfirði. Brátt gengu verkalýðs-
félög, sem til voru utan Reykjavíkur, í sam-
bandið og eftir því sem verkalýðsfélögum tók 
að fjölga í Reykjavík og annars staðar á land-
inu, óx Alþýðusambandinu fiskur um hrygg. 

Verkalýðshreyfingin varð þó ekki fjölda-
fylking, afl í atvinnulífinu, svo um munaði, 
fyrr en með vinnulöggjöfinni 1938, en sam-
kvæmt henni urðu verkalýðsfélög aðilar að 
kjaramálum og launþegum varð í raun skylt 
að vera í verkalýðsfélögum. Með vinnulög-
gjöfinni urðu ýmis réttindi, svo sem réttur til 
atvinnuleysisbóta og fæðingarorlofs, bundin 
því skilyrði, að viðkomandi væri í verkalýðs-
félagi. Ennfremur hafa flest verkalýðsfélög 
nú í kjarasamningum sínum svokölluð for-
gangsréttarákvæði, en það merkir að vinnu-
veitendur hafa skuldbundið sig til þess að láta 
meðlimi viðkomandi verkalýðsfélags hafa 
forgangsrétt til atvinnu. 

II. Verkalýðsfélög og vinnumarkaður 

2.1. Myndun verkalýðsfélaga 
á vinnumarkaðinum 

Nú á tímum eru flest verkalýðsfélög stórar 
og öflugar skipulagsheildir. En þannig hefur 
þetta ekki alltaf verið. Fyrstu verkalýðsfé-
lögin voru smáar staðbundnar skipulags-
heildir og þau héldu áfram að vera smáar og 
staðbundnar í nokkurn tíma. 
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Íslenska verkalýðshreyfingin hóf starfsemi 
sína sem hópur smárra verkalýðsfélaga með 
þrónga hagsmuni og sérhvert óháð öðru. 
Þróunin til öflugra allsherjarsamtaka verka-
lýðsfélaga var skjót hér á landi. Það liðu tæp-
lega þrjátíu ár frá stofnun fyrsta verkalýðsfé-
lagsins, þar til að allsherjarsamtök verkalýðs-
félaga voru sett á laggirnar. Það er athygl-
isvert, að fyrstu verkalýðsfélögin mynduðust 
ekki á stórum vinnustöðum heldur á smærri 
vinnustöðum, en verkalýðsfélög eru talin 
hafa mestu hlutverki að gegna á stórum 
vinnustöðum, þar sem um er að ræða lítið 
sem ekkert persónulegt samband á milli at-
vinnurekanda og launþega. Samt sem áður 
spruttu fyrstu verkalýðsfélögin ekki upp á 
stórum vinnustöðum, sem voru afkvæmi iðn-
byltingarinnar, heldur aðallega í iðngreinum, 
svo sem hjá prenturum og skósmiðum. Al-
gengasta skýringin á þessu er sú, að faglærðir 
verkamenn hafi einskorðaðri hagsmuna að 
gæta en aðrir og eru venjulega algengari á 
minni vinnustöðum. Þetta sést best á því, að 
eitt af markmiðum bæði prentara og skó-
smiða var að takmarka aðgang að sinni iðn-
grein. 

Þekktasta kenningin um myndun og vöxt 
verkalýðsfélaga í hinum vestræna heimi er 
líklega atvinnuskortskenningin. Grundvall-
arhugmyndin að baki kenningunni er sú að 
verkalýðsfélög eru svar verkamanna við ótt-
anum um að verða sagt upp störfum eða ótt-
anum um ónóga atvinnu fyrir alla meðlimi til-
tekins starfshóps. Útfærsla á þessari kenn-
ingu byggir á því að eftirspurn verkamanna 
eftir þjónustu verkalýðsfélaga sé háð þáver-
andi og núverandi efnahagslegu ástandi. 

Þegar um „ánauðugt" atvinnuleysi er að 
ræða hefur verkamönnum verið sagt upp 
gegn vilja þeirra og þörf þeirra til að vernda 
sig fyrir auknu atvinnuleysi leiðir til aukinnar 
eftirspurnar eftir verkalýðsfélögum. Kenn-
ingin er þó ekki algild, t.d. hafa hagfræðingar 
eins og Phelps Brown1* haldið því fram að 
myndun verkalýðsfélaga væri svar verka-
manna við iðnvæðingu, sem hefði valdið því 
að einstaklingar á vinnumarkaðinum hefðu 

veikari samningsaðstöðu um kaup og kjör en 
áður og þar með væri fjárhagslegu öryggi 
verkamanna stefnt í voða vegna styrks 
atvinnurekenda við samningsborðið. 

Útfærsla á þessari skoðun er eftirfarandi: 
Verkamenn eiga aðeins vinnuafl sitt, sem þeir 
verða að selja til þess að sjá fyrir sjálfum sér 
og fjölskyldum sínum. Aftur á móti hafa 
fyrirtækin peningasjóði, sem gera þeim kleift 
að stjórna framleiðsluþáttunum, og þar með 
hafa þau betri samningsaðstöðu, þegar þau 
semja um laun og vinnuaðstöðu við einstaka 
verkamenn. Myndun og vöxtur verkalýðsfé-
laga er því svar við þeim ójöfnuði í samnings-
aðstöðu, sem ríkir á flestum vinnumörkuð-
um, þar sem um ekkert verkalýðsfélag er að 
ræða. Þessar aðstæður hvetja til eftirspurnar 
eftir sameiningu á samningsaðstöðu laun-
þega, þ.e. hvetja til eftirspurnar eftir verka-
lýðsfélögum. 

Það eru margar ástæður fyrir yfirburðum 
atvinnurekenda á óskipulögðum vinnumörk-
uðum. Iðnvæðingin skapaði stóra stétt, sem 
framfleytti sér einungis með sölu á vinnuafli. 
Ef samningur um kaup og sölu milli atvinnu-
rekanda og einstakra verkamanna nær ekki 
fram að ganga, orsakar það tap á væntan-
legum tekjum beggja aðila, en þetta tap er oft 
öllu tilfinnanlegra fyrir verkamanninn, þar 
sem atvinnurekandinn getur oftast fengið 
annan í hans stað. Jafnvel þegar atvinnurek-
andinn getur ekki fengið annan verkamann í 
stað hins, er tap fyrirtækisins ekki algjört, 
því hugsanlegt er að tap þess sé minnkað eða 
því eytt með því að endurskipuleggja sam-
setningu vinnuaflsins innan fyrirtækisins. 

Ef ekkert verkalýðsfélag er á vinnumark-
aðinum, fer venjulega svo, að hinn einstaki 
launþegi er óöruggur um vinnu sína vegna 
skammtímasamninga við atvinnurekendur. 
Launþeginn býr því við lítið sem ekkert 
atvinnuöryggi og það er að miklu leyti háð 

1) E.H. Phelps Brown: „Comments on 'An Analysis of 
Union Models as Illustrated by Freneh Experience' by H. 
Brochier" í J.T. Dunlop (ritstj.): „The Theory of Wage 
Determination'", London: MacMilIan. 1957. 
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Samningsvöld atvinnurekandans = 
Kostnaður verkalýðsfélagsins, ef það er 
ósammála skilmálum atvinnurekandans 
Kostnaður verkalýðsfélagsins, ef það er sam-
mála skilmálum atvinnurekandans 

Þegar verkamennirnir semja sem einstakl-
ingar við atvinnurekendur, geta þeir lagt 
kostnað á atvinnurekendur með því að breyta 
atvinnustigi, en það hefur í för með sér þá 
áhættu að leita lengi að annarri atvinnu. 

Verkalýðsfélög hafa úr meiru að spila, t.d. 
starfsbanni, hægagangi starfsmanna, yfir-
vinnubanni og ýmsum aðferðum við að 
stjórna framboði vinnuafls. En sú kostnaðar-
samasta fyrir atvinnurekendur er verkfall, 
sem má skilgreina seni tímabundna burttekt 
vinnuafls frá tilteknum atvinnurekendum. 
Væntanlegur ávinningur verkalýðsfélaga af 
verkfalli er núvirði mismunarins milli þess 
mesta sem verkalýðsfélagið væntir að at-
vinnurekandinn sé tilbúinn til að bjóða án 
þess að til verkfalls komi og væntanlegs 
ávinnings af samkomulagi ef af verkfalli 
verður. 

Frá sjónarhóli atvinnurekenda er ávinning-
urinn af verkfalli núvirði mismunarins milli 
þess lægsta, sem atvinnurekandinn væntir að 
verkalýðsfélagið samþykki, án þess að til 
verkfalls komi, og væntanlegs samkomulags 
ef af verkfalli verður. Hvorugur aðili mun 
búast við sama samkomulagi um kaup og kjör 
að loknu verkfalli, né munu þeir vænta þess 
að verkfall standi yfir í nákvæmlega sama 
tíma. Mismunandi væntingar um lengd verk-
falla orsaka mismun í mati beggja aðila á 
þeim kostnaði, sem hvor fyrir sig getur orðið 
fyrir. Það er þessi mismunur í væntingum 
hvors aðila um kostnað og niðurstöðu sam-
komulags eftir verkfall, sem orsakar verkfall. 
Ef báðir aðilar hefðu ræðar vændir og væru 
vissir um lengd verkfalls og útkomu sam-
komulags að því loknu, myndu þeir sættast á 
þá útkomu áður en til verkfalls kæmi. Það er 
þeim mun líklegra að af verkfalli verði, því 
meiri sem óvissan er um hegðun hins aðilans, 
því að þá eru meiri líkur til þess að væntingar 

hvors aðila um kostnað af verkfalli séu mis-
munandi. Það er líklegt að þetta eigi sér stað, 
þegar samningsaðilar eru ókunnugir hvor 
öðrum við samningsborðið, einnig, ef báðir 
aðilar líta svo á að kostnaðurinn af verkfalli 
sé tiltölulega lágur. Aftur á móti, ef annar eða 
báðir samningsaðilar líta svo á að kostnaður-
inn af verkfalli sé mikill, jafnvel svo mikill að 
hann ógnar tilveru annars eða beggja aðil-
anna, þá eru litlar líkur á að af verkfalli verði. 
Meðan á verkfalli stendur jafna tvö öfl samn-
ingsaðstöðu atvinnurekenda og verkalýðsfé-
laga. Í fyrsta lagi er nokkuð víst að kostnaður 
hvors aðila af verkfalli eykst með hverjum 
degi. Í öðru lagi, ef samningsviðræður halda 
áfram meðan á verkfalli stendur, eykst þekk-
ing hvors aðila á stöðu hins og þar með dregur 
úr óvissu. 

Þessi samsetning hækkandi kostnaðar og 
bættra upplýsinga leiðir að lokum til sam-
komulags. Kostnaður verkalýðsfélags af 
stuttu verkfalli getur verið mjög lágur, ef 
meðlimir þess hafa unnið stöðugt fyrir verk-
fallið. Þeir geta þá notað sparnað fyrri tíma-
bila til þess að framfleyta sér og fjölskyldum 
sínum eða fengið lán til kaupa á nauðsynja-
vörum. Aftur á móti, ef verkfallið dregst á 
langinn, gengur á sparnaðinn, lánardrottnar 
verða ekki eins viljugir til að veita meiri lán og 
verkfallssjóðir verkalýðsfélagsins minnka. 
Kostnaðurinn við áframhaldandi verkfall 
verður því meiri með hverri viku. 

Kostnaður atvinnurekenda af stuttum 
verkföllum er minni hjá þeim fyrirtækjum 
sem framleiða verslunarvöru en þeim sem 
veita þjónustu, þar sem þau eða viðskipta-
vinir þeirra geta byggt upp birgðir áður en til 
verkfalls kemur og gengið á þær meðan á 
verkfallinu stendur. En ef verkfallið dregst á 
langinn eyðast birgðirnar og að lokum stöðv-
ast vörusalan. Viðskiptavinirnir snúa sér þá 
að öllum líkindum til annarra frambjóðenda 
og því fylgir sú áhætta fyrir fyrirtækin, að fyrr-
verandi viðskiptavinum þeirra líki vel við 
vöru hinna frambjóðendanna og komi ekki til 
baka að loknu verkfalli. 

En jafnvel þótt kostnaður bæði atvinnurek-
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enda og verkalýðsfélaga hækki með tíman-
um, þá er því venjulega þannig farið að kostn-
aðurinn hækkar hraðar hjá verkalýðsfélag-
inu. Þetta á aðallega við ef atvinnurekandinn 
er stórt og fjárhagslega sterkt fyrirtæki og allir 
meðlimir verkalýðsfélagsins taka þátt í verk-
fallinu, heldur en ef um væri að ræða lítinn 
hóp, sem gæti verið studdur af þeim, sem 
væru enn við vinnu. 

Meira úthald stærri fyrirtækjanna hefur 
leitt til eftirfarandi alhæfingar: Verkalýðsfé-
lög hneigjast til að vinna stutt verkföll, en 
atvinnurekendur hneigjast til að vinna löng 
verkföll. 

Það eru fleiri kostnaðarliðir en einkakostn-
aður og mögulegur tímabundinn kostnaður, 
sem eru samfara verkfalli. Dæmi um aðra 
kostnaðarliði eru til að mynda félagslegur 
kostnaður og töpuð framleiðsla, en þessir 
kostnaðarliðir eru án efa lægri en töpuð laun 
verkamanna og sölumissir fyrirtækjanna. 

