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Þessi ritgerð er handrit að kennslubók fyrir grunnskóla sem ég vann sem lokaverkefni 

í B.S. námi mínu í hagfræði við Háskóla Íslands. Hugmyndin að ritgerðinni fæddist í 

fyrsta þjóðhagfræðitíma mínum hjá Þorvaldi Gylfasyni prófessor þegar ég rúmlega 

þrítug ákvað að setjast á skólabekk á ný. Það sem mér fannst skrítið var að flest 

hugtökin voru kunnugleg en ég hafði hins vegar aldrei haft fullan skilning á þeim 

öllum. Ég fór að velta fyrir mér hvort að það væri í raun eðlilegt að ekki einungis ég 

heldur stór hluti þjóðarinnar notaði hugtök í daglegu tali og ákvörðunum sínum sem 

það hefði ekki nema takmarkaðan skilning á. Ritgerðin mótaðist einnig af því tímabili 

sem Íslendingar hafa gengið í gegnum undanfarin ár. Í fyrstu gríðarleg uppsveifla sem 

taldi mörgum trú um að þeir væru ósigrandi og hefðu fundið lykilinn að eilífum 

hagvexti. Síðar hið mikla fall með öllum þeim erfiðleikum sem fylgdu í kjölfarið. 

Markmiðið er að hver einstaklingur í þjóðfélaginu hljóti lágmarksmenntun um 

efnahagslífið og grunnþætti hagkerfisins.  

Mig langar að þakka Þorvaldi Gylfasyni og öllum kennurum mínum í hagfræðideild 

fyrir framlag þeirra til ritgerðarinnar með því að mennta mig og uppfræða síðastliðin 

fjögur ár. Sérstaklega vil ég þakka Tinnu Laufeyju Ásgeirsdóttur, lektor, fyrir að 

leiðbeina mér og aðstoða við gerð ritgerðarinnar.  
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Inngangur 

Ritgerðin er handrit að kennslubók sem er ætluð fyrir efsta bekk grunnskóla þar sem 

nemendur fá innsýn í hagkerfið og rekstur þess. Farið er yfir helstu hugtök og er 

markmiðið skilningur á þeim. Ritgerðin er byggð upp á þann hátt að fyrst er skoðað 

hagkerfi líkt þeim sem voru á öldum áður þar sem hvert heimili framleiddi mest sjálft 

til eigin neyslu. Þessi ritgerð er á köflum sett fram í formi dæmisögu og ber að gæta 

þess að taka þeim ekki sem sögulegum staðreyndum. Tilgangurinn er að einfalda og 

auka almenna þekkingu á hagkerfinu. Inni á milli má finna fróðleikskassa sem 

innihalda ítarefni við textann. Megintextinn er settur þannig fram að hægt er að lesa 

hann og sleppa kössunum, án þess að missa samhengi. Þeir sem hafa áhuga á að 

kynnast fræðunum á bak við textann geta hins vegar lesið þá samhliða.  

Einkenni þessarar ritgerðar er umfjöllun um markaðsbúskap, þar sem hann er það 

kerfi sem flest ríki á vesturlöndum búa við í einhverri mynd. Ekki verður farið 

sérstaklega yfir kerfi sem byggir á miðstýrðum áætlanabúskap þar sem ákvarðanir um 

framleiðslumagn, verð og tekjuskiptingu eru eingöngu teknar af ríkisvaldinu. Það er 

þó alls ekki stefna í þessari ritgerð að reyna að móta skoðanir lesenda og þar af 

leiðandi verður ekki lögð áhersla á mismunandi stærð ríkis né ólíkar leiðir til að jafna 

tekjum milli einstaklinga. Einn kafli ritgerðarinnar fjallar í stuttu máli um mismunandi 

stefnur einstaklinga á borð við Karl Marx, John M. Keynes, Adam Smith og Milton 

Friedman til að lesendur fái víðari sýn yfir hagfræðina og þróun hennar. 

Eitt hlutverk yfirvalda er að að setja leikreglur í hagkerfinu og sjá til þess að þeim sé 

fylgt eftir. Meiri og betri þekking einstaklinga á virkni og markmiðum yfirvalda veitir 

einnig mikilvægt aðhald. Skilningur á hagkerfinu og þáttum þess er líka mikilvægur 

fyrir einstaklinga þegar þeir taka ákvarðanir er varða eigin fjármál og skuldastöðu 

heimilisins í þeim hagsveiflum sem framtíðin mun bera með sér. Vonandi mun 

kennslubókin auka skilning og gera lesandann betur í stakk búinn til að mæta þessum 

verkefnum. 

Markmiðið er ekki síst að auka skilning þeirra sem eru að taka fyrstu skrefin í 

peningalegu sjálfstæði og meðvitund um afleiðingar ákvarðana um fjárhagslegar 

skuldbindingar.  
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Kafli 1 - Hagfræði 

Mannfólkið reynir stöðugt að uppfylla að því er virðist óendanlegar langanir og þarfir 

en stendur frammi fyrir því vandamáli að ekki er hægt að uppfylla allar slíkar þarfir og 

langanir. Það skortir nægilega mikið magn gæða til að mæta þeim öllum. 

Lykilviðfangsefni hagfræðinnar snýst um það hvernig við fáumst við þennan skort á 

gæðum. Ef markmiðið er að hámarka velferð þjóðarinnar og hagsæld má leita svara 

við ýmsum spurningum innan hagfræðinnar. Hagkerfi sem nær árangri í að nálgast 

slíkt markmið er sagt skilvirkt.
1
 

Efni ritgerðarinnar fellur að flestu leyti undir svið hagfræðinnar og að einhverjum 

hluta viðskiptafræðinnar. Báðar greinarnar tilheyra félagsvísindum og eru því ólíkar 

raunvísindum að gerð. Í raunvísindunum eru lagðar fram tilgátur sem eru mælanlegar 

og prófaðar í tilraunastofum og annaðhvort hraktar þar eða staðfestar sem kenningar. 

Félagsvísindi eru öðruvísi og fela í sér rannsóknir og kannanir á eðli mannsins og 

hegðun hans við ýmsar aðstæður. Í hagfræði er helsta tilraunastofan heimurinn sjálfur 

og getur því oft verið erfitt að gera tilraunir á ýmsum tilgátum til að athuga hvort þær 

reynist réttar eða gagnlegar. Mannlegt eðli getur verið flókið viðureignar þegar setja 

þarf alla einstaklinga undir sama hatt í þágu kenninga og vísinda. Fyrir vikið hefur 

hagfræðin stundum verið umdeild og sumir afskrifað hana jafnvel í heild sinni ef 

einhverjir þættir reynast ekki líkt og kenningar gerðu ráð fyrir.  

Hagfræðin er hins vegar í stöðugri þróun og þar skiptir miklu máli að byggja nýjar og 

breyttar kenningar á þeim lærdómi sem dreginn hefur verið gegnum aldirnar bæði af 

vel heppnuðum kenningum sem og lærdómi af þeim sem síðri hafa reynst. Það er hluti 

af þekkingarferli sem er nauðsynlegt til að læra á umhverfið og bregðast við með sem 

áhrifaríkustum hætti þegar illa fer eða kreppa er til staðar. Fræðimenn vinna við að 

setja fram kenningar, rökstyðja og rannsaka virkni hagkerfisins, meðal annars með 

það að leiðarljósi að lágmarka öfgakenndar hagsveiflur og þá erfiðleika þjóða sem því 

geta fylgt. 

Skipting hagfræðinnar 

Hagfræðinni er venjulega skipt upp í tvo meginþætti, rekstrarhagfræði og 

þjóðhagfræði. Rekstrarhagfræði fjallar um framleiðslu og neyslu á margs konar vöru 

og þjónustu í hagkerfinu frá sjónarhóli einstaklinga, heimila og fyrirtækja, hvernig 

                                                 
1
 Mankiw, N.G. & Taylor, M.P. (2006) bls 3. 
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ákvarðanir þessir einstaklingar og einingar taka og hvernig samskipti þeirra eru á 

markaði. Þjóðhagfræði fjallar um gerð og gangverk þjóðarbúskaparins í heild og er 

markmið hennar að skýra efnahagsumhverfi heimila, fyrirtækja og atvinnuvega og þau 

lögmál, sem heimili, fyrirtæki og markaðir lúta í sameiningu. 

Frá upphafi hefur fræðigreinin tekið á sig ýmsar myndir, allt frá fyrstu 

hagfræðingunum sem voru í raun grískir fræðimenn. Þeir komu með orðið hagfræði 

(e. Economics) en það þýddi aðallega rekstur heimilis eða búfræði. Rómverjar lögðu 

ýmis konar lögfræði til viðbótar grískum kenningum. Á miðöldum var byrjað að tala 

um réttláta skiptingu takmarkaðs auðs. Á 17. öld var byrjað að tengja hagfræðina sem 

hluta af siðfræði og heimspeki. Að lokum fór hagfræðin að taka á sig númtímalegri 

mynd í Bretlandi og öðrum Evrópuríkjum undir formerkjum pólitískrar hagfræði. Á 

19. öldinni stefndi hagfræðin í átt að því formi sem hún þekkist í dag og hélt áfram að 

þróast á þá leið á 20. öldinni.
2
 

Samantekt  

Hagfræði: 

 Fjallar meðal annars um skortinn og hvernig við bregðumst við honum. 

 Tilheyrir félagsvísindum og fjallar um hegðun mannsins og umhverfi hans. 

 Byggir á stöðugri þekkingaleit og endurnýjun. 

 Skiptist í meginþættina: rekstrarhagfræði og þjóðhagfræði. 

 Má rekja allt aftur til Grikkja. 

  

                                                 
2
 Ekelund, R.B. & Hébert, R.F. (2007) bls 1-2. 
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Kafli 2 - Sjálfsþurftarbúskapur 

Á öldum áður, þegar sérhæfing hafði ekki rutt sér til rúms, var algengt að heimilin 

framleiddu mikið sjálf það sem notað var og neytt. Korn var ræktað í 

brauðframleiðslu, kartöflur og grænmeti, búfénaður nýttur til kjöt- og 

mjólkurframleiðslu og hænur til eggjaframleiðslu. Flestir unnu myrkranna á milli til 

að framleiða fyrir sig og sína fjölskyldu og áttu þó oft erfitt með að framleiða nóg. 

Þeir sem ekki áttu land eða húsdýr réðu sig á heimilin til aðstoðar gegn húsaskjóli og 

mat. Auður heimilanna var ekki í peningalegum eignum heldur í formi landeignar, 

húsdýra og uppskeru. Heimilin áttu oftast bæði aðföngin og afurðina sjálf. 

Í þessum kafla ætlum við að skoða áhrif sérhæfingar og viðskipta og til einföldunar 

skulum við hugsa okkur lítið land, sem við getum kallað Heimaland. Í Heimalandi eru 

þrír bæir og á hverjum þeirra er framleitt kjöt, kartöflur og hveiti til eigin nota. Menn 

hafa mismunandi hæfileika og þekkingu og aðföng geta verið misjöfn eins og í þessu 

tilviki þar sem gæði bújarðanna skipta miklu máli. Þess vegna er ekki sama magn 

framleitt á hverri þeirra. Bændurnir stunda engin viðskipti og geta því einungis neytt 

þess matar sem þeir sjálfir framleiða. 

Bændurnir hittast síðan á förnum vegi og fara að bera saman framleiðslugetu sína. 

Bóndinn á Flögubæ bendir á að hann sé nú ansi fær við kartöfluframleiðsluna og hann 

sé betri en margur annar á því sviði. Bregst þá bóndinn á Kornhlöðu við því og segir 

að hann hafi tekið eftir því að hveitiræktin sín sé með þeim betri og öflugri. Eftir 

mikinn meting þeirra á milli fara þeir að velta fyrir sér hvort mögulega væri hægt að 

einfalda vinnudaginn dálítið og auka heildarmagnið ef þeir hættu nú að framleiða allt 

á öllum bæjunum og myndu prófa að skipta með sér verkum. Þeir myndu þá tileinka 

sér það sem þeim farnast best að framleiða og síðan myndu þeir skipta á milli sín 

afurðunum og þannig ná að framleiða mun meira.  

Bóndinn á Kúabúi hefur haldið sig til hlés í rökræðunum og er efins um þessa 

hugmynd þar sem hann býr á stóru landi og sýnist honum að hann framleiði jafnt eða 

meira af öllum þessum vörum. Hann segir þeim að hann hafi einfaldlega yfirburði og 

hafi því enga þörf fyrir slík viðskipti. En sem betur fer er bóndinn á Kornhlöðu sérlega 

fær með tölur og er nokkuð viss um að þeir geti allir hagnast á því að sérhæfa sig í því 

sem þeim er sérlega lagið að framleiða og skipta síðan hvor við annan. Hann setur upp 

eftirfarandi töflu: 



5 

 

Tafla 1 - Framleiðsla á dag (10 klst vinnudagur) 

 Flögubær Kornhlaða Kúabú Samtals 

Kartöflur 9 kg (3 klst) 2 kg (5 klst) 16 kg (4 klst) 27 kg 

Kjöt 7,2 kg (4 klst) 2,4 kg (3 klst) 10 kg (2 klst) 19,6 kg 

Hveiti 8,1 kg (3 klst) 4 kg (2 klst) 14 kg (4 klst) 26,1 kg 

 

Af töflunni má lesa að þegar hver þarf að framleiða allt fyrir sig sjálfan getur 

Flögubær framleitt 9 kg af kartöflum, 7,2 kg af kjöti og 8,1 kg af hveiti. Í svigunum 

má sjá hvernig bændurnir skipta 10 klukkustunda vinnudegi milli þessara þriggja 

þátta. Engin viðskipti eiga sér stað og því takmarkast neysla hvers og eins við þetta 

magn. Sama má lesa úr töflunni fyrir Kornhlöðu og Kúabú. Síðasti dálkurinn sýnir 

hversu mikið þeir framleiða samtals. Við fyrstu athugun virðist bóndinn á Kúabúi hafa 

nokkurn veginn á réttu að standa og þurfi ekki á samkomulagi að halda við hina 

bændurna. Á hverjum degi er hann framleiðnari en hinir bændurnir af hvaða vöru 

sem hann kýs að framleiða. Bóndinn á Kornhlöðu virðist standa höllum fæti og ekki 

eiga roð í hina.  

Þegar hér er komið við sögu virðist hinum í fljótu bragði að Kornhlöðubóndinn sé að 

reyna að græða sjálfur á kostnað hinna. Kornhlöðubóndinn gefst ekki upp og vill nú 

athuga hve mikið þeir framleiða á klukkustund þar sem bæirnir eru misstórir og 

ræktarlandið misjafnt.. Þá fæst ný tafla: 

Tafla 2 - Framleiðsla á hverja klukkustund 

 Flögubær Kornhlaða Kúabú 

Kartöflur 3 kg/klst 0,4 kg/klst 4 kg/klst 

Kjöt 1,8 kg/klst 0,8 kg/klst 5 kg/klst 

Hveiti 2,7 kg/klst 2 kg/klst 3,5 kg/klst 

 

Ef við skoðum töflu 2 sést hve mikið hver og einn bóndi nær að framleiða af hverri 

vörutegund á klukkustund. Þá má sjá að enn virðist Kornhlöðubóndinn ekki hafa neitt 

í þessi samskipti að gera. Hann framleiðir langminnst af öllum þáttum á hverri 

klukkustund. Kúabúsbóndinn er klárlega með allsherjaryfirburði og er nú enn 

sannfærðari um að hér sé verið að reyna að hafa eitthvað af honum. Nú ætli litlu 

bæirnir að fá eitthvað af honum sem er svo stór og öflugur. 
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Kornhlöðubóndinn neitar að gefast upp og er sannfærður um að þeir geti átt í 

ábatasömum viðskiptum. Hann bendir þeim á að horfa á hlutina í öðru samhengi. Hver 

sá kostur sem við veljum í þessu sem öðru felur í sér einhverjar fórnir. Þær geta falist í 

tíma, peningum eða öðrum gæðum sem skipta okkur máli. Þannig hefur allt 

fórnarkostnað en hann er ólíkur kostnaði eins og við tölum um hann daglega þegar 

átt er við peningaleg útgjöld sem reidd eru af hendi í skiptum fyrir tiltekin gæði. Tími 

og peningar eru þættir sem við höfum takmarkað af og þegar við ákveðum að gera 

eitthvað þurfum við að velja hvað tíminn eða peningarnir fara í. Þegar við höfum 

ákveðið hvað skal gera er eitthvað annað sem við sleppum í staðinn eða fórnum. Það 

að kaupa gallabuxur kostar ákveðna upphæð en það er ekki sú upphæð sem er 

fórnarkostnaðurinn sem slíkur. Hann er fólginn í því að við fórnum því að kaupa 

annað fyrir peninginn. Einnig má líta á fórnarkostnaðinn við að eignast peninginn en 

hann gæti verið fólginn í því að sleppa námi til að vinna sér hann inn. Fórnarkostnað 

þess að sleppa námi gæti verið fólginn í mögulega lægri launum í framtíðinni. Sú leið 

sem hefur minnsta fórnarkostnað í för með sér væri rökrétt leið að fara.  

Kornhlöðubóndinn leggur nú til að þeir setji upp töflu þar sem fórnarkostnaður hvers 

er settur upp. Miðað við töflu 2 að ofan getur Flögubæjarbóndinn til dæmis valið að 

framleiða 3 kg af kartöflum á hverri klukkustund eða 1,8 kg af kjöti eða 2,7 kg af 

hveiti. Til að skoða fórnarkostnaðinn þá nægir hins vegar ekki að skoða einungis 

framleiðslugetu hvers fyrir sig sem getur verið minni eða meiri en hinna, heldur 

skoðum við hverju þarf að fórna til að framleiða þetta magn. Í töflu 3 má sjá hve 

miklu bændurnir þurfa að fórna til að framleiða 1 kg af kjöti. 

Tafla 3 - Fórnarkostnaður við að framleiða 1 kg af kjöti 

 Flögubær Kornhlaða Kúabú 

Kartöflur 1,67 kg 0,5 kg 0,8 kg 

Hveiti 1,5 kg 2,5 kg 0,7 kg 

 

Í töflunni má lesa að þegar Flögubæjarbóndinn framleiðir 1 kg af kjöti er hann að 

fórna tíma sínum sem hann gæti verið að nota til að framleiða 1,67 kg af kartöflum 

eða til að framleiða 1,5 kg af hveiti. Þetta magn er fórnarkostnaður við framleiðslu á 1 

kg af kjöti. Sama má lesa út úr töflunni fyrir hina bæina. 
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Þarna sést að í samanburði milli þessara bæja fórnar Kúabú minna af kartöflum en 

Flögubær og minna af hveiti en Kornhlaða til að framleiða 1 kg af kjöti. Á sama hátt 

má segja að það kosti Kornhlöðubóndann 2,5 kg af hveiti að framleiða 1 kg af kjöti 

meðan það kostar Kúabúsbóndann einungis 0,7 kg af hveiti að framleiða 1 kg af kjöti. 

Fórnarkostnaður Kúabús er lægri fyrir hvert kíló af kjöti sem er framleitt. Á sama hátt 

má skoða fórnarkostnað fyrir 1 kg af kartöflum: 

Tafla 4 - Fórnarkostnaður við að framleiða 1 kg af kartöflum 

 Flögubær Kornhlaða Kúabú 

Kjöt 0,6 kg 2 kg 1,25 kg 

Hveiti 0,9 kg 5 kg 0,9 kg 

 

Hér sést að Flögubær fórnar aðeins 0,6 kg af kjöti við að framleiða 1 kíló af kartöflum 

en Kúabú fórnar 1,25 kg af kjöti. Flögubær fórnar 0,9 kg af hveiti við kartöflugerðina 

meðan Kornhlaða fórnar 5 kg sem er mun hærri fórnarkostnaður. Nú vantar aðeins að 

finna út hver fórnarkostnaðurinn er við hveitirækt. Fórnarkostnaður 1 kg af hveiti er 

eftifarandi: 

Tafla 5 - Fórnarkostnaður við að framleiða 1 kg af hveiti 

 Flögubær Kornhlaða Kúabú 

Kartöflur 1,11 0,2 kg 1,14 kg 

Kjöt 0,67 kg 0,4 kg 1,43 kg 

 

Nú hafa hlutirnir breyst til hins betra fyrir Kornhlöðubóndann. Hann hefur bersýnilega 

mikla yfirburði í hveitiræktinni þegar tillit er tekið til fórnarkostnaðar. Hann fórnar 

langminnstu af kjöti og kartöflum til að framleiða hveiti og hefur hlutfallsyfirburði 

gagnvart báðum í því tilliti. 

Kúabú hafði yfirburði í framleiðslunni þegar litið var til vinnutímans og 

framleiðninnar. Kornhlaða stóð báðum bæjum langt að baki. Þegar litið er til 

fórnarkostnaðs má sjá að Kornhlaða stendur betur að vígi bæði í samanburði við 

Kúabú og Flögubæ þegar kemur að hveitirækt.  
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Eftir að hafa lagt á ráðin ákveða bændurnir að Kornhlaða og Flögubær sérhæfi sig í 

því sem þeir fórna minnst við að framleiða gagnvart hinum. Kornhlaða sérhæfir sig í 

hveitirækt og Flögubær í kartöflurækt. Kúabú leggur megináherslu á kjötið en heldur 

þó áfram hveitirækt þó dregið sé úr henni. 

Tafla 6 - Sérhæfing - heildarframleiðsla á dag (10 klukkustunda vinnudagur) 

 Flögubær Kornhlaða Kúabú Samtals Áður Aukning 

Kartöflur 30 kg   30 kg 27 kg 3 kg 

Kjöt   35 kg 35 kg 19,6 kg 15,4 kg 

Hveiti  20 kg 10,5 30,5 kg 26,1 kg 4,4 kg 

 

Í töflu 6 getum við séð að þegar hver leggur áherslu á það sem hann framleiðir við 

lágan fórnarkostnað þá er heildarframleiðslan í Heimalandi orðin meiri en áður.  

Kartöfluframleiðslan eykst um 3kg, kjötframleiðsla um 15,4 kg og hveitiframleiðsla 

um 4,4 kg. 

Oft er talað um svokallaða þjóðarköku í þessu samhengi en þá er í raun átt við 

heildarframleiðslu í landinu. Í þessu tilfelli má sjá að þjóðarkaka Heimalands hefur 

stækkað. Síðan eiga þeir í viðskiptum sín á milli og þannig geta þeir allir haft það 

betra, Flögubær selur hinum kartöflur gegn kjöti og hveiti og hinir sömuleiðis. Þá má 

ímynda sér að þegar viðskipti hafa átt sér stað líti þetta svona út: 

Tafla 7 - Neysla á dag eftir viðskipti og sérhæfingu 

 Flögubær Kornhlaða Kúabú 

 fyrir eftir fyrir eftir fyrir eftir 

Kartöflur 9 kg 10 kg 2 kg 3 kg 16 kg 17 kg 

Kjöt 7,2 kg 12 kg 2,4 kg 3 kg 10 kg 20 kg 

Hveiti 8,1 kg 9 kg 4 kg 4,4 kg 14 kg 17,1 kg 

 

Hversu mikið hver fær af vöru hinna er meðal annars háð smekk og löngunum hvers 

bónda og hans heimilisfólks og hversu mikils þeir meta viðkomandi vörur. 

Flögubæjarbóndanum gæti líkað kjöt betur en Kornhlöðubóndanum sem hins vegar 

gæti hann verið hrifnari af kartöflum en bóndinn á Kúabúi. Í stóru hagkerfi með 

óteljandi vörum og þjónustu er hins vegar erfitt að leggja á mismunandi verð eftir 

löngunum, smekk og tekjum hvers og eins. Það er kostnaðarmikið og markaðurinn því 
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staður þar sem allir viðeigandi aðilar koma saman, kaupa og selja og verðið á vörunni 

byggir á samanlagðri eftirspurn og framboði allra þátttakenda. Nánar verður rætt um 

verðmyndun í  Kafla 4.  