Verkfallsvopnið hefur mikið verið notað 
hér á landi. Hið íslenska prentarafélag varð 
fyrst íslenskra verkalýðsfélaga til þess að nota 
verkfallsvopnið árið 1899 og frá og með 1904 
var verkfallsvopnið orðið viðurkennt baráttu-
tæki í höndum íslenskra verkalýðsfélaga. 

Á töflu 2.1. má sjá fjölda vinnustöðvana, 
daga er vinnustöðvun varir og þátttakendur í 
vinnustöðvun sem prósentu af atvinnustigi á 
tímabilinu frá 1960 til 1983. Á tímabilinu er 
heildarfjöldi vinnustöðvana 1294, sem er að 
meðaltali um 54 vinnustöðvanir á ári. Heild-
ardagafjöldi sem vinnustöðvun varir er 1811, 
sem er að meðaltali um 75 dagar á ári. Að 
meðaltali eru þátttakendur í vinnustöðv-
unum á tímabilinu um 17% af atvinnustigi. 
Mestur fjöldi vinnustöðvana er árið 1977 og 
tók tæplega helmingur vinnandi fólks þátt í 
þeim. 

Það fer eftir efnahagslegum aðstæðum 
hverju sinni hvort verkamennirnir hafa betri 
samningsaðstöðu sem einstaklingar eða sem 
heild. Kostnaðurinn sem myndast hjá at-
vinnurekandanum og verkamanninum þegar 
verkamaðurinn segir upp starfi er nátengdur 
atvinnuleysi á þeim tíma. 

Þeim mun meira sem atvinnuleysi er, því 
hærri er uppsagnarkostnaður verkamannsins 
og því minni er þessi kostnaður hjá atvinnu-
rekandanum. Hjá fyrirtæki felur þessi kostn-
aður í sér tíma og peninga, sem eytt er til að 
fá nýjan verkamann í starfið. Hugsanlega 
gæti einnig orðið eitthvert tap á sölutekjum 
fyrirtækisins, ef framleiðsla þess minnkar, 
meðan staðan er ófyllt vegna minni fram-
leiðni meðan verið er að þjálfa nýjan 
starfsmann. 

Hjá verkamanni felur uppsögn í sér tap á 
atvinnutekjum meðan leit eftir nýju starfi 
stendur yfir og uppsögn fylgir sú áhætta að fá 
að endingu lægri laun en verkamaðurinn 
hafði fyrir. 

Leitarferillinn getur annaðhvort byrjað 
hjá fyrirtækinu eða verkamanninum. 

Þegar atvinnuleysi er mikið, geta atvinnu-
rekendur tryggt sér nægjanlegt vinnuafl með 
litlum leitarkostnaði og erfiðara er fyrir ein-
staka verkamenn að gera hagstæða launa-
samninga við atvinnurekendur. 

Aftur á móti þegar atvinnuleysi er lítið 
eykst leitarkostnaður atvinnurekenda og 
meðalkostnaður verkamanna við að skipta 
um atvinnu lækkar. Við fulla atvinnu geta 
verkamenn lagt meiri kostnað á atvinnurek-
endur ef til ósamkomulags kemur, hvort sem 
þeir starfa sem einstaklingar eða sem skipu-
lagður hópur. Álagning kostnaðar á atvinnu-
rekendur vegna aðgerða einstaklinga og 
verkalýðsfélaga minnkar þegar atvinnuleysi 
eykst, en kostnaður vegna aðgerða einstakl-
inga fellur hraðar. 

Á mynd I má sjá, hvernig samningsvöld 
verkalýðsfélaga minnka þegar atvinnuleysi 
eykst. Af myndinni má einnig sjá, að kostir 
þess að vera meðlimur í verkalýðsfélagi auk-
ast þegar atvinnuleysi eykst. Ástæðan er eins 
og áður hefur komið fram, að kostnaður 
vegna aðgerða einstaklinga fellur hraðar en 
kostnaður vegna aðgerða verkalýðsfélaga 
þegar atvinnuleysi eykst. Hinn einstaki 
verkamaður getur því fengið hagkvæmari 
launasamninga, ef hann er meðlimur í verka-
lýðsfélagi þegar atvinnuleysi færist í aukana, 
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Tafla 2.1. 

Dagarer Þát t takendur 
Fjöldi vinnustöðvun sem % af 
vinnustöðvana varir atvinnustigi 

1960 3 14 0.2 
1961 70 214 23.5 
1962 24 171 4 .3 
1963 66 153 29.3 
1964 4 32 1.6 
1965 66 147 21.0 
1966 23 13 2.5 
1967 60 87 12.2 
1968 67 60 26.2 
1969 137 86 43.9 
1970 65 48 19.3 
1971 7 79 2.1 
1972 5 56 1.3 
1973 5 90 0 .8 
1974 94 63 33.2 
1975 122 86 23.0 
1976 123 24 35.8 
1977 292 78 48.7 
1978 7 36 29.5 
1979 13 53 0 .8 
1980 14 48 4.0 
1981 9 64 4.0 
1982 17 108 35.5 
1983 1 1 -

Heimild: T ö l f r æ ð i h a n d b ó k i n , Hags to fa Ís lands . 
1984. 

Mynd I. 

Atvinnuleysi 

Kostnaður atvinnurekanda, ef hann er ósammála 
skilmálum verkalýðsfélagsins. 

heldur en ef hann semur sem einstaklingur. 
Meðlimir verkalýðsfélaga fá launahækkanir 
á tímum fullrar atvinnu og það fá einnig þeir 
einstaklingar sem eru ekki í verkalýðsfélagi. 

Ástæðan fyrir þessu er að atvinnurekendur 
bjóða hver gegn öðrum í fágætt vinnuafl. 
Þegar um fulla atvinnu er að ræða, verður 
mismunur á launum meðlima í verkalýðsfé-
lagi og þeirra sem eru ekki meðlimir minni, 
þar sem einstakar uppsagnir verkamanna 
verða kostnaðarsamari í hlutfalli við verkfall 
meðlima í verkalýðsfélagi. Aftur á móti hafa 
sameiginlegir samningar meiri kosti heldur en 
samningsumleitanir einstaklinga, þegar 
atvinnustig fer minnkandi. 

Flestir verkamenn eru tregir til að hóta 
uppsögn, þegar erfitt er að fá aðra atvinnu og 
hótanir um uppsögn einstakra verkamanna 
hafa engin veruleg óþægindi í för með sér 
fyrir atvinnurekendur, þar sem þeir geta fyllt 
óráðnar stöður með þeim verkamönnum sem 
ganga um atvinnulausir. Samningsvopn 
verkalýðsfélaga skaða atvinnurekendur 
minna þegar hagnaður þeirra er lítill, en samt 
sem áður geta verkalýðsfélög haft áhrif á 
stefnu fyrirtækjanna í kjaramálum með því 
að trufla flæði tekna hjá þeim. Því má segja 
að efnahagsástandið hverju sinni hafi áhrif á 
gildi þess að vera meðlimur í verkalýðsfélagi. 

Eftirspurn væntanlegra meðlima eftir þjón-
ustu verkalýðsfélaga er háð ávinningi af því 
að vera meðlimur í verkalýðsfélagi í hlutfalli 
við þann ávinning að vera ekki meðlimur. 
Launahækkun hjá meðlimum tiltekins verka-
lýðsfélags hvetur væntanlega meðlimi til að 
ganga í þetta tiltekna verkalýðsfélag þar sem 
von er um framtíðarávinning. 

Verkalýðsfélög innheimta stéttarfélags-
gjald af meðlimum sínum og við hærri laun 
geta fleiri verkamenn mætt þessum kostnaði 
og gerst meðlimir. 

Launaþrýstingur verkalýðsfélaga er því ein 
aðferðin til að fá nýja meðlimi. 

J.T. Dunlop^ skoðar þessa stefnu verka-
lýðsfélaga í ljósi meðlimafalls (MF: Mynd II). 

Því meiri sem þrýstingur verkalýðsfélags-
ins er á hærri peningalaun, því hærra er hlut-

1) J.T. Dunlop: „Wage Determination under Trade 
Unions", MacMillan, 1944. 
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Mynd II. 

Laun 

fall nýrra meðlima. Ef verkalýðsfélagið leit-
ast við að hámarka meðlimafjölda, þá reynir 
það að setja launin þar sem eftirspurnar-
kúrfan eftir vinnuafli (EV) sker meðlima-
kúrfuna, þ.e. við launin W1. Lega meðlima-
kúrfunnar er háð efnahagsástandi hverju 
sinni. Ef kúrfurnar hliðrast niður á við, þarf 
lægri laun til aö fá sama meðlimafjölda og 
áður. 

Þessi hliðrun á sér stað á tímum fullrar 
atvinnu, þegar væntanlegur kostnaður með-
lima í verkalýðsfélagi af verkfallsaðgerðum 
er lágur. Eins fer, ef stefna stjórnvalda er 
hliðholl verkalýðsfélögum, þá hliðrast kúrf-
urnar niður á við. Aftur á móti, ef samdráttur 
er í efnahaginum, er væntanlegur kostnaður 
meðlima í verkalýðsfélagi hár, því að ef sam-
dráttur er, aukast líkur á atvinnuleysi, ef 
verkalýðsfélagið reynir að þrýsta á launa-
hækkanir, sem leiðir til þess að báðar kúrf-
urnar hliðrast upp á við. 

Verkalýðsfélög tryggja stærðarhagkvæmni 
í samningum fyrir meðlimi sína, en þau geta 
ekki tryggt öllum meðlimum sínum bestu 
hugsanlegu kjarasamninga, vegna þess að 
þrátt fyrir allt stjórna atvinnurekendur flæði 
atvinnutekna. Þess má einnig geta að verk-
svið verkalýðsfélaga í kjarasamningum er 
takmarkað af því félagslega og efnahagslega 
umhverfi sem þau starfa í. 

2.3. Markmið verkalýðsfélaga 
Það er sama hver markmið verkalýðsfélaga 

eru, það verður ávallt að fást við stjórnun. 
Það er því þægilegt að skoða markmið verka-
lýðsfélaga út frá tveimur sjónarhornum. 
Annars vegar að verkalýðsfélög stjórni 
launum, meðan atvinnurekendur stjórni 
atvinnustigi - Einokunarlíkön. Hins vegar, 
að verkalýðsfélög hafi einhverja stjórn, bæði 
á launum og atvinnustigi - Samningslíkön. í 
báðum tilvikum er litið svo á að verkalýðsfé-
lög hafi einhver einkasöluvöld á vinnumark-
aðinum. 

Erfiðleikar við að búa til líkan af mark-
miðum verkalýðsfélaga koma í ljós, ef skoð-
aður er áhugi verkalýðsfélaga á atvinnustigi. 
Þessi áhugi verkalýðsfélaga er aðeins hluti af 
víðtækari áhuga á atvinnuskorti og atvinnu-
öryggi. Hugtakið atvinnuöryggi felur í sér 
áhuga verkalýðsfélaga á dreifingu atvinnu 
meðal meðlima sinna og áhuga á atvinnurétti 
einstakra meðlima. 

Í formlegum líkönum er athyglinni aftur á 
móti beint að yfirgripsminni markmiðum eins 
og auknu atvinnustigi og auknum meðlima-
fjölda. Líkönin sýna þar af leiðandi afskap-
lega þröngt sjónarhorn af víðtækari áhuga 
verkalýðsfélaga á atvinnustigi. 

Við athugun á hegðun fyrirtækja eru lík-
önin sem notuð eru oft byggð upp þannig að 
hagnaðarhámörkun sé eina markmið fyrir-
tækja. Rök fyrir þessu eru yfirleitt á þá leið að 
þó svo að fyrirtæki hafi vissulega fleiri 
markmið þá leiði flest þessara markmiða að 
lokum til hámörkunar hagnaðar. 

Það er öllu erfiðara, ef ekki ómögulegt að 
búa til líkan af verkalýðsfélagi, sem hámarkar 
eitthvert eitt eða fleiri markmið, sem séu þau 
sömu hjá öllum verkalýðsfélögum. 

George Johnson segir í grein sinni „Econo-
mic Analysis of Trade Unionism" árið 1975J): 
„Það er vert að taka fram að það hefur reynst 
ógjörningur að leysa vandamálið við að búa 

" G . E . Johnson: „Economic Analysis of Trade Unionism", 
American Economic Rcview, vol. 65, 1975, bls. 23-29. 
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til líkan af hegðun verkalýðsfélaga. Ástæð-
urnar fyrir þessu eru að: 
1. Það er ekkert sameiginlegt með mark-

miðum verkalýðsfélaga og 
2. almenn viðurkennd kenning um samn-

ingsferilinn er ekki í tengslum við raun-
veruleikann. 

Ennfremur er verkalýðsfélagið bæði efna-
hagsleg og pólitísk eining." 

Jafnvel þótt lokavaldið hvíli á hluthöfum í 
fyrirtækjum og á meðlimum í verkalýðsfé-
lögum, leika bæði stjórnendur fyrirtækja og 
leiðtogar verkalýðsfélaga veigamikil hlutverk 
við stefnumótun. 