Saga Heimalands er einfölduð mynd af hagkerfum eins og þau eru í dag en sýnir engu 

að síður hvernig sérhæfing og viðskipti geta aukið framleiðsluna. Þar má sjá eina af 

meginreglum hagfræðinnar sem segir að lífsskilyrði geti aðeins batnað ef raunveruleg 

aukning í verðmætasköpun á sér stað og þjóðarkakan stækkar.
3
 Ef bændurnir þurfa 

ekki allt hið nýja umframmagn sem skapast gætu þeir aukið framleiðsluna lítilega en 

notfært sér í staðinn hagræðinguna til að auka frítíma sinn.  

Hagvöxtur 

Hagvöxtur er orð sem oft er notað um framleiðsluaukningu líkt og lýst var að ofan en 

tekið er tillit til fleiri þátta. Þar sem fólksfjölgun á sér stað þarf framleiðsluaukningin 

að vera jafnmikil og mannfjölgunin til þess eins að viðhalda óbreyttum lífsskilyrðum. 

Ef framleiðslan er óbreytt eða eykst minna en mannfjölgunin dregur úr lífsskilyrðum.
4
 

Þess vegna er hagvöxtur einungis til staðar ef framleiðsla á hvern mann eykst. Ef íbúar 

á Kornhlöðu eru 10 sem fyrir viðskipti höfðu 2 kg af kartöflum þá fékk hver um sig 

0,2 kg. Eftir viðskipti fór magn á mann í 0,3 kg og hagvöxtur átti sér stað. Ef fólki 

fjölgar á Kornhlöðu í 15 manns samhliða breytingunni, deilist maturinn niður á fleiri 

og hver fær 0,2 kg líkt og fyrir viðskiptin og hagvöxtur er enginn. Án sérhæfingar og 

viðskipta, líkt og áður var lýst, myndi fjölgunin valda því að skammturinn yrði 0,13 

kg/mann sem er minna en áður og því hefur átt sér stað samdráttur. 

Mikilvægur hluti af bættum lífsskilyrðum er fólginn í því sem við getum gert til að 

bæta aðstæður íbúa landsins. Þegar þjóðarkakan stækkar, eykst að öðru jöfnu einnig 

hluti ríkisins. Þetta hefur áhrif á heilbrigðisþjónustu, menntun, samgöngur og aðra 

þjónustu sem ríkið sér oft um og getur endurspeglast í betri menntun, hækkandi 

lífaldri, minnkandi ungbarnadauða, minni fátækt og svo mætti lengi telja. 

  

                                                 
3
 Mankiw, N.G. & Taylor, M.P. (2006) bls 12. 

4
 Mankiw, N.G. (2007) bls 208-209. 
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Fróðleikskassi 1 – Framleiðslujaðar 

Framleiðslujaðar sýnir okkur hina ýmsu mögulegu framleiðslusamsetningar í hagkerfi á 

tveimur vörum. Notum okkur Heimaland og byrjum á framleiðslujaðri Flögubæjar. Ef 

Flögubær framleiðir einungis kartöflur getur hann framleitt samtals 30 kg af kartöflum. 

Sömuleiðis má reikna út að ef hann eyðir öllum sínum kröftum í kjötvinnslu getur hann 

framleitt 18 kg af kjöt. Síðan getur hann skipt tímanum á ýmsa vegu milli framleiðslunnar, 

hluta í kartöflur og hluta í kjöt. Úr þessu fáum við framleiðslujaðar Flögubæjar fyrir þessar 

tvær vörur en hér er hveitiframleiðslunni sleppt til einföldunar. Ef við tökum nú Kúabú og 

gerum slíkt hið sama, þá getur Kúabú framleitt 50 kg af kjöti eða 40 kg af kartöflum og skipt 

tímanum sínum á mismunandi hátt milli framleiðslunnar. 

 

 

Á línunni eru allir möguleikar hvors bæjar fyrir sig á að skipta vinnudeginum upp til 

framleiðslunnar. Þeir geta ekki framleitt neina samsetningu sem er utan við jaðarinn. Gerum 

nú ráð fyrir að engin viðskipti eigi sér stað og að hvor um sig sé að framleiða í punkti A. Þar 

framleiðir Flögubær 9 kg af kjöti en 15 kg af kartöflum. Kúabú framleiðir hins vegar 40 kg af 

kjöti og 8 kg af kartöflum. Líkt og getið var að ofan er hveitiframleiðslunni sleppt til 

einföldunar. 

Nú skulum við athuga hvað við getum gert með sérhæfingu og viðskiptum. Flögubær 

framleiðir aðeins kartöflur eða 30 kg, en Kúabú aðeins kjöt eða 50 kg. Því næst eiga þeir 

viðskipti. Til dæmis getur Kúabú selt Flögubæ 9,5 kg af kjöti fyrir 12 kg af kartöflum. Þá er 

staðan sú að eftir sérhæfingu og viðskipti hefur Flögubær 9,5 kg af kjöti en 18 kg af 

kartöflum. Kúabú hefur 40,5 kg af kjöti en 12 kg af kartöflum. Þetta er táknað sem punktur B 

á myndinni. Þarna hefur þeim tekist að fara út fyrir framleiðslujaðarinn en án viðskipta hefði 

slíkt ekki verið mögulegt þar sem jaðarinn sýnir alla möguleika sjálfsþurftarbúskaparins. 

30 
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50 kjöt 
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12 
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Mynd 1 - Framleiðslujaðar 
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Þegar litið er til baka um hundrað ár var á þeim tíma hagkerfið einfaldara en það sem 

við þekkjum í dag. Þar framleiddi hver að mestu fyrir sig og sína, án hraða og nýjustu 

tækni. Á Íslandi var áætlað að til að viðhalda slíku hagkerfi mætti fólksfjöldinn ekki 

fara yfir um það bil 50.000 manns.
5
 Heilbrigði var bágborið og menntunarstig lægra, 

lífslíkur voru minni og ungbarnadauði algengari. Allt fram undir lok 19. aldar var 

fólksfjöldanum haldið í skefjum með takmörkunum á fjölskyldustærð.
6
 

Vöxtur framleiðslunnar 

Fjármagn er á ensku kallað „capital“ og af því er orðið kapítalismi dregið. Það orð á 

venjulega við þegar einkaeign er á fjármagninu og sá sem á fjármagnið getur haft af 

því tekjur. Ríkið getur einnig átt fjármagnið og haft af því tekjur en hér verður ekki 

gerður frekari greinarmunur á því hvert eignarhaldið er á fjármagninu.  

Eins og fram hefur komið er langtíma hagvöxtur þáttur í að bæta lífsskilyrði og auka 

lífsgæði okkar.
7
 Hve mikil er framleiðnin er, er háð ýmsum þáttum og verður hér farið 

yfir áhrif fjármagns, fólksfjölgunar og tækniframfara á hagvöxt.  

Breytum nú ímynduðum aðstæðum í Heimalandi aðeins. Segjum sem svo að þar búi 

100 vinnufærir einstaklingar sem framleiða samtals 100 einingar af mat með 50 

skóflum. Þá getum við ímyndað okkur hvaða áhrif það hefur ef fjöldi vinnufærra 

einstaklinga eykst í 110 (fólksfjölgun), fleiri skóflur eru í boði (aukið fjármagn) eða til 

framfarir og nýjungar eins og gröfur koma í stað skóflu (tækniframfarir).  

Allir þessir þættir hafa þau áhrif að mögulegt er að auka framleiðsluna. Hve mikið 

fjármagn er til staðar á hvern vinnandi mann skiptir máli en það er eins og að skoða 

hve góða skóflu er hægt að kaupa eða hvort hægt er að kaupa gröfu í staðinn. Meira 

fjármagn á mann þýðir betri tæki og tól, meiri framleiðslu á mann og aukinn hagvöxt. 

Það ber að hafa í huga að þó að fleiri einstaklingar í vinnu geti þýtt 

framleiðsluaukningu þá eykst hún ekki alltaf jafnt ef ekkert annað breytist.  

  

                                                 
5
 Snævarr. S. (2005) bls 88-89. 

6
 Snævarr. S. (2005) bls 12-14. 

7
 Mankiw, N.G. (2007) bls 240.  



12 

 

 

Ef 50 menn með 50 skóflur rækta akur og 100 menn með 50 skóflur rækta annan akur 

skilar seinni hópurinn ekki tvöfalt meiri framleiðslu því skóflurnar eru enn bara 50. Ef 

fjármagn er ekki til staðar og skóflurnar haldast 50 munu fleiri og fleiri sem sitja að 

sömu skóflunum alltaf bæta minna og minna við framleiðsluna. Ef við deilum 

afrakstrinum milli þeirra þýðir það að ef 50 menn rækta 100 einingar fá þeir 2 

einingar á mann en 100 menn rækta 150 einingar þá fá þeir bara 1,5 einingu á mann 

og lífsgæðin eru verri hjá seinni hópnum. Þess vegna skiptir fjármagn á mann miklu 

máli. 

Besta leiðin til að tryggja nægilega mikið fjármagn í þjóðfélaginu er með sparnaði, 

þ.e. hlutfall tekna þjóðarinnar sem lagt er í sparnað, bæði meðal einstaklinga og hjá 

ríkinu. Aukinn sparnaður eykur fjármagn sem eykur framleiðslu. Fjárfesting erlendra 

aðila innanlands eykur einnig fjármagn í þjóðfélaginu. Nú gætu 100 menn fengið 100 

skóflur og þá eru aðstæður á ný orðnar jafnar. Af sparnaði þjóðar fer einnig hluti í 

endurnýjun á fyrri fjárfesting, t.d. eyðileggjast og eyðast skóflurnar og nýjar þurfa að 

koma í staðinn, en það er kallað afskriftir. Peningarnir sem fara í afskriftir auka ekki 

framleiðsluna heldur viðhalda henni. Það er ekki þannig að best sé að þjóðfélagið 

spari alla sína peninga og að endalaus vöxtur fjármagns sé markmiðið. Ef fjármagn er 

of mikið getur komið upp sú staða að afskriftir eru meiri en aukning framleiðslunnar 

sem fjármagnið skapar og þá fer það að eyðast hraðar en það verður til. 
8
 

Ef sparnaður er nægilegur til að mennirnir 100 á akrinum fái nú 100 gröfur eykst 

framleiðslan frá því sem áður var með skóflurnar. Hluti framleiðsluaukningarinnar 

fer síðan í að viðhalda gröfunum. Ef fjármagn er of mikið og keyptar eru 10 gröfur í 

viðbót bæta þær samt ekki neinu við framleiðsluna því enginn er til að stýra þeim en 

hins vegar þarf að viðhalda þeim, sem kostar peninga.  

Af þessum orsökum er mikilvægt að sparnaðarhlutfall sé hæfilegt.  

Til að viðhalda óbreyttum lífsgæðum þarf hagvöxturinn því að ná bæði yfir aukningu 

á mannfjölda (viðhalda fjármagni á vinnumann) og einnig til að viðhalda eldri tækjum 

og tólum sem notuð eru til framleiðslu (fjármagn).  

                                                 
8
 Mankiw, N.G. (2007) bls 190-192. 
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Einn mikilvægur þáttur í vexti framleiðslunnar er fólginn í tækniframförum. Í árdaga 

hagfræðinnar var ekki tekið tillit til tækniframfara og setti Thomas Malthus 

hagfræðingur fram kenningu árið 1798 um að fólksfjölgun væri takmörk sett m.a. 

vegna fæðuskorts sem væri yfirvofandi og því hlyti náttúran að takmarka 

fólksfjöldann meðal annars með hungursneyð. Kenningin hans tók hins vegar ekki 

tillit til tækniframfara.
9
  

Tækniframfarir hafa leitt til þess að hægt er að framleiða mun meira en áður var talið 

mögulegt og fólksfjölgun getur átt sér stað án þess að draga úr lífsskilyrðum. Í dag 

þekkjum við t.d. framleiðsluaukningu í landbúnað með áburði, betri tækjum, vélum í 

verksmiðjum, færiböndum og svo mætti lengi telja. Þegar hagkerfi heimsins breyttist 

úr því að hver ræktaði fyrir sig yfir í sérhæfingu og viðskipti líkt og farið var yfir 

framar í kaflanum þá á sér stað ákveðin gerð af tækniframförum. Aukin sérhæfing og 

verkaskipting skapar aukinn hagvöxt.
10

 

Fleiri þættir skipta máli þegar kemur að framleiðniaukningu og er þar mannauðurinn 

ekki síður mikilvægur. Mannauðurinn felst í þeirri þekkingu og þjálfun sem fólk getur 

öðlast með menntun og starfsreynslu. Aukin menntun og reynsla getur aukið 

framleiðslugetu þjóðar ásamt því að vera mikilvægur þáttur í tækniframförum og getu 

fólksins til að nýta sér þær. Þar gegnir ríkisvaldið mikilvægu hlutverki við að stuðla að 

aukinni menntun og styðja rannsóknir og vísindastarf. 

Hagsveiflur 

Í öllum hagkerfum eiga sér stað svokallaðar hagsveiflur þar sem skiptast á uppsveiflur 

og niðursveiflur. Í uppsveiflu er hagkerfið að þenjast út og þá eykst m.a. framleiðslan, 

atvinnuleysi er lítið og verslun er blómleg. Í niðursveiflu dregst hagkerfið saman og 

framleiðsla minnkar, atvinnuleysi eykst og verslun minnkar. Mikil þensla er oft kölluð 

góðæri meðan mikill samdráttur er kallaður kreppa, hversu miklar sveiflurnar eru og 

hve langan tíma þær taka er hins vegar misjafnt. Breytingar á framleiðslumagni á 

mann, vinnustundum, hlutabréfaverði og verði eru meðal þátta sem gefa vísbendingar 

um mögulega átt hagsveiflu.
11

  

  

                                                 
9
 Ekelund, R.B. JR., Hérbert, R. F. (2007) bls.132-134. 

10
 Gylfason, Þ., Hamilton, C.B., Isachsen J.A. (1994) bls 42.  

11
 Bodie, Z., Kane, A. & Marcus A.J.(2008) bls 577-579 
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Fróðleikskassi 2 – Mannfjöldi og vistarbönd 

Ef karl og kona réðu ekki eigin búi skyldu þau vera hjú á heimili bónda og eiga þar grið. Venjan var sú 

að fólk réði sig í ársvist í senn.
12

  

 

Fyrir tíma tækniframfara í matvælaframleiðslu voru settar fram margar hrakspár fyrir 

mannkynið og setti Thomas Malthus, virtur hagfræðingur í Bretlandi fram kenningu um að 

fólksfjölgun yrði alltaf örari en framleiðsluaukning sem á endanum myndi leiða til 

hungursneyðar. 

   

 

Á mynd 2 má sjá hvernig menn töldu þróunina verða. Á lárétta ásnum er tími en á lóðrétta 

fólksfjögun og fæðuvöxtur. Fæða myndi vaxa með línulegum hætti (1, 2, 3, 4, 5, o.s.fr.v.) en 

fólksfjölgun með veldisvexti (2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, o.s.fr.v.). Þar sem línurnar skerast má 

sjá hvar menn töldu hámarksmannfjölda nást. 

Á Íslandi reiknuðu fróðir menn út að til að framfæra einn mann þyrfti 150 jarðarhundruð. 

Jarðarmat á Íslandi gaf 80 þúsund jarðarhundruð og þannig fékkst það út að landið gæti aðeins 

borið og brauðfætt 50 þúsund manns. Til að koma í veg fyrir að hin hömlulausi almúgi 

skapaði offjölgun sem leiddi til fæðuskorts var félagslegt skipulag hert. Hömlur voru settar á 

fæðingar og giftingar. Giftingaleyfi var bundið við ákveðna upphæð sem verðandi hjón þurftu 

að eiga. Einnig þurftu menn að hafa búsetu á lögbýli sem voru takmörkuð að fjölda. Vinnuhjú 

máttu ekki stofna heimili, það var hið svokallaða vistarband (sjá tilvitnun að ofan). Vinnuhjú 

voru um 35-40% fullorðins fólks á Íslandi um miðja 19. öld. Árið 1793 voru aðeins 27,8 % 

kvenna á aldrinum 15-49 ára í hjónabandi. Árið 1824 var þeim er fengið höfðu styrk á síðustu 

10 árum frá sveitarfélaginu bannað að giftast og voru þau lög ekki afnumin fyrr en 1917. 

Vistarbandið var hert tvisvar á 18.öld en árin 1893 og 1907 voru lögin afnumin að mestu. 
13 
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 Gunnarsson, G. (1987). Kafli 2,7. 
13

 Snævarr.S (2005) Kafli 2 
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Viðskipti með vörur geta verið flókin án peninga þegar kemur á daginn að einn hefur 

ef til vill meiri áhuga á kjöti en hveiti eða annar hefur jafnvel engan áhuga á kjöti. 

Slíkt gæti flækt viðskiptin í Heimalandi og í næsta kafla verður rætt um það hvernig 

notkun peninga einfaldar verkið. 

Samantekt 

 Áður fyrr var sérhæfing lítil og flestir framleiddu fyrir sig og sína sjálfir. 

 Þjóðarkaka er orð sem er oft notað um hve mikið er framleitt og hagvöxtur hve 

mikið hún stækkar á mann yfir gefið tímabil. 

 Sérhæfing og viðskipti stækka kökuna. 

 Fórnarkostnaður er það sem við fórnum til að gera eða öðlast eitthvað annað. 

 Fórnarkostnaður segir til um yfirburði samanborið við aðra, kallað 

hlutfallslegir yfirburðir. 

 Magn borið saman án tillits til hverju er fórnað til framleiðslunnar segir til um 

allsherjaryfirburði. Það segir ekkert til um hag af viðskiptum. 

 Forsendur hagvaxtar eru meðal annars fjármagn, mannfjölgun og 

tækniframfarir. 

 Sparnaður er mikilvæg leið þjóðar til að auka fjármagn 

 Tækniframfarir eru ein meginástæða langtíma hagvaxtar og hafa leitt til þess 

að í dag er mun meira framleitt af matvælum en talið var mögulegt fyrir 200 

árum. 
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Kafli 3 – Peningar 

Hagkerfi líkt og það sem við skoðuðum í Heimalandi er verulega einfölduð mynd af 

raunveruleikanum og því nauðsynlegt að bæta við þá mynd sem þar var dregin. Inn á 

hana má setja veiðimenn sem afla fisks, bændur, alls kyns framleiðslu og þjónustu. 

Við þekkjum ýmis störf í dag sem eiga upphaf sitt í iðnbyltingunni þegar framleiðsla 

hófst á tækjum og vélum til notkunar við aðra framleiðslu, námugröftur til að afla 

eldsneytisgjafa og síðar þjónustustörf tengd hinum ýmsu greinum og svo mætti lengi 

telja. Þegar samfélagið verður stærra og fjölbreyttara verður vöruskiptahagkerfi líkt og 

bændurnir í Heimalandi komu sér upp vandkvæðum bundið.  

Bóndinn á Kornhlöðu gæti verið grænmetisæta og engan áhuga haft á kjöti. Ef hann 

langar í gulrætur verður hann að finna einhvern sem selur gulrætur og langar í hveiti í 

staðinn. Einnig gæti hann selt hveiti fyrir kjöt til að kaupa síðar gulrætur fyrir kjötið. 

Ef bakara Heimalands langar í klippingu gæti það tekið drjúgan tíma að finna 

hárgreiðslumann sem langar í brauð í staðinn fyrir verkið, eða múrara sem vantar 

túnþökur að finna einhvern sem vantar múrara og hefur túnþökur til skiptanna. Það er 

skiljanlegt að slíkt myndi taka tíma og viðskipti gengu hægt og illa fyrir sig. Í sumum 

tilfellum myndu viðskipti ekki nást, bakarinn yrði að sætta sig við sítt hár og múrarinn 

við moldarflag í stað garðsins. 

Þá kemur til gagnlegur miðill sem er vel þekktur, en það eru peningar. Fyrstu 

peningarnir voru notaðir af Grikkjum í kringum árið 600 f.kr.
14

 Í upphafi notuðu menn 

gull og aðra málma. Slíkur gjaldmiðill hefur innra virði þannig að hann hefur 

verðmæti í sjálfu sér líkt og í vöruskiptahagkerfi Heimalands, þar sem hveiti, kjöt og 

kartöflur hafa bæði virði í viðskiptum og hafa innra virði sem neysluvara. Peningar, 

greiðslukort og ávísanir hafa í sjálfu sér ekkert innra verðmæti. Pappírinn og plastið 

sem notað er í gjaldmiðilinn er ekki nothæft í sjálfu sér ef okkur vantar pappír eða 

plast. Það hefur hins vegar notagildi til að kaupa ónotaðan pappír eða plast úti í búð. 

Við getum því gengið inn í hvaða verslun sem er og afhent þennan viðurkennda pappír 

og sölumaðurinn er tilbúinn með glöðu geði að afhenda vöru eða þjónustu í staðinn. 

Slíkur gjaldmiðill sem ekki hefur innra virði líkt og gull getur verið ákveðinn af ríkinu 

sem ábyrgist hann.  

                                                 
14

 Smithin, J. (200).bls. 27 



17 

 

Hann virkar þó einungis ef hann er meðtekinn af öllum og notendur gjaldmiðilsins 

verða að bera til hans trausts.
15

 Þannig höfum við öll ákveðið að þessi gerð af pappír 

sé nothæf en ekki önnur. 

Fróðleikskassi 3 – Gullfótur 

Sagt er að gjaldmiðill sé á gullfæti ef að baki hans er gullforði þannig að sérhver peningaseðill 

eða mynt er í reynd ávísun á tiltekið magn af gulli. Það þýðir beinlínis að peningamagn í 

umferð í landinu takmarkast við gullforða landsins. Þetta hefur ýmsa kosti, t.d er ekki 

möguleiki á að ríkið prenti endalaust af peningum og rýri með því vermæti þeirra.Ókostur 

gullfótarins er hins vegar ósveigjanleiki, þ.e.a.s. seðlaprentun umfram gildi gullsins er 

ómöguleg þótt ásetningur um að prenta óhóflega sé ekki endilega fyrir hendi. Gullfótur var 

við líði þó með einhverjum hléum þar til árið 1971. Gull er í raun í eðli sínu gagnslítill 

málmur nema til gerðar skarts og skrauts og erfitt er að sjá hvers vegna verðmæti slíkra muna 

ætti að vera hornsteinn allrar efnahagsstarfsemi. Meðan gjaldmiðlar voru flestir á gullfæti 

voru mikilvægustu eignir seðlabanka gullforði. Það er liðin tíð þótt flestir seðlabankar eigi enn 

eitthvað af gulli. Nú er mikilvægasta eign Seðlabanka Íslands gjaldeyrisforði landsmanna, sem 

varðveittur er einkum sem erlend verðbréf og innstæður hjá erlendum bönkum og sjóðum.16  

 

Peningar þjóna þremur mikilvægum hlutverkum í hagkerfinu. Í fyrsta lagi eru 

peningar tæki til viðskipta, þannig að bóndinn á Kornhlöðu getur nú selt hveiti sitt 

fyrir peninga og notað þessa peninga til að kaupa það sem hann langar til að kaupa. 

Hann situr ekki uppi með kjöt sem hann þarf að finna mögulegan kaupanda að á leið 

sinni að því sem hann raunverulega vill. Í öðru lagi eru peningar mælieining sem 

notuð er til að sýna verð og skrá skuldir.  

Bóndinn getur keypt t.d. kíló af gulrótum á 300 kr, sem er mun þægilegra en ef verð á 

1 kg af gulrótum væri 0,5 kg af kjöti. Hann getur einnig skuldað Kúabúsbóndanum 

500 kr og aflað þeirra peninga með sölu á hveiti frekar en að skulda honum 1 kg af 

kartöflum sem hann þyrfti að fá hjá Flögubæ til að greiða skuldina.  

  

                                                 
15

 Mankiw, N.G. & Taylor, M.P. (2006) bls 590 
16

 Vísindavefur Háskóla Íslands. Skoðað 5.mars 2010. 
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Í þriðja lagi eru peningar verðmætageymsla. Ef einhver bóndinn í dæminu að framan 

framleiðir flest allt á sumrin þá er gott fyrir hann selja framleiðsluna gegn 

peningagreiðslu og geyma þannig verðmæti framleiðslunnar í peningum til að geta 

keypt ýmsar vörur eftir þörfum, fremur en að hafa fullar skemmur af kartöflum til að 

eiga fyrir viðskiptum vetrarins.
17

 

Fjárhagslegt verðmæti getur verið fólgið í ýmsum hlutum öðrum en beinum 

peningum. Við getum keypt til dæmis hlutabréf, skuldabréf, húsnæði og margt fleira 

og þannig geymt verðmæti í þeim eignum til seinni tíma. Þá erum við að geyma 

verðmætið milli tímabila í eignum sem eru minna seljanlegar en peningar. Peningar 

eru seljanlegasta eign sem við eigum og getum við alltaf nýtt þau vermæti jafnóðum 

og þörf krefst. Aðrar eignir eru misjafnlega seljanlegar, sumt getur tekið daga og 

jafnvel mánuði eða ár að koma í verð. Síðan eru til önnur verðmæti eins og fjölskylda, 

vinir, ást og hamingja sem lúta öðrum lögmálum.  