Í flestum verkalýðsfélögum verða allir 
kjarasamningar að vera samþykktir af með-
limum þess áður en þeir verða að bindandi 
samningi milli verkalýðsfélaga og atvinnurek-
enda. Aftur á móti hafa stjórnendur fyrir-
tækja fulla heimild til að gera bindandi kjara-
samninga við verkalýðsfélög án þess að ráð-
færa sig fyrst við hluthafa. Þessi valdjöfnun í 
verkalýðsfélaginu milli leiðtoga þess og með-
lima skapar erfiðleika við að búa til líkan af 
hegðun verkalýðsfélaga vegna þess að það 
getur verið mismunur á markmiðum leiðtog-
anna og meðlimanna. Leiðtogar verkalýðs-
félaga vilja stjórna stórum og stöðugum sam-
tökum og auka meðlimafjölda. Þeir gætu 
orðið áhugasamir um að auka persónuleg 
áhrif sín í stórum verkalýðshreyfingum eða á 
vettvangi stjórnmála. Meðlimir verkalýðsfé-
laga hafa aftur á móti aðallega áhuga á at-
vinnuöryggi, hærri launum og góðum starfs-
aðstæðum. Leiðtogar verkalýðsfélaga leitast 
við að framfylgja þessum markmiðum og 
sínum eigin af tveimur ástæðum: Þeir trúa á 
þau og þeirra eigin atvinna gæti verið í hættu 
ef þeir framfylgja þeim ekki. Önnur ástæða 
fyrir erfiðleikum við að búa til líkan af 
hegðun verkalýðsfélaga er að sá ávinningur 
sem verkalýðsfélögin hljóta af kjarasamn-
ingum fer ekki til verkalýðsfélaganna sem 
slíkra heldur beint til meðlimanna. Þetta 
minnkar þá stjórn, sem leiðtogar verkalýðs-
félaga hafa á dreifingu ávinningsins, sem að 

mestu leyti er afleiðing áorku þeirra í kjara-
samningum við atvinnurekendur. Aftur á 
móti fer hagnaður af starfsemi fyrirtækja fyrst 
til þeirra, áður en nokkru er úthlutað til hlut-
hafanna og oft á tíðum er stórum hluta af 
hagnaðinum haldið eftir í fyrirtækinu. 

Til þess að unnt sé að nota aðferðarfræði 
hagfræðinnar við athugun á markmiðum 
verkalýðsfélaga verða bæði forgangsmark-
mið þeirra og takmarkanir að vera þekktar, 
en um forgangsmarkinið eða notagildisfall 
verkalýðsfélaga eru ekki allir sammála. Oft-
ast er þó valin eftirfarandi leið: Litið er svo á 
að verkalýðsfélagið hafi aðallega áhuga á 
raunlaunum og atvinnustigi meðlima sinna. 
Sérhver launþegi fær w í laun og fjöldi starfa 
í atvinnugreininni er n. Skilgreinum vaxandi, 
hálfhvelft notagildisfall fyrir verkalýðsfélagið 
U(w,n). 

Nú er venjulega haldið áfram á tvennan 
hátt. Annars vegar má hugsa sér að verka-
lýðsfélagið leitist við að hámarka þetta fall 
með tilliti til gefinnar eftirspurnarkúrfu eftir 
vinnuafli. Verkalýðsfélagið ræður því annarri 
breytunni (t.d. launum) og fyrirtækið hinni 
(atvinnustigi). Hins vegar má hugsa sér að 
verkalýðsfélagið leitist við að hámarka nota-
gildisfall sitt með tilliti til tiltekins lágmarks-
hagnaðar eða með tilliti til stöðu sinnar á 
samningskúrfu. Í þessu tilviki semja verka-
lýösfélög og fyrirtæki um laun og atvinnustig. 

En er fallformið rétt á notagildisfallinu? 
Hugmyndin að verkalýðsfélög leitist við að 
hámarka launatekjur hefur oft komið fram, 
meðal annars hjá Dunlop,1) Hieser2) og 
Johnston.3) 

Launatekjur eru hér skilgreindar sem 
atvinnustig margfaldað með launum. Mark-

" J.T. Dunlop: „Wage Determination Under Trade 
Unions", MacMillan. 1944. 

21 R. Hieser: „Wage Determination with Bilateral Mono-
poly in the Labour Market: A Theoretical Treatment", 
Economic Record, vol. 31, 1970, bls. 55-72. 
J. Johnston: „A Model of Wage Determination under 
Bilateral Monopoly", Economic Journal. vol. 82, 1972, 
bls. 837-852. 
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mið verkalýðsfélaga er að hámarka launa-
tekjur, þ.e. heildarlaun meðlima sinna. 

Ef skoðuð er mynd III, eru launatekjur 
rétthyrningurinn OW0AE0 . Stærsti mögulegi 
rétthyrningurinn er OW1BE 1 , sem myndast 
við launin W, og atvinnustigið E, en þar eru 
jaðartekjurnar (JT) jafnt og núll. 

Þessi lausn bregst að því leyti að hún sam-
hæfir ekki hagsmunaárekstra milli þeirra 
meðlima verkalýðsfélags sem hafa atvinnu og 
hagnast á hærri launum en W, og þeirra með-
lima sem vilja lægri laun en W,, svo að þeir fái 
atvinnu. 

Jafnvel enn stærra vandamál við hámörkun 
launatekna er að hámörkunin hvílir á for-
sendu um framboðsverð á vinnuafli þeirra 
sem eru ekki meðlimir í verkalýðsfélagi, WC. 
Á mynd IV er eftirspurnarkúrfan eftir vinnu-
afli sú sama og á mynd III og hámarkslauna-
tekjur eru W, eins og áður. En nú er fram-
boðskúrfa vinnuaflsins ofar í fletinum (hún 
ákvarðast af mögulegum launum þeirra sem 
eru ekki í verkalýðsfélagi). Framboðsverð 
þeirra sem eru ekki í verkalýðsfélagi er því 
WC. Í þessu tilfelli mun hámörkun peninga-
launa valda því að laun meðlima í verkalýðs-
félagi yrðu lægri en framboðsverð vinnuafls, 
þ.e. laun væru hærri ef ekkert verkalýðsfélag 
væri á vinnumarkaðinum. 

Önnur hugmynd. nátengd þeirri sem rakin 
var hér að framan, kemur meðal annars fram 

hjá Rosen,1) De Menil2) og Calvo.3) Litið er 
svo á að notagildisfall verkalýðsfélaga megi 
setja fram sem U = n(W-WC), þar sem WC 
eru samkeppnislaunin. Í þessu tilfelli leitast 
verkalýðsfélagið við að hámarka launatekjur 
meðlima sinna umfram bestu launatekjur 
hjá meðlimum annarra verkalýðsfélaga eða 
hjá þeim sem ekki eru í verkalýðsfélagi. 

Ef fylgt er hegðun einkasala á afurðamark-
aði þá leitast verkalýðsfélagið við að setja 
launin í W0 á mynd V þar sem jaðartekjurnar 
eru þær sömu og framboðsverð á vinnuafli. 
Atvinnurekandinn tekur þessi laun sem gefin 
og ræður meðlimi verkalýðsfélagsins í vinnu 
þar til að jaðartekjurnar eru jafnar framboðs-
verði vinnuafls, þ.e. við atvinnustigið E0. 
Vandamálið við þessa lausn er að hámörkun 
meðlimalauna umfram samkeppnislaun (rétt-
hyrningurinn WC W0 AC) svarar ekki spurn-
ingunni um hvernig verkalýðsfélagið á að út-
hluta ávinninginum, sem það getur fengið, 
meðal meðlima sinna. Þetta er sama vanda-

" J. Rosen: „Unionism and the Occupational Wage Struc-
ture in the United States", International Economic Re-
view, vol. 36, 1970, bls. 185-196. 

2) G. De Menil: „Bargaining: Monopoly Power versus 
Union Power", Cambridge, Mass.: M.I.T. Press, 1971. 
G. Calvo: „Urban Unemployment and Wage Determi-
nation in LDC's: Trade Unions in the Harris-Todaro 
Model", International Economic Review, vol. 19, 1978, 
bls. 65-81. 
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málið og ef verkalýðsfélagið hámarkar launa-
tekjur, þ.e. lausnin samhæfir ekki hagsmuna-
árekstra milli þeirra meðlima í verkalýðsfé-
lagi sem hafa vinnu og hagnast á hærri launum 
en W t og þeirra meðlima sem vilja lægri laun 
en W,, svo að þeir fái vinnu. Leiðtogar verka-
lýðsfélagsins verða að jafna þrýsting frá 
atvinnulausum meðlimum um að fá vinnu og 
þrýsting frá meðlimum, sem hafa vinnu og 
vilja hærri laun. 

Þessi jöfnuður leiðir ekki til hámörkunar 
meðlimalauna umfram samkeppnislaun 
nema af einskærri tilviljun. 

Í nýlegum athugunum á verkalýðsfélögum 
hefur venjulega verið stuðst við eftirfarandi 
tvö fallform á notagildisfalli verkalýðsfélaga: 
Annars vegar almennt hálfhvelft notagildis-
fall, venjulega af tilteknu gerðarformi, t.d. 
Stone-Geary. 

Stone-Geary fallformið má skrifa sem 
U = (w-y)a (n-d) 1 - a , 
þar sem líta má á breyturnar y og d sem lág-
marks- eða viðmiðunarstig launa og atvinnu-
stigs. Stuðullinn a gefur til kynna vægi launa 
og atvinnustigs í notagildisfalli verkalýðsfé-
lagsins. 

Hins vegar er stuðst við væntanlegt nota-
gildisfall eða nytsemisfall („utilitarian functi-
on"). 

Í sínu einfaldasta formi má skrifa þessi tvö 
fallform á eftirfarandi hátt: 

1) U = (n/m)u(w) + ((m-n)/m)u(b); Vænt-
anlegt notagildi 
og 

2) U = nu(w) + (m-n) u(b); Nytsemi, 
þar sem u(w) er hvelft notagildisfall einstaks 
verkamanns, m er meðlimafjöldi í verkalýðs-
félagi og b eru atvinnuleysisbætur (eða önnur 
laun, sem verkamaðurinn á kost á). 

Ef m er föst stærð, hafa þessi tvö notagildis-
föll nákvæmlega sömu eiginleika. Aftur á 
móti, ef meðlimafjöldinn er breytilegur og 
verkalýðsfélagið getur haft áhrif á hann, eru 
einkenni notagildisfallanna mismunandi. 
Rökin fyrir nytsemisfallinu eru þau að í 
augum verkalýðsfélaga eru allir meðlimir 
þeirra jafnir og þar með hafi þau áhuga á 
summu notagildis þeirra. 

Í væntanlega notagildisfallinu geta tvennar 
aðstæður komið upp hjá sérhverjum meðlimi 
verkalýðsfélags. 

Ef verkamaðurinn er heppinn fær hann 
atvinnu og launin w. Aftur á móti, ef verka-
maðurinn er óheppinn, fær hann enga 
atvinnu, en atvinnuleysisbætur b. Þar sem n 
verkamenn fá atvinnu, meðlimafjöldi er m og 
allir eru jafnir í augum verkalýðsfélagsins, 
eru líkur sérhvers verkamanns að fá atvinnu 
og þar með notagildið u(w) n/m, og líkur sér-
hvers verkamanns að fá notagildið u(b) eru 
(m-n)/m. 

2.4. Samningsferlið 
Byrjum á því að skoða einkasölulíkan af 

verkalýðsfélagi, sem leitast við að hámarka 
væntanlegt eða heildarnotagildi meðlima 
sinna. Verkalýðsfélagið ræður launum og 
atvinnurekandinn ræður atvinnustiginu. 

Skoðum síðan flóknara fyrirkomulag, þar 
sem verkalýðsfélagið og atvinnurekandinn 
semja um bæði laun og atvinnustig og fá lausn 
sem er hagkvæm fyrir báða aðila (einkasölu-
lausn er ekki hagkvæm af hefðbundnum 
ástæðum). Það eru vitanlega til ógrynni af 
hagkvæmum samningum og stöndug kenning 
um samningsferlið verður að geta valið úr 
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því ekki á óvart að samsetning launa og 
atvinnustigs í punkti A á mynd VII er ekki sú 
hagkvæmasta. 

Það eru til hagkvæmari samsetningar, eins 
og sjá má á mynd VIII. Jafnhagnaðarkúrfan 
sem sker eftirspurnarkúrfu atvinnurekenda 
eftir vinnuafli í punkti A, er samkvæmt eigin-
leikum sínum lárétt í punkti A. Svæðinu suð-
austur frá punkti A, á milli jafnhagnaðarkúrf-
unnar og jafngildiskúrfunnar, má lýsa sem 
mengi af Pareto-hagkvæmum samsetningum 
launa og atvinnustigs. 

Einkasölulaunin eru of há og atvinnustigið 
of lágt. 

Hagkvæmum samningum milli verkalýðs-
félagsins og atvinnurekandans má lýsa sem 
snertipunktum jafnhagnaðarkúrfunnar og 
jafngildiskúrfunnar. 

Lína, sem dregin er í gegnum þessa 
punkta, kallast samningskúrfa (mynd VIII). 

Samningskúrfan hefur þá eiginleika að 
hvorugur aðilinn er verr settur nú en fyrir 
samkomulag og hvorugur aðilinn getur bætt 
stöðu sína, án þess að staða hins versni. 