Fróðleikskassi 4 - Seljanleiki 

Eins og fram kemur í textanum eru peningar seljanlegasta eign sem hægt er að eiga. Þegar 

talað er um seljanleika eigna er átt við hve auðveldlega hægt er að koma þeim yfir í hvern 

þann þátt sem er viðurkenndur miðill í viðskiptum. Peningar eru sá miðill og því seljanlegastir 

í þeim skilningi. Hlutabréf og skuldabréf eru tiltölulega seljanleg eign sem hægt er að breyta 

með lítilli fyrirhöfn í peninga að því gefnu að þau hafi verð á markaði eða svokallað 

markaðsvirði. Húsnæði og bíl er hægt að selja en yfirleitt við meiri tilkostnaði og er slíkt 

yfirleitt tímafrekara, þannig að erfiðara er að breyta þeim fyrirvaralítið í peninga. 

Samantekt 

- Peningar eru gjaldmiðill sem hefur ekki innra virði. 

- Slíkur gjaldmiðill er samþykktur af þjóðfélaginu ef einstaklingarnir bera til 

hans traust og hann er gefinn út af traustum aðila. 

- Peningar auðvelda viðskipti, eru mælieining til að skrá verð og skuldir og 

geyma verðmæti. 

  

                                                 
17
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Kafli 4 – Verð 

Verð er eitthvað sem flestir þekkja og sjá á hverjum degi. Verð er mikilvægt fyrir þá 

sem eiga í viðskiptum og skiptir máli að átta sig á hvað liggur að baki verðlagningu. Í 

fyrsta lagi getum við hugsað um verð í samhengi við fórnarkostnaðinn í öðrum kafla 

eða það sem við þurfum að gefa frá okkur til að eignast eitthvað annað.  

Bóndinn á Flögubæ skiptir 17 kg af kartöflum í staðinn fyrir 12 kg af kjöti. Kíló af 

kartöflum kostar því 0,7 kg af kjöti. Slíkt verð kallast hlutfallsverð og er ólíkt 

peningaverði, þ.e. nafnverði, að því leyti að almenn verðbólga breytir þeim ekki, en 

nánar verður farið í verðbólgu í næsta kafla. Hlutfallsverð getur breyst ef t.d. 

eftirspurn eða framboð einhverra tiltekinnar vöru breytist skyndilega meðan annarra 

helst óbreytt.  

Skortur er mikilvægur þáttur í myndun verðs. Oftast er talað um gæði í hagfræði 

þegar átt er við hina ýmsu vörur, aðföng og þjónustu. Þannig eru til ýmiss konar gæði 

en hagræn gæði eru þau sem falla undir skilgreiningu um að þau séu eftirsóknarverð 

en eru aðeins til í takmörkuðu magni og hafa því verð á markaði.
18

 Annars konar gæði 

sem ekki er skortur á falla ekki undir að vera hagræn gæði eins og til dæmis loft og 

sjór. Hins vegar má ekki gleyma því að hreint loft og hreinn sjór er e.t.v. að verða 

takmörkuð gæði og getur því haft verð í viðskiptum.  

Úthlutun á þessum hagrænu gæðum er viðfangsefni hagfræðinnar. Á vesturlöndum og 

víðar er markaðurinn notaður að miklu leyti til að deila þessum gæðum sem skortur er 

á. Mismunandi er hve stóran þátt ríkið tekur í markaðsbúskap en oftast er einhver 

samblöndun með mismikilli aðkomu þess að eignahaldi fjármagns og 

framleiðslutækja.
19

 Hér á eftir verður farið í gegnum verðmyndun 

markaðsbúskaparins. 

Í kaflanum er gert ráð fyrir að samkeppni ríki þannig að enginn einn framleiðandi á 

markaði hafi þá stöðu að hann geti stjórnað verðinu sjálfur. Einnig er gert ráð fyrir að 

margir framleiði nákvæmlega eins vöru.
20

 Andstaða við samkeppni er síðan einokun 

en nánar er farið í það síðar í kaflanum. Hugsun markaðarins byggir á því að sérhver 

vara fari til þess sem metur hana mest. 

                                                 
18

 Gylfason, Þ., Hamilton, C.B., Isachsen J.A. (1994) bls.37.  
19

 Gylfason, Þ., Hamilton, C.B., Isachsen J.A. (1994) bls.14.  
20

 Mankiw, N.G. & Taylor, M.P. (2006) bls 64. 
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Þegar peningar eru komnir í umferð fáum við mun betri mælieiningu til að eiga 

viðskipti þar sem þeir einfalda samanburð milli vara. Verð þekkjum við því sem 

einhverja krónutölu sem sett er á hluti eða þjónustu sem við kaupum eða seljum. Allar 

vörur sem eru seldar hafa ýmist verið keyptar inn til sölu eða framleiddar. Þannig 

verður til kostnaður sem hver framleiðandi þarf að leggja til. Ef við hverfum aftur til 

bóndanna okkar í Heimalandi getum við skoðað hver mögulegur kostnaður er hjá 

þeim.  

Framboð 

Framboð er það magn sem seljendur eða framleiðendur geta og eru tilbúnir að bjóða 

fram á markaði.
21

 Bóndinn á Flögubæ þarf að leggja fram vinnu sína og þeirra 

einstaklinga sem vinna hjá honum til að afla sér matar og annarra þurfta. Hann þarf að 

leggja til útsæði á haustin, geyma kartöflurnar eftir að þær eru teknar upp, hann þarf 

að reka húsnæði kringum framleiðsluna og greiða fyrir landið eða leigja það. Sama má 

segja um bændurna á Kornhlöðu og Kúabúi. Slíkt er hægt að mæla með, leiguverði, 

kaupverði, launum, kostnaði við tækjakaup, tækjaleigu, viðhaldi á tækjum og svo 

mætti lengi telja. Fyrir bóndann á Flögubæ er kostnaður við framleiðsluna annar en 

við kjötframleiðsluna á Kúabúi og þess vegna er ekki sambærilegt verð á vörunum. 

Öll vara og þjónusta sem seld er hefur verð sem meðal annars endurspeglar alla þá 

þætti sem koma inn í framleiðsluferlið, framleiðslan, flutningurinn, geymslan og salan 

sjálf. Ef verðið nær ekki yfir þessa þætti mun framleiðslan vera rekin með tapi. 

Kostnaður við framleiðslu er því margvíslegur og kemur til vegna margra þátta. Margs 

konar hugtök eru til um kostnað. Þar má telja hagfræðilegan kostnað, 

bókhaldskostnað, breytilegan kostnað, fastan kostnað, meðalkostnað og síðast en 

ekki síst jaðarkostnað.  

Bókhaldskostnaður skráir niður beinan kostnað við það sem er keypt og selt fyrir 

peninga meðan hagfræðilegur kostnaður tekur tillit til þess óbeina kostnaðar sem felst 

í því sem er sleppt að gera. Hagfræðilegur kostnaður er því ólíkur bókhaldskostnað að 

því leyti að hann tekur tillit til fórnarkostnaðar. Hann tekur meðal annars tillit til 

framlags eiganda fyrirtækis sem ekki fær greidd laun en hefur lagt fram tíma sem hann 

gæti notað í annað. Einnig tekur hann tillit til þeirra tekna sem peningar sem settir eru 

í reksturinn gætu aflað með vöxtum á bankareikningum eða í annars konar ávöxtun. 
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Breytilegur kostnaður er sá kostnaður sem breytist eftir því hve mikið magn er 

framleitt. Breytilegur kostnaður er meiri eftir því sem meira magn er framleitt því hver 

ný eining kallar á aukinn kostnað. Fastur kostnaður er sá kostnaður sem ekki breytist 

til skamms tíma þó að magn framleiðslunnar breytist. Leigukostnaður á húsnæði sem 

er notað til framleiðslu á tiltekinni vöru er sá sami hvort sem framleiddar eru 100 eða 

1000 einingar en deilist niður á fleiri einingar í seinna tilfellinu. Fastur kostnaður getur 

breyst til lengri tíma eins og til dæmis getur hann aukist ef bæta þarf við nýju húsnæði 

þegar fyrra hefur náð hámarks nýtingu. 

Heildarkostnaður fyrirtækis = breytilegur kostnaður + fastur kostnaður 

Til að skilja betur framboðsferilinn er mikilvægt að skoða meðalkostnað og 

jaðarkostnað. Meðalkostnaður er heildarkostnaður deilt á framleitt magn. Ef 

heildarkostnaður er 10.000 kr við að framleiða 100 einingar þá er meðalkostnaður jafn 

og 10.000 kr/100 einingar = 100 kr/einingu. Þar sem fastur kostnaður dreifist á fleiri 

einingar þegar framleiðsla er aukin en breytilegur kostnaður helst svipaður á einingu 

fellur meðalkostnaður með framleiðsluaukningu.  

Ef meðalkostnaður við gerð 100 eininga er 100 kr/einingu þýðir það að við skiptum 

kostnaðinum jafnt niður á allar einingarnar. Hins vegar er sá tiltekni kostnaður sem 

raunverulega fellur til við hverja einingu misjafn og kostnaður við að gera tíundu 

eininguna gæti verið 90 kr meðan kostnaður við hundruðustu gæti verið 120 kr. Þegar 

við skoðum framleiðslu stakra eininga er talað um jaðarkostnað. Hann skiptir miklu 

máli þegar talað er um framboð. Það er sá kostnaður sem fellur til ef framleiðslan er 

aukin um eina einingu en hann fellur yfirleitt örlítið fyrst en eykst síðan aftur. Það er 

jaðarkostnaðurinn sem segir hve mikið framleiðandi er tilbúinn að bjóða fram á 

tilteknu verði en hann velur að framleiða þar til jaðarkostnaður er jafn verði á 

markaði.  

Ef verð á markaði er 120 kr og jaðarkostnaður hundruðustu einingarinnar er 120 kr eru 

framleiddar 100 einingar. Þannig er hægt að smíða framboðsferil byggðan á 

jaðarkostnaði hverrar einingar sem fer hækkandi með aukinni framleiðslu. 

Meðalkostnaður upp á 100 kr/einingu = 10.000 krónur gefur þá framleiðanda 12.000 – 

10.000 = 2.000 krónur í hagnað.
22
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Framleiðandi býður fram magn með tilliti til þessara þátta í samræmi við það verð sem 

er í boði á markaði. Það getur síðan haft áhrif á verðið ef verð á sambærilegum vörum 

breytist, tækni við framleiðslu breytist eða einhverjar aðrar aðstæður breytast en 

framboðsferillinn gerir ráð fyrir að þessir þættir haldist stöðugir.
23

  

Til að skoða framboðsferilinn er hægt að nota aftur Heimaland en nú er krónuverð á 

vörunum. Segjum sem svo að verð á kjöti sé 525 kr/kg, og kartöflum 200 kr/kg. Á því 

verði selur kúabóndinn 15 kg af kjöti. Hann framleiðir 19,2 kg en notar hluta sjálfur. 

Á mynd 2 má sjá upphallandi framboðsferil fyrir kjöt. Hátt verð þýðir að 

framleiðandinn vill framleiða mikið.
24

 Ef verðið á kjöti væri hærra, til dæmis 840 kr 

fyrir kílóið ákveður Kúabúsbóndinn að miðað við þetta verð sé best að auka söluna á 

kjöti upp í 20 kg eins og sjá má ef við fylgjum framboðsferlinum þangað til við 

komum í 840 kr/kg verðið. Ef verð á kjöti er 200 kr/kg þá vill bóndinn hins vegar 

framleiða minna en 15 kg. Þegar þetta er sett upp í hnitakerfi fáum við framboðsferil 

bóndans á Kjötbúi af kjöti. 