Stærðfræðilega má finna samningskúrfuna 
með því að setja halla jafngildiskúrfu verka-
lýðsfélagsins jafnan halla jafnhagnaðarkúrfu 
fyrirtækisins, þ.e. 
(1) (U(w)-U(w))/U'(w) = w-R'(L) . 

Samningskúrfan sker eftirspurnarkúrfu 
atvinnurekandans eftir vinnuafli í w=w, 
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vegna þess að hægri hlutinn á jöfnu (1) nálg-
ast núll eftir því sem neðar er farið á eftir-
spurnarkúrfunni, og vinstri hlutinn verður 
aðeins núll þegar w=w. 

Punkturinn (w, L) lýsir í rauninni sam-
keppnislausn líkansins. Ef ekkert verkalýðs-
félag er á vinnumarkaðinum og U væri nota-
gildið, sem unnt væri að fá annars staðar í 
hagkerfinu, væri w framboðsverð vinnuafls-
ins, og atvinnurekandinn myndi hámarka 
hagnað við L. 

Samningskúrfan er því lóðrétt við (w, L) en 
upphallandi annars staðar vegna þess að út 
frá (1) má sjá að ef w=w þá er w=R'(L) . 
Engir samningar verða ef w=w, þannig að 
samningskúrfan endar í w. 

Ef meðlimafjöldinn í verkalýðsfélaginu er 
gefin stærð, N, þá fer samningskúrfan upp-
hallandi í norðaustur þar til að hún nær N, 
sem er endapunkturinn. 

Alls staðar á samningskúrfunni nema í (w, 
L) eru laun hærri en jaðartekjur af fram-
leiðslu vinnuafls. Fyrirtækið er því neytt til 
þess að ráða fleiri verkamenn en það myndi 
gera undir eðlilegum kringumstæðum við þau 
laun sem samið hefur verið um. 

Jafnvel enn sterkari staðhæfing er sönn: 
Alls staðar á samningskúrfunni nema í (w, L) 
eru jaðartekjur af framleiðslu vinnuafls minni 
en w. Ef litið e r á w sem hið sanna framboðs-
verð vinnuafls, er samningskúrfan aðeins 
hagkvæm frá sjónarhóli atvinnurekandans og 
meðlima í verkalýðsfélagi, ef meðlimafjöld-
inn er föst stærð. 

Frœðilegur grunnur 
Flestar hefðbundnar kenningar um samn-

ingsferlið byggjast á einni grundvallarfor-
sendu. 

Þessi forsenda er venjulega sú, að niður-
staðan af samningunum sé hagkvæm. En í 
stað þess að halda því fram að þessi eða hin 

útkoman sé „eðlilegri" en aðrar, leggja kenn-
ingarnar til eftirsóknarverð einkenni á reglu, 
sem leyfir þeim, er hafa regluna að leiðar-
ljósi, að fara frá einu samningsvandamáli til 
annars og finna hagkvæma lausn á sérhverju 
þessara vandamála. Eitt af þessum eftirsókn-
arverðu einkennum er, að samkvæmt regl-
unni verði ávallt valinn punktur á samnings-
kúrfunni. 

Hefðbundnar kenningar grundvallast þó 
venjulega ekki á samningskúrfu, heldur á 
samningsmengi og hagkvæmisjaðri þess. 

Lausn Nash 
Byrjum á því að byggja upp samnings-

mengi fyrir fyrrgreint líkan. Sérhver möguleg 
útkoma á (w, L) samsvarar endanlegu sam-
komulagi beggja aðila. Í þessu tilfelli er 
endanlegur ávinningur atvinnurekandans G 
= R(L)-wL og endanlegur ávinningur verka-
lýðsfélagsins er V = L U(w) + (N-L) U(w). Ef 
engir samningar verða, er G=0 og 
V=NU(w). 

Önnur forsenda kenninganna um samn-
ingsferlið er sú að samningsmengið sé íhvolft, 
þannig að samningsmöguleikakúrfan er 
niðurhallandi hvelft fall í (G, V)-línuritinu 
(Mynd IX). Val á punkti á samningskúrfunni 
er jafngilt vali á punkti í samningsmenginu. 

Samningskúrfan er því lóðrétt við (w, L) en 
upphallandi annars staðar vegna þess að út 
frá (1) má sjá að ef w=w þá er w=R'(L) . 
Engir samningar verða ef w=w, þannig að 
samningskúrfan endar í w. 

Ef meðlimafjöldinn í verkalýðsfélaginu er 
gefin stærð, N, þá fer samningskúrfan upp-
hallandi í norðaustur þar til að hún nær N, 
sem er endapunkturinn. 

Alls staðar á samningskúrfunni nema í (w, 
L) eru laun hærri en jaðartekjur af fram-
leiðslu vinnuafls. Fyrirtækið er því neytt til 
þess að ráða fleiri verkamenn en það myndi 
gera undir eðlilegum kringumstæðum við þau 
laun sem samið hefur verið um. 

Jafnvel enn sterkari staðhæfing er sönn: 
Alls staðar á samningskúrfunni nema í (w, L) 
eru jaðartekjur af framleiðslu vinnuafls minni 
en w. Ef litið er á w sem hið sanna framboðs-
verð vinnuafls, er samningskúrfan aðeins 
hagkvæm frá sjónarhóli atvinnurekandans og 
meðlima í verkalýðsfélagi, ef meðlimafjöld-
inn er föst stærð. 
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Best þekkta lausnin á samningsvandamál-
inu er lausn Nash. Lausnin velur þann punkt, 
sem hámarkar margfeldi ávinnings beggja 
aðila, þ.e. hámarkar G(V-NU(w)) eða 
(R(L)-wL)*(U(w)-U(w))*L. 

Annað fyrstu gráðu skilyrði fyrir lausn á 
hámörkunarvandamálinu er 
(2) w=(R/L+R'(L)) /2. 

Lausn Nash er því sú, að laun eru jöfn með-
altali meðaltekna og jaðartekna af fram-
leiðslu vinnuafls. Bæði meðaltekjur og jaðar-
tekjur af framleiðslu vinnuafls eru niðurhall-
andi föll, þannig að jafna (2) er niðurhallandi 
fall, sem sker samningskúrfuna aðeins einu 
sinni. Þessi skurðpunktur er lausn Nash á 
samningsvandamálinu. 

Ein af forsendunum sem leiða til lausnar 
Nash er að reglan sé óháð óviðkomandi val-
kostum. 

Þessi forsenda hefur verið mikið gagnrýnd 
og ekki að ástæðulausu. 

Gagnrýnin er í því fólgin að ekkert tillit er 
tekið til aðstæðna hverju sinni. Þetta má 
skýra á eftirfarandi hátt: Ef A gæti áunnið 
mikið í samningsviðræðum við „réttar" 
aðstæður, þá á A rétt á meiru en hann ávinnur 
í samningaviðræðum, þegar aðstæður eru 
honum óhagstæðar. Með öðrum orðum, ef 
verkalýðsfélag á möguleika á því að ávinna 
mikið í samningsviðræðum við atvinnurek-
anda, eru aðrir valkostir á samningskúrfunni 
útilokaðir, þó svo að aðstæður breytist, þegar 
samningsviðræður standa yfir. 

Kalai og Smorodinsky1) sýna fram á að með 
því að skipta á forsendunni að reglan sé óháð 
óviðkomandi valkostum og forsendu um ein-
leika,2) má fá einstaka lausn, sem er ólík lausn 
Nash. Henni má lýsa á eftirfarandi hátt: 
Látum G vera það besta sem fyrirtækið getur 
vonast eftir, þ.e. R(L)-wL á mynd IX. 

Látum V vera það besta sem verkalýðsfé-
Iagið getur vonast eftir. Finnum punktinn (G, 
V) og drögum línu sem tengir þennan punkt 
við punktinn, þar sem engir samningar verða, 
þ.e. punktinn (0, NU(w)) á mynd IX. 

Lausnin er skurðpunktur þessarar línu og 
hagkvæmisjaðarsins, þ.e. punktur E á mynd 
IX. 

Samningsferlið: Líkan1) 

Eftirfarandi líkan má notast við til að reyna 
að lýsa samningsferlinu. 

Í fyrsta lagi er gert ráð fyrir því að verka-
lýðsfélagið eigi í höggi við eitt fyrirtæki, sem 
er einkeypir á vinnumarkaðinum. Þrjú mis-
munandi sambönd geta skapast á vinnumark-
aðinum milli atvinnurekandans, verkalýðs-
félagsins og meðlima þess. 

Notagildisfall verkalýðsfélagsins er annað 
en notagildisfall hins einstaka verkamanns, 
að því leyti að það tekur tillit til verkalýðsfé-
lagsins sem skipulagsheildar og sem pólitískr-
ar stofnunar. 

" E. Kalai og M. Smorodinsky: „Other Solution to Nash's 
Bargaining Problem", Econometrica, May 1975, no. 43, 
bls. 513-518. 

2) Monotonic. 

1) Hér er að mestu ieyti stuðst við líkan þeirra C. Joll, C. 
Mckenna, R. McNabb og J. Shorey í „Developments in 
Labour Market Analysis". 

2) A worker's wage decay function. 
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Í þriðja lagi er gert ráð fyrir því að verka-
lýðsfélagið skýri frá forminu á hnignunarfall-
inu, meðan á samningaviðræðum stendur. 
Leiðtogar verkalýðsfélagsins hafa áhyggjur af 
kostnaðinum sem meðlimir þess gætu orðið 
fyrir ef til ósamkomulags kemur og sinnar 
eigin stöðu innan verkalýðsfélagsins. 

Samningsaðilar verkalýðsfélagsins láta því 
atvinnurekandanum í té þessar upplýsingar 
til þess að eyða líkunum á því að atvinnurek-
andinn misreikni festu meðlima verkalýðsfé-
lagsins í launakröfum sínum. 

Ef verkamennirnir halda fast við kröfu sína 
og þessi krafa þeirra er umfram besta tilboð 
atvinnurekandans, munu leiðtogar verka-
lýðsfélagsins taka verkfall fram yfir tilslökun. 

Að gefnum þessum forsendum veit at-
vinnurekandinn nákvæmlega hve mikið 
kostnaður hans breytist. 

Þessi breyting á kostnaði er samsett af 
aukningunni sem verður í launagreiðslum og 
útgjaldaaukningunni vegna verkfalls. 

Því lengur sem atvinnurekandinn bíður 
með tilboð sitt, því lægri verður launakostn-
aðurinn og því hærri verður kostnaðurinn af 
verkfalli. Hjá fyrirtæki, sem hefur hagnaðar-
hámörkun að leiðarljósi, er hagkvæmasta 
lengd verkfalls þar sem jaðarkostnaður verk-
falls er jafn jaðarábatanum aflækkun í launa-
kostnaði. Nákvæmlega hversu mikið skal 
bjóða og hvenær skal bjóða það, er því 
ákveðið meðan á samningaviðræðum stend-
ur. 
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hafa áhrif á atvinnustig og þar af leiðandi 
myndar það sér skoðun á því, hvernig jaðar-
tekjukúrfan lítur út fyrir fyrirtækið, og tekur 
tillit til þeirrar einkasöluaðstöðu, sem fyrir-
tækið hefur. 

Verkalýðsfélagið leitast við að hámarka 
notagildisfall sitt með tilliti til launateygni 
eftirspurnar eftir vinnuafli og það tekur 
einnig með í reikninginn hvernig fyrirtækið 
hefur áður notast við einkeypisvöld sín og 
hvernig almenn peningaeftirspurn hefur 
verið undanfarin ár, þar sem hún gæti eytt 
hluta af verðhækkun sem fylgdi í kjölfar 
launahækkunar. 

Takmörkunin sem verkalýðsfélagið 
stendur frammi fyrir er 
(1) ∆N = NU (∆W) 
að gefnu notagildisfalli verkalýðsfélagsins 
(2) U = U(W,N). 

Launakrafa verkalýðsfélagsins, sem fæst 
með því að hámarka (1) með tilliti til (2), er 
∆Wu. 

Verkalýðsfélagið veit að sérhver launa-
hækkun, sem er minni en ∆Wr (mynd XI), 
orsakar þrýsting frá meðlimum þess á verk-
fallsaðgerðir. 

Einnig er gert ráð fyrir því, að atvinnurek-
andinn meti líkurnar á verkfallsaðgerðum. 
Á mynd XI má sjá að atvinnurekandinn 
væntir þess, að ef hann býður launahækkun, 
sem er lægrien AWc

L, eru líkurnar á verkfalli 
einn. 

Atvinnurekandinn myndar sér eftirfarandi 
væntingar um hnignunarfall launakrafna: 
(4) ∆W = Hc(s) eða s = bc( ∆W). 

Jafna (4) gefur til kynna hvaða launatilboð 
atvinnurekandinn væntir að eyði öllum verk-
fallsáformum. 

Að lokum skal gert ráð fyrir því að verka-
lýðsfélaginu sé vel kunnugt um þann grunn, 
sem atvinnurekandinn hefur til hliðsjónar, 
þegar hann reiknar út það launatilboð, sem 
bindur enda á verkfallsaðgerðir. Þar sem 
verkalýðsfélagið þekkir þennan grunn, 
verður það fyrra til að endurskoða launa-
kröfur sínar, ∆W0, meðan á verkfalli 
stendur. Sambandið milli launakrafna verka-
lýðsfélagsins og lengdar verkfalls er 

(5) ∆W0 = Ju(s) eða s = Fu( ∆W0). 
Jafna (5) sýnir væntanlega lágmarkslengd 

á verkfalli, sem er nauðsynleg til þess að 
launakrafa verkalýðsfélagsins sé samþykkt af 
atvinnurekandanum. 

Á ofangreindum forsendum má líkja samn-
ingsferlinu við fimm skref. 

Skref 1 
Verkalýðsfélagið gerir launakröfur, ∆Wu. 

í raunveruleikanum gerir það launakröfu, 
sem er tiltölulega hærri en þessi, vegna þess 
að það veit að samningar takast varla nema 
með tilslökun beggja aðila. Ennfremur er 
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þekking verkalýðsfélagsins á teygni eftir-
spurnar eftir vinnuafli byggð á mati og há 
launakrafa getur að einhverju leyti þakið 
ofmat á teygninni. 

Skref2 
Eftir að atvinnurekandinn hefur metið 

∆We
r og hnignunarfall launakrafna, reiknar 

hann út hagkvæmustu stefnumótun sína. Ef 
til verkfalls kemur, er viðbótarkostnaður 
atvinnurekandans 
(6) ∆C = N∆W 2 d+s 2 hV. 

Fyrri hluti jöfnunnar er aukningin í launa-
greiðslum og sá síðari er verkfallskostnaður 
atvinnurekandans. N er stærð vinnuaflsins, 
∆W2 er launabreytingin sem endar verkfalls-

aðgerðir og d er nálgun við núvirði á óendan-
legu peningaflæði, afvöxtuðu með r, þ.e. 
(1+( l / ( l+r ) ) - 1 . s2 er lengd verkfallsaðgerða, 
h er söluhagnaður á einingu og V er virði tap-
aðrar sölu, meðan á verkfalli stendur. Með 
tilliti til jöfnu (4) má endurskrifa jöfnu (6) á 
eftirfarandi hátt: 

(7) ∆C = N∆W 2 d + b e (∆W 2 )hV. 
Ef vinnuaflið er föst stærð, getur atvinnu-

rekandinn reiknað út þá launahækkun, ∆W2, 
sem lágmarkar jöfnu (7). Atvinnurekandinn 
ákveður því fyrirfram, að ef af verkfalli 
verður, mun hann bjóða ∆W x

2 eftir tímabilið 
sx

2 (sem fæst úr jöfnu (5)). 

Skref 3 
Atvinnurekandinn ákveður lokatilboð sitt, 

∆Wl, til verkalýðsfélagsins. 
Fyrir sérhvert slíkt tilboð eru tvær mögu-

legar útkomur: Samkomulag eða verkfall. 
Væntanlegt kostnaðarfall atvinnurekandans 
að gefnu ∆W1 er 

(8) E ( ∆ C ) = (1-P(s)) (kostnaður við sam-
komulag) 

+ P(s) (kostnaður við verkfall). 
Samkvæmt jöfnum (3) og (4) má skrifa (8) 
sem 
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Mynd XV. 

Laun 

Laun 

aflsins. Athyglisverö staða getur komið upp, 
ef verkalýðsfélögin hafa þá aðstöðu að geta 
mismunað meðlimum sínum í launum. Ef 
það er raunin, gætu verkalýðsfélögin komið 
því til leiðar að einkeypirinn auki vinnuafl sitt 
í Nc, þ.e. í samkeppnisstigið, með því að 

leyfa honum að draga til sín efnahagslega 
leigu þeirra viðbótarverkamanna sem hann 
ræður til sín, þ.e. Nc - Nm. 

2.6. Þjóðhagfrœðilegur grunnur 
og hagrannsóknir 

Notagildisfall verkalýðsfélags á að sýna 
forgangsmarkmið verkalýðsfélagsins. 

Ekki verður reynt hér að svara spurning-
unni um hvert sé hið „rétta" notagildisfall 
verkalýðsfélaga. 

Notagildisfallið, sem notað er, er líklega 
það sem liggur til grundvallar því, sem 
leiðtogar verkalýðsfélaga sækjast eftir í 
kjarasamningum. Þar sem leiðtogar verka-
lýðsfélaga eru venjulega kosnir í lýðræðis-
legum kosningum, mætti telja að leiðtogarnir 
hafi að minnsta kosti svipuð markmið og 
meðlimir verkalýðsfélaganna. Atherton1) 

heldur því fram að sérhvert verkalýðsfélag sé 
samsett af hópum með mismunandi hags-
muni. Markmiðin, sem leiðtogarnir fram-
fylgja, eru þau sem fá meirihlutastuðning 
meðlima verkalýðsfélagsins. 

Ekki verður hér reynt að mynda eitthvert 
sérstakt notagildisfall fyrir íslensk verkalýðs-
félög, heldur verður gengið að því vísu að 
verkalýðsfélög hafi notagildisfall, sem þau 
leitist eftir að hámarka, og raunlaun og 
atvinnustig séu þær breytur sem verkalýðsfé-
lögin hafi áhuga á. 

Aðrar samsetningar í notagildisfallinu eru 
einnig hugsanlegar, t.d. breytingar á raun-
launum. 

Frítími og lengd mögulegs verkfalls gætu 
einnig haft áhrif á notagildi verkalýðsfélags-
ins, er er sleppt hér. 

Það er erfiðleikum háð að byggja upp þau 
notagildisföll, sem áður hefur verið lýst, út 
frá þjóðhagfræðilegum grunni, þar sem þau 
eiga við ákvörðun launa og atvinnustigs á 
einstökum vinnumörkuðum. 

W.N. Ather ton: „Theory of Union Bargaining Goals", 
Princeton University Press, Princeton, 1973. 
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Vandinn er þó ekki jafnmikill, ef gerð 
kjarasamninga er mjög miðstýrð og kjara-
samningar, sem samtök verkalýðsfélaga og 
samtök atvinnurekenda gera sín á milli, hafa 
áhrif á nálægt því öll laun í hagkerfinu. Þjóð-
hagfræðilegt líkan af vinnumarkaði tiltekins 
hagkerfis verður að öllum líkindum ekki 
marktækt, tölfræðilega séð, nema það sé í 
samræmi við þá skipulagsþætti, sem felast í 
ákvörðun launa og atvinnustigs í því hag-
kerfi. Með öðrum orðum, sú tegund líkans, 
sem á við í hagkerfi, þar sem meðlimir í 
verkalýðsfélögum eru lítill hluti af vinnuafl-
inu, mun ekki vera hin sama og á við í hag-
kerfi, þar sem stór hluti vinnuaflsins er með-
limur í verkalýðsfélögum. Það er oft gagnlegt 
að gera greinarmun á þrenns konar hag-
kerfum í þessu sambandi. 

Í fyrsta lagi eru hagkerfi eins og Bretland, 
Frakkland, Vestur-Þýskaland og Ítalía, þar 
sem stór hluti vinnuaflsins er í verkalýðsfé-
lögum og kjarasamningar eiga sér staö bæði 
milli verkalýðsfélaga og atvinnurekenda í 
heilli iðngrein og milli verkalýðsfélaga og 
einstakra fyrirtækja. í öðru lagi eru hagkerfi 
eins og Bandaríkin, Kanada og Japan, þar 
sem kjarasamningar eru mjög dreifstýrðir og 
stór hluti vinnuaflsins er ekki í verkalýðsfé-
lögum. Og í þriðja lagi eru hagkerfi eins og 
Svíþjóð, Danmörk, Noregur, Ísland og 
Spánn, þar sem kjarasamningar milli samtaka 
verkalýðsfélaga og atvinnurekenda leggja 
drögin að nær öllum öðrum kjarasamningum 
í hagkerfinu. 

Miðstýrð launamyndun 
Í þeim hagkerfum, þar sem kjarasamningar 

milli samtaka verkalýðsfélaga og atvinnurek-
enda leggja drögin að nær öllum öðrum kjara-
samningum í hagkerfinu, eru mestar líkur á 
því að fá marktækar niðurstöður úr hagrann-
sóknum á vinnumarkaðinum, þó svo að um 
sé að ræða einhverjar breytingar á þessum 
grunnlaunahækkunum í tilteknum atvinnu-
greinum. Launaskrið er vel þekkt fyrirbæri 
hér á landi og sú hætta er vitanlega fyrir 
hendi, að þýðingmiðstýrðrarlaunamyndunar 

fyrir hagkerfið sé ofmetin, sérstaklega ef 
þetta launaskrið er mikið, þar sem þær launa-
hækkanir, sem um er samið í kjarasamn-
ingum samtaka verkalýðsfélaga og atvinnu-
rekenda, geta þá verið öllu minni en raun-
verulega á sér stað. Þrátt fyrir þetta launa-
skriðsfyrirbæri má telja, að miðstýrðir launa-
samningar hafi bein áhrif á framvindu 
atvinnutekna, þegar til langs tíma er litið. 

Að þessu gefnu gæti verið grundvöllur fyrir 
því að nota einkenni einstaks verkalýðsfélags 
og einstaks atvinnurekanda sem nálgun við 
einkenni allra verkalýðsfélaga og allra at-
vinnurekenda. 

Þess ber þó að gæta, að vandamálið við að 
skilgreina velhegðað notagildisfall fyrir báða 
aðila út frá þjóðhagfræðilegu sjónarhorni er 
margfalt erfiðara en fyrir samkynja hópa af 
verkamönnum og atvinnurekendum. 

Þrátt fyrir þetta verður gerð tilraun til þess 
að athuga hvort þau líkön sem reynst hafa 
gagnleg á rekstrarhagfræðilegum grundvelli 
reynast það líka á þjóðhagfræðilegum grund-
velli. 

Eftirfarandi líkan 1) af markmiðum samtaka 
verkalýðsfélaga, sem eru raunlaun og atvinnu-
stig, takmarkast af skiptihlutfalli þessara 
markmiða í eftirspurnarfalli atvinnurekenda 
eftir vinnuafli. 

1) Hér er að mestu leyti stuðst viö líkan J. Pencavel í „Wages 
and Employment under Trade Unionism: Microeconomic 
Models and Macrocconomic Applications". 
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Vegna þess að miðstýrðir launasamningar 
taka ekki til atvinnustigs, gæti verið grund-
völlur fyrir því að nota líkan, þar sem at-
vinnustig er einvörðungu ákveðið af atvinnu-
rekendum. 

En þrátt fyrir það að tilgreint sé skiptihlut-
fall milli launa og atvinnustigs, þegar öðrum 
þáttum er haldið föstum, er engin raunveru-
leg skýring á þessu skiptihlutfalli, ef ríkis-
valdið skiptir sér af heildareftirspurn í hag-
kerfinu og eyðir sérhverri minnkun í atvinnu-
stigi, sem gæti orðið vegna launastefnu verka-
lýðsfélaganna. 

Svo framarlega sem verkalýðsfélögin vita, 
að þetta sé stefna ríkisvaldsins, og svo fram-
arlega sem ríkisvaldið starfar á þennan hátt, 
er eftirspurnarfall atvinnurekenda eftir vinnu-
afli ekki raunveruleg takmörkun á launa-
kröfur verkalýðsfélaganna. Þar með getur 
eðli efnahagsstefnu ríkisvaldsins ónýtt 
notkun rekstrarhagfræðilegra líkana á þjóð-
hagfræðilegum grundvelli. 

Ennfremur skal það tekið fram, að líkanið 
tekur ekki tillit til ýmissa þátta, sem virðast 
hafa haft einhverja þýðingu fyrir verkalýðs-
félögin á Íslandi undanfarin ár, t.d. hafa 
verkalýðsfélög hér á landi lýst yfir áhuga á 
uppbyggingu launastigans. 

Gerum ráð fyrir að launamarkmið samtaka 
verkalýðsfélaga sé ákveðið með tilliti til ein-
hvers viðmiðunarstigs, z, W(t) merki meðal-
peningalauna á tíma, t, L(t) merki atvinnu-
stig á tíma t og P(t) merki framfærslukostnað 
á tíma t. Notagildisfall verkalýðsfélaganna á 
tíma t má þá skrifa sem: 
(1) U(t) = (Ln(W(t)/P(t))-z + u(1t)a (Ln 
L(t) + u (2t)y1-a. 

Gildið á a sýnir vægi raunlauna og atvinnu-
stigs í notagildisfalli verkalýðsfélaganna, þar 
sem þessar breytur koma fram í lógariþmum. 

Aðrir þættir, sem áhrif hafa á markmið 
verkalýðsfélaganna, en koma ekki sérstak-
lega fram í notagildisfallinu, eru merktir með 
u(l t ) ogu(2t) . 

Verkalýðsfélagið leitast við að finna það 
gildi á W(t), sem hámarkar notagildisfall 
þess, þó með tilliti til þeirra takmarkana, sem 

atvinnurekendur setja á verkalýðsfélögin 
með ákvörðun atvinnustigs samkvæmt eftir-
spurnarfalli sínu eftir vinnuafli, sem er línu-
legt í lógariþmum, 
(2) (Ln L(t))x = c0 + c1Ln(W(t)/PQ(t)) + c2 

Ln(R(t)/PQ(t)) + c3Ln(I(t)/PQ(t)) + c4Ln 
Y(t) + u(3t), 
þar sem L(t)x merkir hagkvæmasta atvinnu-
stig. 