  

 

Eftirspurn 

Nú lítum við yfir til þeirra sem kaupa gæðin (vörurnar). Í daglegu tali er talað um 

eftirspurn og er hún meðal annars háð smekk hvers um sig, væntingum, tekjum 

einstaklings og verði á sambærilegum vörum. Til grundvallar verði í sambandi við 

eftirspurt magn er svokallað notagildi.  

                                                 
23

 Mankiw, N.G. & Taylor, M.P. (2006) bls 73. 
24

 Mankiw, N.G. & Taylor, M.P. (2006) bls 113-114. 

Mynd 3 - Framboðsferill kjöts 
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Ef við höldum hinum þáttunum óbreyttum, þannig að smekkur, tekjur o.s.frv. breytist 

ekki getum við séð að ef lítið er til af kranavatni þá er hægt að selja það á háu verði til 

að svala sárum þorsta. Ef meira vatn er í boði fer notagildi að minnka þegar þorstinn 

er horfinn og vatnið er nú nýtt til að vökva. Ef enn meira vatn er í boði minnkar 

notagildið þegar allt hefur verið vökvað og vatnið er nú notað til að þrífa stéttina fyrir 

utan.  

Yfirleitt er ekki hægt að gera greinarmun á því í hvað varan er nýtt, í þessu tilfelli 

kranavatnið og því oft ekki hægt að rukka eitt verð fyrir það sem er drukkið annað 

fyrir það sem fer í vökvun og þriðja það sem fer í að þvo stéttina. Þess vegna er verðið 

á vatninu í samræmi við það sem vatnið er síðast notað í. Mjög mikið vatn í boði leiðir 

til þess að verð á vatninu er í samræmi við hvers virði það er fyrir okkur að þvo 

stéttina eða skola af bílnum. Lítið vatn leiðir til þess að verðið er í samræmi við það 

hve mikið við viljum greiða fyrir að svala þorsta okkar.
25

 Í daglegu tali er þetta táknað 

með ferli sem kallaður er eftirspurnarferill. Hann sýnir þetta samband milli magnsins 

og verðsins. Ef tekjur, smekkur, væntingar eða verð á sambærilegum vörum breytist 

hefur það áhrif á eftirspurnina en þeim breytingum er yfirleitt lýst með hliðrun 

ferilsins upp eða niður.
26

 

Við skoðum næst eftirspurn bóndans á Flögubæ, sem framleiðir tiltekið magn af 

kartöflum og hefur mismunandi verð á kjöti áhrif á eftirspurn hans eftir því. Þegar 

verðið er 525 kr/kg vildi hann 12 kg. Mikilvægt í þessu er að verð á hans vöru er 

óbreytt, þ.e. tekjur hans eru þær sömu, smekkur hans og langanir. Ef verðið er komið í 

840 kr/kg vill hann ekki lengur jafnmikið af kjöti eða 9 kg. Fyrir 200 kr/kg er hann 

hins vegar tilbúinn að kaupa 16 kg af kjöti. Ef við setjum þessar upplýsingar upp í 

línurit fáum við eftirspurnarferil Flögubæjarbóndans eftir kjöti.
27

 

                                                 
25

 Ekelund, R.B. JR., Hérbert, R. F. (2007) bls. 277-279. 
26

 Mankiw, N.G. & Taylor, M.P. (2006) bls 67-68. 
27

 Mankiw, N.G. & Taylor, M.P. (2006) bls 110-111. 
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Mynd 4 - Eftirspurnarferill kjöts 

Markaðurinn samanstendur af mörgum kaupendum og seljendum og því er ekki 

nægilegt að skoða framboð og eftirspurn einungis með tilliti til eins aðila. Til að búa 

til framboðs- og eftirspurnarlínur fyrir markaðinn þurfum við að leggja saman og 

finna hve mikil heildareftirspurnin eða heildarframboðið er. Ef til eru margir 

kjötframleiðendur þá þurfum við að leggja saman heildarmagnið sem er framleitt 

miðað við tiltekið verð til að finna út framboð markaðarins. Þegar kaupendur eru 

margir þarf að gera slíkt hið sama með eftirspurnina.  

Í Heimalandi nægir því ekki að skoða bara eftirspurn Flögubæjar, því Kornhlaða vill 

einnig kjöt og á sama hátt má búa til eftirspurnarferil fyrir Kornhlöðu. Til að finna hve 

mikið allur markaðurinn vill miðað við tiltekið verð þarf að leggja saman eftirspurn 

allra við gefið verð. Ef Kornhlaða vill 3 kg þegar verðið er 525 kr/kg en Flögubær 12 

þá er heildareftirspurnin á því verði 15 kg.  

 

Mynd 5 - Samlagning eftirspurnar 
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Jafnvægi 

Þar sem báðir ferlarnir mætast tölum við um jafnvægispunkt. Það er hins vegar 

mikilvægt að átta sig á að það þýðir ekki að allir hafi nóg af vörunni, heldur 

einfaldlega að það magn sem framleitt er selst upp og allir þeir sem eru tilbúnir að 

borga uppsett verð fá það magn sem þeir vilja. Lögmál framboðs og eftirspurnar segir 

að verð vöru aðlagist til að magn sem er boðið fram og magn sem er óskað eftir nái 

jafnvægi.
 28 

 

 

Fróðleikskassi 5 – Umframeftirspurn og offramboð markaðarins 

Ef konungurinn í Heimalandi ákveður óháð lögmálum markaðarins, að setja verðið á kjöti sem 

840 kr/kg hefur það þær afleiðingar að bóndinn á Kúabúi kýs að framleiða meira kjöt. Á þessu 

verði dregur hins vegar úr eftirspurn eftir því þar sem verðið er komið hærra á 

eftirspurnarferilinn. Það fer því svo á endanum að í stað þess að selja aukaframleiðslu sína af 

kjöti, nær hann ekki einu sinni að selja sama magn og áður. Ef tekjur, smekkur og langanir 

allra eru óbreyttar situr hann uppi með ógrynni af ónýttu kjöti eða offramboð. Ef verðið er sett 

of lágt verður eftirspurnin eftir vörunni meiri en Kúabóndinn vill bjóða á því verði. Þá getur 

verið mikilvægt að komast fyrstur á staðinn og ná í kjötið því barátta um bitana getur átt sér 

stað og langar biðraðir myndast.
29

  

                                                 
28

 Mankiw, N.G. & Taylor, M.P. (2006) bls 74-76. 
29

 Mankiw, N.G. & Taylor, M.P. (2006) bls 78. 

JAFNVÆGISPUNKTUR 

840 

21 

Verð 

200 

10 15 

525 

Magn 

Mynd 6 - Framboð og eftirspurn 



26 

 

 

Mynd 7 - Offramboð og umframeftirspurn 

 

Tökum dæmi úr hversdagsleikanum til að átta okkur betur á hvað það þýðir. Segjum 

sem svo að þegar nýr geisladiskur með Lady Gaga kemur út séu um 1000 

einstaklingar sem vilja eignast diskinn. Hins vegar er áhugi þeirra á disknum 

mismikill og tekjur sömuleiðis. Einn möguleiki væri að diskurinn væri ókeypis, en þá 

er líklegast að Lady Gaga myndi ekki gefa út einn einasta disk. Ef verðið er ákveðið 

1000 kr og fyrir það verð eru 800 einstaklingar tilbúnir að kaupa diskinn en 200 eru 

ekki það miklir aðdáendur að þeir vilji kaupa diskinn á þessu verði. Þeir vilja nota 

peninginn í eitthvað annað, t.d. disk með Beyoncé. Fyrir 1000 kr borgar sig að 

framleiða 500 diska. Það þýðir að af þessum 800 sem vilja kaupa diskinn á 1000 kr 

munu aðeins 500 fá hann.  

Í þessu tilfelli getur vandamálið orðið margþætt, langar biðraðir geta myndast eða 

einhverjir kaupa mörg eintök til að selja á hærra verði í felum bak við búðina. Ef við 

setjum nú verðið á 1500 kr og eru þá 200 í viðbót sem detta út því þeim þykir verðið 

of hátt miðað við löngun og getu. Þá eru 600 eftir sem vilja borga þetta verð fyrir 

diskinn. Fyrir þetta verð borgar sig að framleiða meira og nú fær verslunin senda 600 

geisladiska og allir sem vilja og geta borgað þetta verð eignast diskinn. Þarna er 

jafnvægi í framboði og eftirspurn. Vissulega eru einhverjir aðdáendur Lady Gaga sem 

ekki eiga diskinn en hins vegar fá allir disk sem tilbúnir eru að greiða uppsett verð.  
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Þetta má einnig skoða í dæmi offramboðs, en það er að ef að verðið væri sett á 2000 

kr þá myndu hugsanlega 150 manns hætta við sem þykir nú verðið of hátt fyrir sig og 

450 eru eftir sem vilja diskinn á þessu verði. Hins vegar væri framleiðslan aukin í 700 

diska og nú myndi búðin sitja uppi með 250 aukadiska sem enginn vill á þessu verði. 

Það ber alltaf að hafa í huga þegar við skoðum slíka mynd af hagkerfinu, eins og 

framboð og eftirspurn, þá erum við að skoða ljósmynd. Það þýðir að eina sem við 

breytum er verðið en í raunveruleikanum eru gríðarlega margir hlutir sem geta breyst 

samhliða þessu, Lady Gaga gæti dottið úr tísku og enginn viljað diskana hennar 

(eftirspurnin minnkað skyndilega), verð á geisladisk Beyoncé gæti hækkað svo að ef 

valið stóð milli hennar og Lady Gaga gætu einhverjir nú frekar viljað fröken Gaga. 

Slíkir hlutir gerast stöðugt en þannig virkar hagkerfið eins og í kvikmynd, allt er 

stöðugt að breytast. En það breytir því ekki að hægt er að taka ljósmynd af kerfinu, 

skoða myndina og greina til að skilja og læra. 

Fróðleikskassi 6 – Hliðrun á ferlunum 

Stundum eiga sér stað aðrar breytingar sem valda því að framboð eða eftirspurn eftir einhverri 

vöru eykst fyrir sama verð. Ýmislegt getur valdið því, til dæmis geta auknar tekjur kaupenda 

valdið því að þeir kaupa meira af öllum vörum. Utanaðkomandi hlutir eins og veður getur haft 

áhrif. Hitabylgja eykur eftirspurn eftir köldum vörum eins og ís og gosi. Hún getur einnig 

valdið því að uppskera þornar upp og deyr sem dregur úr framleiðslunni á gefnu verði. 

 

Mynd 8 - Hliðrun á ferlum 

Á fyrri myndinni má sjá að eftir erfið kúaveikindi hjá bóndanum okkar er hann ekki lengur 

tilbúinn að bjóða fram 15 kg á 525 kr kílóið (ferillinn hliðrast) heldur mun minna. Verð á kjöti 

hækkar þar til það nær nýju jafnvægi við minna magn en áður og hærra verð. Á seinni 

myndinni má sjá hvað gerist ef skyndilega verður til vinsæll megrúnarkúr sem felur í sér að 

borða miklu meira kjöt en áður. Markaðurinn vill nú meira kjöt á sama verði. Þessi aukning á 
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eftirspurn hliðrar ferlinum til hægri. Það þrýstir verðinu upp þar til nýtt jafnvægi finnst í hærra 

verði og auknu magni. 