Vegna aðlögunarkostnaðar getur raun-
verulegt atvinnustig á tíma t verið annað en 
hagkvæmasta atvinnustig: 
(3) Ln L(t) = b(Ln L(t)x + ( l-b)Ln L( t -
l) + u(4t). 

Í jöfnu (2) er PQ(t) vöruverð til neytenda, 
R(t) og I(t) eru verð hráefna og innflutnings. 
Y(t) merkir raunverulegar ráðstöfunartekjur 
heimilanna og u(3t) merkir aðra þætti, sem 
áhrif hafa á eftirspurn atvinnurekenda eftir 
vinnuafli. Jafna (3) gefur til kynna, að raun-
verulegt atvinnuleysi sé jafnt og vegið með-
altal af eftirsóknarverðu og tímatöfðu 
atvinnuleysi. að meðtöldum tilviljunarlið 
u(4t). 

Ef R(t) merkir verð á aðföngum, sem eru 
staðkvæmd við vinnuafl í framleiðslu, er 
c2>0. Hvernig verð á innflutningi hefur áhrif 
á eftirspurn eftir vinnuafli, ef það gerir það á 
annað borð, er háð því, hvernig samsetning á 
innflutninginum er háttað. Ef innflutningur-
inn er aðallega aðföng til framleiðslu, fer for-
merki c3 eftir því, hvort þessi aðföng eru stað-
kvæmdar- eða stuðningsþættir við vinnuafl í 
framleiðslu. Aftur á móti, ef innflutningurinn 
er aðallega neysluvörur, fer formerki c3 eftir 
því, hvort þessar neysluvörur hafa áhrif á 
afleidda eftirspurn eftir vinnuafli. 

Væntanlegt formerki á c4 er jákvætt, nema 
vinnuafl sé óæðra aðfang í framleiðslu. 

Ef peningalaun W á tíma t hámarka jöfnu 
(1) með tilliti til skiptihlutfallsins í jöfnum (2) 
og (3), má leiða út eftirfarandi jöfnur: 
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1) Leiðrétt var fyrir annarrar gráðu sjálffylgni með aðferð 
hámarkslíkinda, en niðurstöður voru lítið frábrugðnar 
varðandi stuðla. 
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hennar sé lítið, þar sem stefna ríkisvaldsins á 
tímabilinu, sem gögnin ná til, var að koma í 
veg fyrir atvinnuleysi með eftirspurnarað-
gerðum. Ennfremur er ekki gerð nein tilraun 
til að takmarka stuðla jafnanna tveggja og 
finna hámarkslíkindafall jafnanna, en þetta 
hefði hjálpað mikið til við að ákvarða um 
marktækni stuðlanna í jöfnunum. 

Ýmsar ástæður geta legið að baki þessari 
ómarktækni jafnanna tveggja. í fyrsta lagi er, 
eins og áður hefur komið fram, heldur gagns-
lítið að meta atvinnustigsjöfnu, þegar ríkis-
valdið beitir eftirspurnaraðgerðum til að 
hamla gegn atvinnuleysi. 

Í öðru lagi er ekkert tillit tekið til verð-
vænda, sem gætu verið mismunandi hjá 
verkalýðsfélögum og atvinnurekendum. Það 
er: kjarasamningar, sem gerðir eru í dag, eiga 
að gilda um einhver fyrirfram ákveðin tímabil 
í framtíðinni. Þar með ætti breytan P(t) í 
jöfnu (1) að sýna verðvændir verkalýðsfélag-
anna á þeim tíma, þegar samningar eiga sér 
stað, um það verðlag, sem mun ríkja á tíma-
bili t. 

Jafna (2), sem sýnir ákvarðanir fyrirtækj-
anna um atvinnustig, ætti einnig að innihalda 
verðvændir fyrirtækjanna um það verðlag, 
sem mun ríkja í framtíðinni. 

Í þriðja lagi ætti að meta jöfnurnar tvær í 
stærra jöfnukerfi, sem gerði grein fyrir 
ákvörðun tekna og verðlags. 

Í fjórða lagi er það spurningin um fallform, 
það er hvort það fallform sem notað er hér sé 
hið rétta. 

Það er því óráðlegt að leggja mikla áherslu 
á þetta líkan með hliðsjón af heildarstefnu-
mörkum og lýsingum á hegðun innri breyt-
anna. 

III. Niðurlag 
Í þessari ritsmíð hefur verið reynt að lýsa 

helstu hugmyndum um verkalýðsfélög og 
áhrifum þeirra á vinnumarkað. 

Allt frá því að verkalýðsfélög voru stofnuð 
hefur þýðing þeirra fyrir efnahagslíf hins vest-
ræna heims farið vaxandi. í kjölfar myndunar 
verkalýösfélaga fylgdu umtalsverðar skipu-

lagsbreytingar á vinnumarkaði. Atvinnurek-
endur misstu stóran hluta af þeim völdum 
sem þeir höfðu haft á óskipulögðum mörkuð-
um til verkalýðsfélaga, sem nýttu sér þessi 
völd í þágu meðlima sinna. 

Völdum sínum beita verkalýðsfélögin til að 
ná markmiðum sínum og meðlima sinna í 
kjarasamningum við atvinnurekendur. Þessi 
markmið verkalýðsfélaga geta verið mismun-
andi meðal einstakra verkalýðsfélaga. En 
venjulega er þó litið svo á að verkalýðsfélög 
hafi aðallega áhuga á raunlaunum og atvinnu-
stigi meðlima sinna. 

Gerð markaðar getur haft mikla þýðingu 
fyrir það, hversu vel verkalýðsfélagið eða 
verkalýðsfélögin ná markmiðum sínum, þar 
sem samningsvöld þeirra eru mismunandi 
sterk eftir því á hvaða markaði þau starfa. 

Samningsferlið varð öllu einfaldara með til-
komu verkalýðsfélaga, að því leyti að nú 
þurftu atvinnurekendur ekki að semja við 
hvern einstakan launþega um kaup og kjör, 
en jafnframt varð hinn einstaki launþegi 
óvirkari aðili í kjarasamningum sem ákvörð-
uðu lífskjör hans. Venjulega er eftirspurn 
atvinnurekenda eftir vinnuafli takmörkun á 
launakröfur verkalýðsfélaga, en þó getur svo 
farið að þessari takmörkun sé eytt að hluta 
eða algjörlega, ef ríkisvaldið hefur afskipti af 
heildareftirspurn í hagkerfinu og eyðir sér-
hverri minnkun í atvinnustigi, sem gæti orðið 
vegna launastefnu verkalýðsfélaga. Þessi 
afskipti ríkisvaldsins geta því valdið óraun-
hæfum launakröfum verkalýðsfélaga, sem að 
öllum líkindum leiða til sífellt hækkandi 
verðlags, þar sem atvinnurekendur velta 
launahækkunum út í verðlagið. Fleiri fræði-
legar og tölfræðilegar rannsóknir þarf til að 
varpa frekara Ijósi á hegðun skipulagsheilda 
á vinnumarkaðinum og á launamyndun, bæði 
í einstökum atvinnugreinum og á vinnumark-
aðinum almennt. Vonandi verður þessi rit-
smíð kveikjan að slíkum rannsóknum í fram-
tíðinni og er þá einu af markmiðum hennar 
náð. 
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Þorvaldur Gylfason: 

Á að fella g e n g i ? 

Gengi er viðkvæmt og vandasamt hag-
stjórnartæki eins og alkunnugt e r - o g umdeilt 
eftir því. Gengisfelling er ekki gæfumerki 
eftir orösins hljóðan í íslenzku máli. Sagan 
þekkir sannarlega dæmi þess, að sigið hafi á 
ógæfuhliðina í efnahagsmálum eða stjórn-
málum í kjölfar gengislækkunar. Til dæmis 
virtust gengisfellingar á tímabili vera algeng-
ari undanfari stjórnarskipta í mörgum þróun-
arlöndum en almennar kosningar (sbr. 
Cooper 1971). Gengisfellingar á Íslandi hafa 
ekki verið eins afdrifaríkar gegnum tíðina, en 
hafa þó valdið heilabrotum og deilum. 

Efasemdir 
Áhrifamáttur gengisbreytinga er oft dreg-

inn í efa. Jafnvel þegar of hátt gengi er aug-
ljóslega ein meginorsök mikilla erfiðleika í 
efnahagsmálum, hika ríkisstjórnir oft við að 
lækka gengið - af þremur höfuðástæðum, að 
því er virðist. 

Í fyrsta lagi virðast stjórnvöld iðulega hafa 
litla trú á, að gengisbreyting geti haft umtals-
verð áhrif á útflutningsframleiðslu, innflutn-
ingseftirspurn og innlenda eyðslu. Þótt aug-
ljóst sé, að gengisfelling eykur hagnað 
útflutningsfyrirtækja og hækkar verð inn-
fluttrar vöru og þjónustu umfram verðlag inn-
lendrar framleiðslu, efast menn oft um, að 
fyrirtæki og heimili bregðist þannig við 
þessum breytingum, að útflutningur aukist og 
innflutningur dragist saman. Þeir efast með 
öðrum orðum um sveigjanleika eða „teygni" 
útflutnings og innflutnings. Þess vegna vé-
fengja „teygnisvartsýnismenn", sem svo eru 
nefndir, að gengisfelling geti bætt viðskipta-
jöfnuð gagnvart útlöndum - jafnvel þótt 

gengisfellingunni sé fylgt eftir með aðhaldi í 
opinberum fjármálum og peningamálum. 

Í öðru lagi er algengt, aö jafnvel „teygni-
bjartsýnismenn" óttist, að gengisfelling geti 
haft óæskileg hliðaráhrif á efnahagslífið, 
þannig að lækningin gæti orðið verri en sjálfur 
sjúkdómurinn. Menn óttast margt í þessu viö-
fangi: Aukna verðbólgu í kjölfar gengisfell-
ingar, breytta tekjuskiptingu, meira atvinnu-
leysi og minni hagvöxt. Nú vita allir aö sjálf-
sögðu, að gengisfelling er (tímabundin) vcrð-
bólguráðstöfun, nema henni sé fylgt eftir með 
nægilegu aðhaldi í peningamálum og fjármál-
um til mótvægis, né heldur er nokkur vafi á 
því, að gengisfellingu er venjulega ætlað að 
auka hagnað fyrirtækja á kostnað heimila, 
einmitt til að örva útflutning og hamla á móti 
innflutningi. Síðastnefnda áhyggjuefnið, sem 
varðar hugsanleg áhrif gengisfellingar á 
atvinnuleysi og hagvöxt, er nýrra og erfiðara 
viðfangs. Hér er um að ræða þá skoðun, sem 
heyrzt hefur í vaxandi mæli, eftir að olía snar-
hækkaði í verði 1973-74 og aftur 1979-81, að 
gengisfelling sé ekki aðeins verðbólguráð-
stöfun eins og allir vita, heldur samdráttar-
ráðstöfun í þokkabót. Hugmyndin er sú, að 
gengisfelling hljóti að auka framleiðslukostn-
að fyrirtækja með því að hækka innlent verð 
innfluttra aðfanga svo sem olíu og annarra 
hráefna, og slík kostnaðarhækkun hljóti ekki 
aðeins að valda aukinni verðbólgu, heldur 
einnig samdrætti í framleiðslu og atvinnu 
(sjá t.d. Krugman og Taylor 1978). Þar að 
auki hefur skuldakreppa margra landa síð-
ustu ár valdið vaxandi áhyggjum af því, að 
gengisfelling hljóti óhjákvæmilega að þyngja 
skuldabyrðina, með alvarlegum afleiðingum 
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fyrir efnahagslífið í heild. þar eð erlendar 
skuldir eru yfirleitt skráðar í erlendri mynt, 
iðulega í Bandaríkjadölum. 

Þriðja höfuðröksemdin gegn gengisfellingu 
sem hagstjórnaraðferð er af stjórnmálarötum 
runnin. Sagan þekkir mörg dæmi þess. að 
gengisfelling hafi kostað stjórnmála- og emb-
ættismenn völd og áhrif - jafnvel lífið sjálft, 
þegar verst lét. Eins og eðlilegt er, getur 
áhugi einstaklinga á að firra sig eða fresta 
slíkri áhættu orðið efnahagslegri þjöðarnauð-
syn yfirsterkari. En þá er líka þess að gæta, að 
frestun nauðsynlegrar gengisfellingar getur 
haft afdrifaríkar afleiðingar - seinna. 

Teygni 
Þörf á gengisfellingu birtist venjulega í því, 

að landsfólkið lifir um efni fram í þeim ein-
falda skilningi, að það eyðir meira en það 
aflar, þannig að útflutningstekjur hrökkva 
ekki fyrir innflutningi. Hallinn á viðskipta-
jöfnuði, sem af þessu hlýzt, er venjulega jafn-
aður með erlendum lántökum, en því fylgir 
sá vandi, að erlendar skuldir kalla á vaxta-
greiðslur og afborganir til útlanda. Með því 
að glæða útflutningstekjur og draga úr inn-
flutningi er gengisfellingu undir þessum 
kringumstæðum ætlað að bæta viðskipta-
jöfnuðinn og draga þannig úr skuldasöfnun í 
útlöndum, svo að skuldabyrðin léttist smám 
saman. Til þess er gengi fellt. 

Nú er vert að spyrja: Hefur gengisfelling 
tilætluð áhrif í reynd? Bætir hún viðskipta-
jöfnuðinn í raun og veru? 

Það segir sig sjálft, að hagfræðikenning 
þess efnis, að eiginhagsmunir útflutningsfyr-
irtækja og heimila knýi þau til að framleiða 
meira til útflutnings og kaupa meira af inn-
lendri framleiðslu í stað innfluttrar, þegar 
hvert pund og hver líra kostar fleiri krónur, 
býr yfir takmörkuðum sannfæringarkrafti, 
nema kenningin standist samanburð við raun-
veruleikann (eins og hann birtist í hagtölum). 
Einmitt þetta er höfuðtilgangur tölfræðirann-
sókna í hagfræði eða hagmælinga (e. econo-
metrics) - og jafnframt kjarni vísindalegrar 
aðferðar yfirleitt: Að sannprófa kenninguna 

með því að bera hana saman við raunveru-
leikann. 

Í þessu skyni hefur fjöldi hagfræðinga beitt 
tölfræðiaðferðum til að rannsaka áhrif geng-
isbreytinga á útflutning, innflutning og við-
skiptajöfnuð í mörgum löndum, ríkum og 
fátækum, á undanförnum árum. Niðurstöður 
þessara rannsókna eru að vísu ekki einhlítar, 
en virðast þó, þegar allt er skoðað, benda ein-
dregið til þess, að gengisfelling örvi útflutning 
og dragi úr innflutningi í flestum tilvikum eins 
og ætlazt var til. Tafla 1 dregur saman niður-
stöður 10 mismunandi athugana frá árunum 
1969-81. Hún sýnir tölfræðimat á verðteygni 
eftirspurnar eftir útflutningi og innflutningi 
14 iðnríkja, stórra og smárra. Hver teygni-
stuðull í töflunni er meðaltal samsvarandi 
stuðla úr athugununum 10 og lýsir aðlögun 
útflutnings eöa innflutnings að nýju gengi yfir 
tveggja til þriggja ára tímabil að minnsta 
kosti. 

Tafla 1. Verðteygni eftirspurnar eftir 
útflutningi og innflutningi 14 iðnríkja. 

Verðteygni Verðteygni 
útflutnings- innflutnings-
eftirspurnar eftirspurnar 

Stórlönd 
Bandar ík in 1,19 1.24 
Bre t land 0.86 0.65 
F rakk land 1.28 0.93 
Í tal ía 1,26 0,78 
J a p a n 1,40 0,95 
Þýzkaland 1,02 0,79 

Meðaltal 1,17 0,80 

Lítil lönd 
Aus tu r r ík i 1,02 1,23 
Belgía 1,12 1,27 
D a n m ö r k 1,04 0,91 
Hol land 1,46 0,74 
K a n a d a 0 ,68 1.28 
N o r e g u r 0,92 1,19 
Sviss 1,03 1,13 
Sv íþ jóð 1,58 0,88 

Meðaltal 1,11 1,08 

Til samanburðar 
Í s l a n d " 0,83 0.87 

Heimild: Goldstein og Khan (1985, tafla 4.1). 
" Sjá Tór Einarsson (1984). 
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gefa grófa vísbendingu um áhrif gengisfell-
ingar á viðskiptajöfnuð. Formúlan hvílir til 
einföldunar á ýmsum forsendum, sem er oft 
ekki fullnægt í reynd. Til að hún geti komið 
að gagni sem sæmilega áreiðanlegur leiðar-
vísir um hagstjóm, verður þess vegna að færa 
hana nær raunveruleikanurn. Við það verður 
formúlan að sjálfsögðu flóknari. Til dæmis er 
óraunhæft að gera ráð fyrir því eins og gert er 
í formúlunni, að framboð útflutnings og inn-
flutnings sé óendanlega teygið, né heldur er 
nokkurt vit í því að gera eins og Marshall og 
Lerner ráð fyrir því, að viðskiptajöfnuður sé 
í jafnvægi fyrir gengisfellingu, því að 
kveikjan að gengisfellingu er yfirleitt alltaf 
einmitt fólgin í miklum viðskiptahalla. Þegar 
þessi atriði og önnur slík eru tekin með í 
reikninginn, verður hann erfiðari viðfangs, 
en þó er hægt að sýna fram á, að niðurstaðan 
helzt óbreytt í grundvallaratriðum. Gengis-
felling styrkir viðskiptajöfnuð næstum alltaf 
hvort sem er. 

Vert er að vekja athygli á, að teygnistuðl-
arnir, sem eru sýndir í töflum 1 og 2, eiga við 
áhrif gengisbreytinga til „langs'* tíma. Með 
því er átt við það hér, að full aðlögun útflutn-
ings og innflutnings að nýju gengi geti tekið 2 
til 3 ár eða meira. Þessir stuðlar skjóta því 
ekki loku fyrir, að gengisfelling geti í fyrstu 
haft öfug áhrif, sem snúast síðan við. Þótt 
verðlag útflutnings og innflutnings lagist 
venjulega fljótt að nýju gengi, getur alllangur 
tími liðið, stundum eitt ár eða jafnvel tvö, 
þangað til að útflutnings- og innflutnings-
magn byrjar að breytast að ráði. Þannig 
hækka innflutningsgreiðslur strax í kjölfar 
gengislækkunar, þar eð innflutningsverð 
hækkar að óbreyttu magni. Við þetta versnar 
viðskiptajöfnuðurinn (að óbreyttum útflutn-
ingstekjum), þangað til að innflutnings-
magnið minnkar nóg til þess að snúa þróun-
inni við. Þannig getur aðlögunarferill við-
skiptajafnaðarins orðið eins og bókstafurinn 
J í laginu, enda er þessu fyrirbæri stundum 
lýst á mynd með svokallaðri J-kúrfu. Hér er 
til dæmis að finna sennilegustu skýringuna á 
því, hvers vegna viðskiptajöfnuður Bretlands 

versnaði upphaflega í kjölfar 14% gengis-
lækkunar pundsins í nóvember 1967 og byrj-
aöi ekki að batna fyrr en 1969 (sjá Artus 
1975). 

Vísitölubinding 
Að lokinni þessari lýsingu á beinum 

áhrifum gengisfellingar á viðskiptajöfnuð er 
nauðsynlegt að hyggja að margvíslegum 
óbeinum áhrifum og öðrum afleiðingum 
gengisbreytinga. Fyrsta atriðið varðar vinnu-
markað og vísitölubindingu kauplags. 

Eins og áður sagði er gengisfellingu yfirleitt 
ætlað að bæta viðskiptajöfnuö með þeim 
hætti meðal annars að draga úr raunveru-
legum launakostnaði fyrirtækjanna til að örva 
þannig innlenda framleiðslu þeirra til útflutn-
ings og til samkeppni við innflutning. Því er 
vert að spyrja: Er gagn að gengisfellingu, ef 
kauplag lagast til fulls að hækkun framfærslu-
kostnaðar í kjölfar gengislækkunar - til 
dæmis vegna fullrar vísitölubindingar launa? 
Þótt undarlegt megi virðast, verður líklega að 
svara þessari spurningu játandi. Gengisfell-
ing getur komið að gagni þrátt fyrir fulla vísi-
tölubindingu kaupgjalds að því tilskildu, að 
peningaframboð lagist ekki líka til fulls að 
nýju gengi. 

Tökum dæmi til að sjá, hvernig á þessu 
stendur. Gerum ráð fyrir, að gengi krónunnar 
sé fellt um 10%, kauplag sé vísitölubundið að 
fullu og peningamagni sé haldið föstu. Geng-
islækkunin veldur hækkun innlends verðlags 
í fyrstu umferð. Kauplag hækkar sjálfkrafa í 
kjölfarið, svo að verðlag hækkar aftur, og 
þannig koll af kolli. Verðlagshækkunin 
veldur samdrætti raunverulegs pcninga-
magns. Þess vegna hljóta útgjöld heimilanna, 
hvort heldur til kaupa á innlendri framleiðslu 
eða innflutningi, einnig að dragast saman. 
Þar eð innflutningur skreppur saman með 
þessum hætti, hlýtur viðskiptajöfnuður að 
batna aö gefnum útflutningi þrátt fyrir vísi-
tölubindingu. Tölfræðiathuganir á þessu 
fyrirbæri virðast benda til, að viðbrögð laun-
þega við gengisbreytingum, hvort sem þau 
eru sjálfkrafa vegna vísitölubindingar eða 
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Hér kemur tölfræðin aftur til sögunnar. 
Áður kom fram, að niðurstöður tölfræðiat-
hugana benda til þess, að verðteygni útflutn-
ings og innflutnings sé yfirleitt veruleg, svo að 
eftirspurnaráhrif gengisfellingar hljóta því að 
vera umtalsverð að sama skapi. Á kostnaðar-
eða framboðshlið hagkerfisins gegnir einn 
teygnistuöull enn mikilvægu hlutverki. Þetta 
er tilfærsluteygni (e. elasticity of substitution) 
framleiðsluþáttanna, vinnuafls og innfluttra 
aðfanga í okkar dæmi. Þessi teygnistuðull 
gefur til kynna, í hversu ríkum mæli fyrirtæki 
draga úr notkun erlenelra aðfanga og ráða 
fölk í staðinn, þegar verð innfluttu aðfang-
anna hækkar miðað við kauplag. Ef þessi 
teygni er lítil - segjum engin - þá er fram-
leiðslutæknin ósveigjanleg með öllu og inn-
flutt hráefni og vinnuafl eru notuð í sömu 
hlutföllum fyrir og eftir gengisfellingu. Þetta 
felur í sér, að fyrirtækin geta ekki dregið úr 
kostnaði með því að minnka notkun innfluttu 
framleiðsluþáttanna, þótt þeir hafi hækkað í 
verði. Í þessu tilviki eru því kostnaðaráhrif 
gengisfellingarinnar í hámarki. Því meiri sem 
tilfærsluteygnin er á hinn bóginn, þeim mun 
meira er svigrúm fyrirtækjanna til að halda 
kostnaðarhækkuninni í skefjum með því að 
draga úr notkun innfluttra aðfanga í kjölfar 
gengisfellingar (eða olíuverðshækkunar, ef 
því er að skipta). Líkurnar á samdrætti fram-
leiðslu og atvinnu af völdum gengisfellingar 
eru þá minni að sama skapi. Þannig getur til-
færsluteygnin haft úrslitaáhrif á viðbrögð 
þjóðartekna við gengisfellingu. 

Því hljótum við að spyrja: Hversu mikil er 
tilfærsluteygni framleiðsluþáttanna í reynd? 
Hvað segja tölurnar? 

Þar eð tölfræðimat þessa teygnistuðuls er 
háð margvíslegum tæknilegum vandkvæðum, 
hefur fáum tekizt aö meta þcssa teygni, svo að 
fullnægjandi sé. Þó hafa fáeinar tölfræðiat-
huganir á þessari teygni í nokkrum iðnríkjum 
birzt á síðustu árum. Niðurstöður þessara 
athugana virðast gefa til kynna, að þessi 
teygni sé yfirleitt allmikil eða allt frá 0,4 á 
Bretlandi upp í 1,0 eða meira í Kanada, 
Þýzkalandi, Japan og Svíþjóð (sjá t.d. Bruno 

1984 og Pindyck 1979). Þessar tölur benda til 
verulegs sveigjanleika í notkun framleiðslu-
þátta og eru yfirleitt nógu háar til þess, að 
samdráttaráhrif gengisfellingar á tekjur og 
atvinnu á kostnaðarhlið hagkerfisins eru 
miklu minni en þensluáhrifin á eftirspurn-
arhlið. 

Hvernig er hægt að draga ályktun sem 
þessa? Að sjálfsögðu leika menn sér ekki að 
því að fella gengi í tilraunaskyni, né heldur er 
auðvelt að komast að áreiðanlegri niðurstöðu 
með því að skoða áhrif raunverulegrar geng-
isfellingar vegna þess. að iðulega breyttist 
margt annað samtímis, þannig að ógerlegt er 
aö greina áhrif gengisfellingarinnar frá 
áhrifum annarra breytinga. Aðferðin, sem 
hagfræðingar nota oft til að kanna áhrif geng-
isfellingar (eða annarra aðgerða eða at-
burða), er þess vegna fólgin í að smíða reikni-
líkan af hagkerfinu eða þeim hlutum þess, 
sem skipta máli fyrir áhrif gengislækkunar, 
fella gengið í líkaninu (að öllu öðru óbreyttu 
eða ekki eftir atvikum) og skoða áhrifin. 

Eftirlíkingar af þessu tagi, þar sem reynt 
hefur verið að rekja öll hclztu áhrif gengis-
breytinga á efnahagslífið, gefa til kynna, að 
gengisfelling örvi þjóðartekjur iðnríkjanna, 
oft verulega, þegar allt er talið - alls staðar 
nema á Brctlandi. Nánar tiltekið veldur 10% 
gengisfelling 1,4% samdrætti þjóðarfram-
leiðslu á Bretlandi að gefnum launum, en 
veldur framleiðsluaukningu í öðrum löndum 
eftir 2 til 3 ár, allt að 5,4% hækkun þjóöar-
framlciðslu í Svíþjóð (sjá greinar höfundar 
ásamt Schmid 1983, töflu 2, og Risager 1984, 
töflu 2). Þessar niðurstöður eiga við um þau 
lönd, þar sem tekizt hefur að meta tilfærslu-
teygni framleiðsluþáttanna. 