Þannig sýnir ferillinn sjálfur hvaða magn framleiðandi er tilbúinn að bjóða á hinum ýmsu 

verðum miðað við að annað haldist óbreytt. Ef kostnaður framleiðslunnar er óbreyttur, tækni 

er óbreytt sem og væntingar og fjöldi seljenda á markaði þá hliðrast ferillinn af því að það 

magn sem er boðið fram á sama verði breytist. Það sama má segja um eftirspurnina nema 

áhrifaþættir sem hliðra henni eru tekjur einstaklinga, verð skyldra vara, smekkur, væntingar 

og fjöldi kaupenda.
30 

 

Einokun og samkeppni 

Þegar einn aðili á stærstan eða allan hlut af markaði kemst hann í svokallaða 

einokunarstöðu. Hann hefur möguleika á að selja við hærra verð en jafnvægisverðið 

og framleiða minna en ef samkeppni væri á markaðinum. Þegar samkeppni er virk 

getur fyrirtæki í raun ekki ákveðið verðið heldur verður hann svokallaður verðþegi, 

þ.e. hann þarf að sætta sig við það verð sem markaðurinn setur og framleiða í 

samræmi við það. Ef framleiðandi myndi reyna að setja of hátt verð sem er langt yfir 

kostnaði myndi hann missa viðskiptavini því ný fyrirtæki geta boðið vöruna á verði í 

samræmi við jaðarkostnað eða þau sem fyrir eru framleitt meira. Slíkur markaður þar 

sem framleiðendur eru verðþegar hefur fullkomna samkeppni og er sagður 

skilvirkur. Lög og reglur eru yfirleitt hannaðar á þann hátt að þau reyna að tryggja 

virka samkeppni. Þó að sjaldan fyrirfinnist alveg fullkomin samkeppni á þann hátt 

sem lýst er að ofan eru engu að síður til margir virkir samkeppnismarkaðir. 
31

 

Samantekt 

 Hlutfallsverð er magn af einni vöru fyrir aðra. 

 Skortur er mikilvægur þáttur í myndun verðs. Ef nóg er til af gæðum þarf ekki 

verð til að dreifa þeim. 

 Markaðurinn kemur vörum í hendur þeirra sem meta þær mest. 

 Samkeppni er forsenda verðmyndunar og skilvirkni markaðsbúskapar.  

 Framboð er það magn vöru sem er boðið til sölu á markaði við gefið verð. 

 Hærra verð þýðir aukið framboð og þess vegna hallast framboðsferillinn upp. 
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 Eftirspurn er það magn vöru sem kaupendur eru tilbúnir að kaupa við tiltekið 

verð. 

 Hærra verð þýðir minni eftirspurn og þess vegna hallast eftirspurnarferillinn 

niður. 

 Jafnvægi á markaði er þar sem ferlarnir skerast. Þar má sjá verðið og magnið 

sem er framleitt. 

 Breyting á framleiðslukostnaði, fjölda seljenda, tækniframfarir og væntingar 

geta hliðrað til framboðsferlinum. Það þýðir að nú vilja seljendur selja 

meira/minna magn en áður við óbreytt verð. 

 Breyting á tekjum, smekk, væntingum og verði á sambærilegum vörum getur 

hliðrað til eftirspurnarferlinum. Það þýðir að nú vilja kaupendur kaupa 

meira/minna magn en áður við óbreytt verð. 

 Markaðurinn er eins og kvikmynd og hlutirnir breytast ört. Við skoðuðum 

ljósmynd af markaðinum til að átta okkur á samhengi hlutanna. 
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Kafli 5 – Verðbólga 

Flestir hafa heyrt talað um verðbólgu svo oft að orðið flýgur stundum inn um annað 

eyrað og út um hitt. Nánast hver einasti fréttatími flytur upplýsingar um verðbólgu, 

verðvísitölu neysluverðs og lánskjaravísitölu, byggingavísitölu og alls kyns tölur 

án þess að við skiljum nægilega ástæður eða tilgang þeirra. Í þessum kafla verðuð 

farið nánar í verðbólgu og í fróðleikskössunum má finna ítarefni um vísitölu 

neysluvöruverðs, útreikning vísitölunnar og verðbólgunnar.  

Verðbólgu er ekki auðvelt að útskýra þó að hún sé í einföldu máli almenn hækkun á 

verðlagi yfir afmarkað tímabil, oftast ár. Í kaflanum um peninga kom fram að 

peningar eru mælieining á verðmæti. Verðbólga þýðir viðvarandi (ekki tímabundna) 

hækkun almenns verðlags á markaði. Þegar talað er um verðlag er átt við meðalverð 

vöru og þjónustu á markaði.
32

 Verðbólga þýðir að verðlag hækkar, lækkuð verðbólga 

þýðir ekki að verð sé hætt að hækka heldur að verð hækki minna eða hægar en áður. 

Ef verðlag helst óbreytt er verðbólgan engin. Ef verðlag lækkar er talað um 

verðhjöðnun. Það er mikilvægt í þessu tilfelli að gera greinarmun á minnkaðri 

verðbólgu annars vegar og verðhjöðnun hins vegar.  

Minni verðbólga þýðir að ef verðbólga var 10% eitt árið en er síðan 8% fyrir næsta ár 

hefur hún minnkað en verðlag heldur áfram að hækka. Verðhjöðnun þýðir hins vegar 

að verðlag lækkar.  

Þó að margir telji að lækkun verðs sé jákvæð þá hefur það hins vegar neikvæðar 

hliðar. Ef almennt verðlag lækkar, minnkar það magn sem framleiðendur eru tilbúnir 

að selja líkt og við sáum á framboðsferli, lægra verð þýðir minna magn fram boðið. 

Launakostnaður lækkar yfirleitt ekki samhliða og atvinnuleysi getur því fylgt í 

kjölfarið. Hins vegar eykst kaupmáttur peninga en um leið tapa aðrar fjárhagslegar 

eignir einnig verðmæti sínu líkt og fasteignir.
33

 

Þegar eignir tapa verðmæti sínu getur það leitt til þess að fólk dregur úr fjárfestingum. 

Heimili og fjárfestar leggja ekki í að setja peninga sína í nýja hluti af ótta við að þeir 

lækki í verði eftir kaupin og halda því að sér höndum. Það leiðir til þess að minna er 

keypt sem leiðir til enn minnkandi framleiðslu og lækkandi verðs sem eykur enn 
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frekar á hræðslu um verðlækkun.
34

 Þannig getur skapast hringrás sem erfitt er að rjúfa. 

Það er ákjósanlegast ef hvorki sé um verðbólgu né verðhjöðnun að ræða en í hinu 

risastóra hagkerfi heimsins þar sem hlutirnir breytast ört er slíkt ómögulegt. Þar sem 

verðhjöðnun er yfirleitt álitin erfiðari viðfangs reyna flest ríki að viðhalda verðbólgu 

yfir núlli, þannig að ef verðbólga minnkar, að hún fari ekki niður fyrir núll og breytist 

í verðhjöðnun.
35

 Nánar verður farið yfir hlutverk seðlabanka í verðbólguþróun í kafla 

9. 

Verð á tilteknum hlut er það sem kallað er nafnverð (nafnvirði) og gerir okkur kleift 

að bera saman verð ýmissa vara á sama tímapunkti. Líkt og þegar kílóverð af 

jarðaberjum er 1000 kr en appelsínum 500 kr. Hlutfallsverð er það þegar verð á einu 

kílói af jarðaberjum er tjáð sem 1,5 kg af appelsínum (magn). Þegar nafnverð hækkar 

en hlutfallsverð helst óbreytt er talað um verðbólgu. Ef verðbólga er 5% hækkar 

kílóverð af jarðaberjum í 1050 kr og appelsínum í 525 kr. Hins vegar kostar kíló af 

jarðaberjum enn 1,5 kg af appelsínum og hlutfallsverðið því óbreytt. Bændurnir í 

Heimalandi fá enn sama magn neysluvöru fyrir framleiðslu sína en verðmiðinn í 

krónum talið er annar. Það má hugsa sem nýtt nafn á sama magni. 

Það er mikilvægt þegar við horfum á nafntölur líkt og verðmiðar og upphæðir eru, að 

hafa í huga að vegna verðbólgu er erfitt að bera saman upphæðir milli tímabila. 

Meðallaun opinberra starfsmanna hækkuðu úr 72 þúsund árið 1987 í 385 þúsund 2007 

sem þýðir að nafnlaun þeirra fimmfölduðust.
36

 Það að nafnlaun hafi fimmfaldast segir 

okkur samt frekar lítið. Ef verðlag hefur hækkað einnig og þar af leiðandi kostnaður 

við að lifa þýðir fimmföldun nafnlauna ekki að þau kaupi fimm sinnum meira. Til 

þess að bera saman upphæðir á ólíkum tímabilum er notast við svokallað raunverð 

(raunvirði). Það þýðir að upphæðinni er breytt í samræmi við þá verðbólgu sem hefur 

orðið yfir tímabilið. Það gerir okkur þá kleift að skoða hvort breytingar hafi orðið á 

magninu sem liggur að baki tölunni eða hvort verðmiðinn (nafnið) hafi breyst.
37
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Árið 1987 kostaði lítri af mjólk aðeins 44 kr en þá gátu 72 þúsund krónu laun keypt 

alls 1636 lítra af mjólk (raunlaun í mjólkurlítrum). Árið 2007 kostaði mjólkurlíter 76 

kr en þá gátu 385 þúsund á mánuði keypt rúmlega 5000 lítra af mjólk.
38

 Það þýðir að 

þó að nafnlaunin hafi meira en fjórfaldast hafa raunlaunin aðeins tvöfaldast á þessum 

tuttugu árum ef við horfum einungis til mjólkurverðs. (5000-1636)/1636 = 2,06 

Það er hins vegar mikil einföldun að skoða aðeins verð og magn á einni vöru þegar 

slíkur samanburður er gerður. Ein vara getur hækkað af því að eftirspurn eftir henni 

hefur tímabundið breyst meðan allar aðrar vörur eru á óbreyttu verði og því hefur 

almennt verðlag ekki breyst og orðið verðbólga ekki notað í því samhengi. Stundum 

lækka einhverjar vörur tímabundið í verði þrátt fyrir að það sé verðbólga. 

Vísitala neysluverðs 

Vísitala er tala sem sýnir breytingu á einhverjum stærðum milli tímabila eða staða og 

er vísitala neysluverðs notuð til að bera saman verðlag neysluvara. Til að reikna út hve 

mikið verðlag breytist og þar af leiðandi hver verðbólgan er þá er notuð ákveðin 

vörukarfa og verðmiði hennar skoðaður milli tímabila. Hagstofa Íslands gerir 

reglulega könnun á því hvað meðalfjölskyldan kaupir inn og ákvarðar þannig hvað er í 

körfunni. Hagstofan heldur síðan utan um hvað er í körfunni að jafnaði og reiknar út 

breytingar á verði körfunnar. Þannig gæti karfan innihaldið 5 lítra af mjólk, 2 kg af 

kjöti, 2 epli, 2 appelsínur, leigu á húsnæði og svo framvegis. Síðan athugar Hagstofan 

hvað slík vörukarfa kostar og ber saman við hvað hún kostaði áður, hvort sem er ári 

eða mánuði fyrr. Karfa sem inniheldur það sama milli athugana hefur sama magn en á 

breyttu verði. Með samanburði milli tímabila getur hún reiknað hve mikil 

verðbreyting hefur verið á körfunni og gefið út hver verðbólgan er. Þegar verðbólga er 

fundin er notuð vísitala neysluverðs. Hún segir í stuttu máli hvaða breytingar hafa 

orðið á þeim útgjöldum sem heimilin leggja í neyslu eða breytingu á 

framfærslukostnaði. Vísitöluna er hægt að nota til að breyta nafnverðum í raunverð og 

gera raunhæfan samanburð á upphæðum milli tímabila.
39
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Fróðleikskassi 7 – Vörukarfan og vísitala neysluverðs. 

Til að bera saman upphæðir á milli tímabila til að átta okkur á því hver raunveruleg breyting 

hefur orðið verðum við að nota vísitölu neysluverðs. Vísitalan er reiknuð í hverjum mánuði. Í 

um vikutíma í kringum miðjan mánuð er verði safnað á um 3.500 vörum og þjónustu um land 

allt. Verðathuganir sem notaðar eru í útreikninginn eru um 18.000. Verðinu er safnað með 

heimsóknum í dagvöru- og fataverslanir, fjölmörg fyrirtæki senda inn verðupplýsingar, verð 

er sótt á vefsíður og hringt er í nær 300 fyrirtæki. Þá eru gögn fengin beint úr gagnagrunnum 

ýmissa fyrirtækja og opinberra stofnana. Við val á vörum og þjónustu til verðmælinga er tekið 

mið af niðurstöðum útgjaldarannsókna en búðir ýmist valdar handahófskennt eða með 

hliðsjón af tölum um virðisaukaskattsveltu.
40

 

Ef við gefum okkur að einungis séu 3 vörur í vörukörfunni: 5 kg af kartöflum, 6 kg af hveiti 

og 3 kg af kjöti.  