Hins vegar eru engar upplýsingar til um til-
færsluteygni framleiðsluþáttanna í þróunar-
löndum. Sé gert ráð fyrir, að þessi teygnistuð-
ull sé 1 í þessum löndum eins og í mörgum 
iðnríkjanna, kemur í ljós, að áhrif 10% geng-
isfellingar á þjóðartekjur eru örvandi þar 
líka, en óveruleg (sjá einnig grein höfundar 
ásamt Radetzki 1985, töflu 4). En ef þessi 
teygnistuðull er lægri, dregur gengisfelling 
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yfirleitt úr framleiöslu og atvinnu í þróunar-
iöndum, en áhrifin eru þó lítil. Enn önnur 
nýleg athugun á áhrifum gengisfellingar í 12 
þróunarlöndum bendir til þess, að þjóðar-
framleiðsla þessara landa dragist yfirleitt 
saman fyrsta árið eftir gengisfellingu, en 
hverfi aftur í fyrra horf strax árið eftir (sjá 
Edwards 1985). 

Þegar á heildina er litið, virðist því ekki 
vera rík ástæða til að hafa þungar áhyggjur af 
hugsanlegum samdráttaráhrifum gengisfell-
ingar - nema raunverulegum launakostnaði 
fyrirtækjanna sé haldið föstum með vísitölu-
bindingu eða öðrum hætti. 

Svelti 
Nú vaknar ein spurning enn: Ef eina leiðin 

til að komast hjá samdrætti þjóðartekna í 
kjölfar gengisfellingar er að leyfa raunveru-
legum launakostnaði fyrirtækjanna og þar 
með kaupmætti heimilanna að minnka, er þá 
ekki óumflýjanlegt, að gengisfelling valdi 
miklum erfiðleikum, jafnvel svelti, í fátæk-
ustu löndunum, þar sem mikill hluti mann-
fjöldans dregur fram lífið á sultarlaunum? 

Í þessu samhengi verður að hafa hugfast, 
að gengisfelling orkar á vinnutekjur og þar 
með neyzlu með því að hafa áhrif á bæði raun-
veruleg laun og atvinnustig. Með því að draga 
úr raunverulegum launum hefur gengisfelling 
örvandi áhrif á eftirspurn eftir vinnuafli og 
þar með á atvinnu, svo að heildaráhrifin á 
vinnutekjur eru óviss. Sé vísitölubindingu 
beitt til að koma í veg fyrir, að kaupmáttur 
launa rýrni í kjölfar gengisfellingar, þá dregst 
atvinna saman eins og áður kom fram. Þess 
vegna er óljóst, hvort vísitölubinding launa 
tryggir heildarvinnutekjur eða ekki. Hitt er 
víst, að skipting vinnuteknanna breytist, því 
að þeir, sem halda vinnunni, halda líka 
óskertum tekjum, meðan hinir, sem missa 
vinnuna, missa tekjurnar líka. 

Eftirlíkingaraðferðum af því tagi, sem áður 
var lýst, hefur verið beitt til að reyna að meta 
þessi áhrif gengisfellinga í 12 af allra fátæk-
ustu löndum heims (sjá grein höfundar ásamt 
Radetzki 1985). Þar kemur fram, að 10% 

gengisfelling dregur úr viðskiptahalla í öllum 
þessum löndum, en rýrir jafnframt raunveru-
legar vinnutekjur heimilanna um 2% til 3% 
að meðaltali, hvort sem kauplag er vísitölu-
bundið eða ekki. Þannig dugir vísitölubind-
ing engan veginn til að koma í veg fyrir sam-
drátt vinnutekna, heldur hefur hún þau áhrif 
helzt, að hagnaður fyrirtækjanna skreppur 
saman, svo að þjóðarframleiðsla minnkar 
meira en ella eða um 1,4% að meðaltali í 
þessuin löndum eftir 2 til 3 ár í stað 0 ,5% sam-
dráttar án vísitölubindingar. Auk þess 
minnkar fjárfesting með þverrandi hagnaði, 
og hagvaxtarhorfur versna eftir því. Á hinn 
bóginn er hægt að komast hjá vinnutekjutap-
inu með því til dæmis aö taka lán í útlöndum, 
en þá hverfur allur viðskiptajafnaðarbatinn, 
nema lánsfénu sé öllu variö til að bæta laun-
þegum tekjumissinn - auk þess sem skulda-
byrðin þyngist. 

Skuldir 
Og þá er komið að skuldavandanum. Því 

hefur stundum verið haldið fram síðustu ár, 
að gengisfelling geti verið óhyggileg aðgerð í 
skuldugu landi, þar eð skuldabyrðin þyngist 
þá sjálfkrafa. Hér er átt við það, að bæði 
vaxtagreiðslur og afborganir af erlendum 
lánum hækka sjálfkrafa í krónum talið í 
kjölfar gengisfellingar, ef skuldirnar eru 
skráðar í erlendum gjaldeyri eins og algeng-
ast er. Auknar vaxtagreiðslur rýra þjóðar-
tekjurnar, og viðskiptajöfnuðurinn versnar 
að öðru óbreyttu. Réttmæti gengisfellingar 
undir þessum kringumstæðum hefur verið 
dregið í efa - ekki vegna þess að auknar 
vaxtagreiðslur veikja þjónustujöfnuðinn 
beint í krónum talið (því að það er viðskipta-
jöfnuðurinn í erlendri mynt, sem skiptir máli 
fyrir gjaldeyrisstöðuna), heldur af því að 
þyngri vaxtabyrði krefst fjárútláta, sem ella 
væri hægt að nýta til annarra þarfa. 

Skuldastaðan gagnvart útlöndum getur 
skipt máli fyrir áhrif gengisfellingar bæði 
beint vegna vaxtagreiðslna og óbeint vegna 
áhrifa hreins þjóðarauðs (þ.e. peningaeignar 
og annarra fjármuna að frádregnum erlend-
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um skuldum) á innlend útgjöld. Óbeinu 
áhrifin orka þó stundum tvímælis, því að ekki 
er alltaf með öllu ljóst, hvort innlend fyrirtæki 
eða almenningur yfirhöfuð telja aukningu 
erlendra skulda rýra þjóðarauðinn. I mörgum 
þróunarlöndum, þar sem erlendar skuldir 
einkaaðila eru hverfandi, er til dæmis ekki 
sjálfsagt, að almenningur dragi saman seglin 
á líðandi stund vegna yfirvofandi skattahækk-
ana í framtíðinni af völdum skuldasöfnunar 
opinberra aðila. 

Nú er spurningin þessi: Hversu miklu máli 
skipta erlendar skuldir fyrir áhrif gengisfell-
ingar? Hvaö segja tölurnar? 

Nýlega hefur verið reynt að komast að 
þessu með því að meta áhrif 10% gengisfell-
ingar á þjóðartekjur og viðskiptajöfnuð í 15 
af allra skuldugustu iðnríkjum og þróunar-
löndum heims með sams konar eftirlíkingar-
reikningi og áður var lýst (sjá grein höfundar 
ásamt Risager 1984). Þar kemur fram, að 
skuldaáhrifin virðast vera frekar lítil. Nánar 
tiltekið kom í ljós, að skuldastaðan hafði út 
um allt næstum engin áhrif á viðskiptajafnað-
arbatann af völdum gengislækkunar, þar eð 
þjóðarútgjöld og þar með innflutningur 
minnkuðu jafnmikið vegna rýrnunar hreins 
þjóðarauðs og vaxtagjöldin jukust beint. 
Áhrif gengisfellingar á þjóðarframleiðslu 
reyndust vera aðeins viðkvæmari fyrirskulda-
stöðunni, þar sem bæði beinu áhrifin (vaxta-
greiðsluaukningin) og óbeinu áhrifin (þjóðar-
útgjaldasamdrátturinn) leggjast á sömu sveif, 
en þó reyndust heildaráhrifin ekki sterk. Að 
meðaltali minnkuðu þensluáhrif 10% gengis-
fellingar á þjóðarframleiðslu (eða samdrátt-
aráhrifin jukust, þar sem það átti við) um 
0,5%, þegar skuldaáhrifin voru tekin með í 
reikninginn, og áttu beinu og óbeinu áhrifin 
svipaðan hlut í þeirri útkomu. En að svo 
miklu leyti sem rýrnun þjóðarauðsins vegna 
skuldasöfnunar er ýkt, er að sjálfsögðu of 
mikið gert úr óbeinu skuldaáhrifunum. í 
þeim löndum, þar sem verðteygni útflutnings 
og innflutnings er mest (t.d. Svíþjóð, Finn-
landi og Danmörku) og þar sem áhrif gengis-
fellingar á þjóðartekjur og viðskiptajöfnuð 

eru þess vegna sterkust, eru skuldaáhrifin 
engu að síður smáræði (sjá grein höfundar 
ásamt Risager 1984, töflur 1 og 3). 

Af þessum niðurstöðum að dæma virðist 
þung skuldabyrði varla geta verið réttmæt 
afsökun fyrir óraunhæfri gengisskráningu. 

Niðurlag 
Á þá að fella gengi? 
Það fer eftir ýmsu, en þó ekki fyrst og 

fremst eftir kostnaðaráhrifum gengisfellingar 
vegna innfluttra aðfanga (samdráttarkenn-
ingin) né heldur eftir þróunarstigi viðkom-
andi lands (sveltiskenningin) né heldur eftir 
skuldabyrðinni (skuldakenningin), þótt 
þessum þremur kenningum hafi veriö haldið 
á loft að undanförnu því til sönnunar, að 
gengisbreytingar séu varhugaveröar. Öllu 
heldur fer árangur gengisbreytingar fyrst og 
fremst eftir þróun kauplags í kjölfar hennar 
og stefnu stjórnvalda í peningamálum og 
opinberum fjármálum. 

Tökum tvö dæmi til að skoða þetta betur. 
Gerum fyrst ráð fyrir því, að 10% gengisfell-
ingu sé fylgt eftir með 10% kauphækkun og 
10% aukningu peningamagns. Í þessu dæmi 
gerist ekkert annað en það, aö verðlag 
hækkar líka um 10%, svo að útflutningur og 
innflutningur og þar með viðskiptajöfnuður 
og þjóðartekjur og allar aðrar raunstærðir 
haldast óbreyttar. Ástæðan er einfaldlega sú, 
að raungengið helzt óbreytt og raunveruleg 
laun og raunverulegt peningaframboð líka. 
Þetta er það, sem átt er við, þegar sagt er, að 
gengisfelling hafi engin raunveruleg áhrif til 
lengdar. Hugmyndin er sú, að launþegar 
hljóti á endanum að krefjast fullra bóta fyrir 
kaupmáttarskerðinguna af völdum gengis-
fellingarinnar og seðlabanki og ríkisstjórn 
hljóti að láta undan þessum hækkunum með 
peningaprentun til að forðast samdrátt þjóð-
artekna og atvinnu, sem ella hlytist af. Í þessu 
dæmi er gengisfelling þess vegna hlutlaus. 

Hugsum okkur hins vegar, að kauplag og 
peningamagn haggist ekki í kjölfar 10% 
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gengisfellingar. í þessu dæmi lækka raun-
veruleg laun og raunverulegt peningafram-
boð að sjálfsögðu, og raungengi krónunnar 
fellur vegna þess, að innlent verðlag hækkar 
um minna en 10% - o g nú fara raunstærðir af 
stað. Þetta dæmi var reifað að ofan og sýnt 
var, að verðteygni útflutnings og innflutnings 
er af niðurstöðum tölfræðirannsókna að 
dæma næstum undantekningarlaust nógu 
mikil til að tryggja, að viðskiptajöfnuður 
batnar innan tveggja til þriggja ára, auk þess 
sem þjóðartekjur hækka í mörgum tilvikum. 

Bæði þessi dæmi hafa sannleiksgildi, en í 
mismunandi hlutföllum eftir atvikum. Yfir-
leitt er ákaflega erfitt að segja fyrir um við-
brögð verklýðsfélaga við gengisfellingu - eða 
jafnvel um viðbrögð ríkisstjórnarinnar 
sjálfrar, ef því er að skipta. Pess vegna er 
gengisfelling ævinlega áhættusöm. Stjórn-
málasjónarmið, jafnvel sálfræði, geta skipt 
miklu máli í þessu viðfangi engu síður en 
ómenguð hagfræði. Stundum sætta verklýðs-
félögin sig við tilætlaða kaupmáttarrýrnun í 
kjölfar gengisfellingar, meðan ríkisstjórnin 
eyðileggur allt með stjórnlausri þenslu í pen-
ingamálum og opinberum fjármálum. Stund-
um neita verklýðsfélögin að stilla kaupkröf-
um í hóf, meðan ríkisstjórnin gætir aðhalds. 
Og stundum bregzt allt. 

En sagan þekkir líka fjölmörg dæmi um 
gengisfellingar, sem báru góðan árangur, þar 
eð bæði verklýðsfélög og ríkisstjórn gættu 
hófs og héldu kauplagi og verðlagi í skefjum 

um skeið að minnsta kosti. Um slík tilvik er 
sanngjarnt að segja - og auðvelt eftir á: Það 
átti að fella gengið! 
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