 Árið 2009 Árið 2010 

Kartöflur (kílóverð) 143 kr 177 kr 

Hveiti (kílóverð) 150 kr 149 kr 

Kjöt (kílóverð) 1730 kr 1846 kr 

 

Því næst reiknum við hvað vörukarfan kostaði hvort ár: 

Árið 2009 Árið 2010 

(5 kg x 143) + (6 kg x 150 kr) + (3 kg x 1730 kr) 

= 6805 kr 

(5 kg x 177) + (6 kg x 149 kr) + (3 kg x 1846 kr) 

= 7317 kr 

 

Þar sem vísitala er notuð til að bera saman breytingu milli tímabila þurfum við að hafa 

eitthvað ár sem við ætlum að bera saman við. Það ár er kallað grunnár og í þessu dæmi veljum 

við árið 2009 sem grunnár. 

Þá getum við reiknað út að fyrir 2009 er vísitalan 6805 kr/6805 kr x 100 = 100 .  

Fyrir árið 2010 er vísitalan reiknuð 7317 kr/ 6805 kr = 108 miðað við árið 2009. 

Verðbólga á milli ára: (108-100)/100 x 100 = 8 % 

Á vef hagstofunnar www.hagstofa.is má finna upplýsingar um vísitölu neysluverðs. Hægt er 

að nota formúluna að ofan til að finna verðbólgu milli ára svo lengi sem báðar vísitölurnar 

byggja á sama grunnári. Þannig má finna út að vísitala neysluverðs árið 1998 með grunnár 
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1988 (vísitala 1988 = 100) var 183,3. Þá má einnig finna að vísitala árið 2009 (m.v. grunnár 

1988) var 344,6. Þá getum við reiknað verðbólguna á þessu tímabili: 

Verðbólga samtals 1998 til 2009 byggt á grunnári 1988: 

= (344,6 – 183,3)/183,3 x 100 = 88% eða að meðaltali 88%/11 ár = 8% á ári. 

(Vísitala ár 2 – vísitala ár 1)/vísitölu ár 1 x 100 = verðbólga tímabilsins. 

 

Hvers vegna verðbólga? 

Verðbólga getur orðið bæði vegna breytinga á framboði og eftirspurn í hagkerfinu. Í 

síðasta kafla skoðuðum við hvað liggur að baki framboðsferils og í lokin skoðuðum 

við þá þætti sem geta haft áhrif. Ef laun þeirra sem vinna við framleiðsluna hækka, 

þýðir það hærri kostnað við framleiðslu á sama magni af vörum. Þá vilja 

framleiðendur framleiða minna en áður fyrir ákveðið verð. Framboðsferillinn hliðrast 

upp og verð hækkar. Verðbólga getur einnig orðið ef fólk eyðir meiri peningum en 

áður m.a. með því að spara minna og auka lántökur. Fólk gæti verið tilbúið að kaupa 

meira á ákveðnu verði eða borga hærra verð en áður fyrir sama magn. Það hliðrar 

eftirspurnarferlinum upp. Einnig getur það gerst að ríki sem skuldar mikið og þarf 

peninga til að greiða niður skuldirnar taki sig til og prenti meiri peninga til að greiða 

skuldirnar. Það hljómar í fljótu bragði sem ágæt lausn, úr því ríkið stjórnar 

peningaprentun en það getur haft slæmar afleiðingar. Aukið magn peninga í umferð 

eykur meðal annars eftirspurn eftir vörum og þjónustu. Líkt og að ofan hliðrar það 

eftirspurnarferlinum upp og hækkar verð.
41
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Meira peningamagn lækkar í raun verðmæti peninganna í viðskiptum og fleiri peninga 

þarf til að kaupa það sama og áður.
42

 Þegar gull var notað áttu ríki það til að bræða 

gullið og setja saman við aðrar málma til að drýgja það en slá sama gildi og áður á 

framhliðina. Slíkt jók peninga í umferð en olli því að menn vildu nú fá fleiri myntir en 

áður fyrir sömu vöru þar sem gullmagnið var minna. 

Verðbólga hefur ýmsa slæma fylgifiska og einn helsti þeirra er áhrif hennar á 

kaupmátt. Kaupmáttur er hve mikið kaup fyrir vinnu getur keypt af vörum og 

þjónustu. Líkt og í mjólkurdæminu að ofan mátti sjá að kaupmáttur launa opinberra 

starfsmanna hafði hækkað, miðað við einföldu mjólkurútreikningana, milli áranna 

1987 til 2007 því þá gátu mánaðarlaunin keypt fleiri lítra af mjólk en áður.  

Ef verðbólga milli ára er 10% en laun hafa aðeins hækkað um 5% á sama tíma hefur 

kaupmáttur minnkað um 5%. Nafnlaunin hafa hækkað en þau geta keypt minna en ári 

áður.  

Til að kaupmáttur aukist þurfa nafnlaun að hækka meira en sem nemur verðbólgunni. 

Ef verðbólga er jöfn kauphækkun helst kaupmáttur sá sami. Verðbólga leiðir hins 

vegar til þess að starfsfólk krefst launahækkana á móti verðbólgunni til að hið minnsta 

viðhalda óbreyttum raunlaunum og mögulega hækka þau. Launahækkanir auka 

kostnað framleiðslunnar ef allt annað er óbreytt og geta því aukið atvinnuleysi.
43

 Þess 

vegna eru verðbólga og verðbólguvæntingar mikilvægar þegar menn setjast niður til 

viðræðna um kaup og kjör til að koma í veg fyrir atvinnuleysi og til að tryggja að 

umsamin launakjör missi ekki nýfengin kaupmátt ef verðbólga eykst í kjölfarið. 

Verðbólga getur einnig aukið kostnað þar sem áætlunaragerð verður erfið vegna 

hennar. Breyta þarf verðmiðum í verslunum, verðum á matseðlum og þess háttar þó að 

rafræn tækni hafi mjög dregið úr slíkum kostnaði. Við mikla verðbólgu getur fólk líka 

reynt að eyða peningunum áður en þeir missa virði og sparnaður því dregist saman 

ásamt því að fólk safnar að sér alls kyns vörum sem jafnvel nýtast ekki áður en þær 

skemmast.
44

 

Verðbólga getur haft jákvæð áhrif og getur valdið því að fólk vill frekar eiga hlut í 

fasteign eða einhverju öðru sem hækkar samhliða verðbólgu fremur en peningum, slík 

fjárfesting getur aukið framleiðslu hagkerfisins. Verðbólga getur einnig haft mikilvæg 
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áhrif í samdrætti því stundum þegar illa árar þarf að lækka laun til að koma í veg fyrir 

atvinnuleysi en þar sem nafnlaun er erfitt að lækka vegna kjarasamninga, getur 

verðbólgan lækkað raunlaunin og leitt til þess að atvinnuleysi verður minna.
45

  

Áhrif verðbólgu á inneign í banka og lántökur eru mismunandi eftir því hvernig vexti 

við höfum samið um og hvort verðtrygging er til staðar líkt og á Íslandi. Í köflunum 

um vexti og verðtryggingu munum verður farið yfir áhrif verðbólgu á sparifé (innlán) 

og lán (útlán). 

Fróðeikskassi 8 – Samanburður milli tímabila 

Þegar við höfum vísitölu neysluverðs getum við nú borið saman verð milli tímabila. Ef við 

viljum skoða hversu mikil raunhækkun launa er getum við notað vísitölu neysluverðs. 

Meðallaun (nafnlaun) opinberra starfsmanna árið 1987 voru 72.000 kr, en árið 2007 voru þau 

385.000 kr. Af þessu má sjá að nafnlaun hafa hækkað um  

(385.000 – 72.000)/72.000 x 100 = 434% launahækkun á 20 árum. 

Þetta hljómar vel, en sagan er ekki öll sögð ennþá. Hvaða nafntala stendur á launaseðlinum 

segir ekkert nema við vitum hvaða kaupmáttur býr á bak við.  

Nú notum við vísitölu neysluverðs og finnum breytingu á raunlaunum. Notum okkur að 

vísitala neysluverðs var: 1987 = 204,5 og 2007 = 671,1 (grunnár 1984) 

Viljum finna hvað launin árið 1987 væru tjáð í 2007 verði: 

= 72.000 kr x (671,1/204,5) = 236.280 kr. 

Hækkun raunlauna (kaupmáttar) opinberra starfsmanna frá 1987 – 2007 var í raun: 

= (385.000 – 236.280)/236.280 x 100 = 63% hækkun. 

Miðað við samanburðinn á nafntölunum er þetta mun minni hækkun. Einnig sést að þegar við 

bárum saman raunverð einungis miðað við mjólk var niðurstaðan nær en engu að síður gaf 

hún ekki rétta mynd af kaupmáttaraukningunni. Þetta er ástæða þess að vísitala neysluverðs 

skiptir máli, án hennar er samanburður á nafntölum milli tímabila gagnslaus. 

 

Af öllu þessu má sjá að verðbólgan hefur mörg andlit og mikil áhrif á allt í kringum 

okkur.  
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Samantekt 

 Verðbólga er almenn hækkun á verðlagi yfir afmarkað tímabil. 

 Verðhjöðnun er almenn lækkun á verðlagi yfir afmarkað tímabil. 

 Breytt eftirspurn eftir einni vöru er ekki breyting á almennu verðlagi. 

 Verðhjöðnun getur haft slæmar afleiðingar og leitt til atvinnuleysis og 

minnkandi virði eigna. Kaupmáttur getur hins vegar aukist. 

 Verðbólga getur aukið virði eigna en eftirstöðvar lána hækka einnig. 

 Yfirleitt reyna seðlabankar að hafa verðbólgu yfir núlli þar sem verðhjöðnun er 

oft erfiðari viðfangs. 

 Samanburður á tölum milli tímabila er ekki raunhæfur án þess að nota vísitölu. 

Vísitala neysluverðs er algengust þegar bera á saman krónuupphæðir milli 

tímabila. 

 Hagstofan gerir neyslukönnun og ákvarðar hver neyslukarfan er. Út frá henni 

fylgist hún svo með verðbreytingum til að áætla verðbólguna. 
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Kafli 6 – Bankar 

Nú þegar komið er við sögu í Heimalandi hefur hagkerfið stækkað mikið, 

konunginum hefur verið steypt af stóli og lýðræðisstjórn kjörin. Markaðurinn er 

notaður til verðmyndunar og peningar eru notaðir í viðskiptum í stað vöruskipta. Nú 

vill svo til að vel hefur gengið hjá Kornhlöðu og hefur bóndinn náð að safna 

peningum umfram það sem hann þarf að nota. Þessa peninga hefur hann ákveðið að 

fela undir kodda á bænum í þeirri von að óprúttnir aðilar finni þá ekki. 

Á meðan er ung kona sem vill hefja eigin atvinnurekstur sem er fólginn í því að hún 

ætlar að eignast skip og nota það til að róa á miðin og veiða fisk. Þennan fisk ætlar 

hún að selja fyrir peninga og afla þannig tekna fyrir því sem hún þarf og langar að 

eignast. Það er hins vegar galli á áformum konunnar en hann er að hvort sem hún 

smíðar sitt eigið skip eða fjárfestir í tilbúnu skipi þarf hún peninga, annað hvort til að 

kaupa ýmsar nauðsynjar meðan á smíðinni stendur, eða beint í kaup á tilbúnu skipi. 

Hvernig sem fer hefur hún hug á því að fá peninga lánaða í dag sem hún ætlar sér 

síðan að endurgreiða þegar hún aflar sér tekna í framtíðinni.  

Þegar tekið er lán er í raun verið að færa tekjur milli tímabila. Ef við eyðum meira en 

við öflum þá tökum lán hjá öðrum sem eyða minna en þeir afla. Því er með lántöku 

verið að nota hluta af tekjum aflað í framtíðinni til að greiða fyrir eitthvað sem við 

þörfnumst í dag en öflum ekki nægilegra tekna fyrir.
46

 Má þar nefna námslán sem við 

fáum til að stunda nám og greiðum til baka þegar við öflum tekna eftir að námi lýkur 

og ýmis konar fjárfestingar sem eru mjög dýrar eins og íbúðakaup, þar sem íbúðaverð 

er það hátt að fáir geta reitt fram slíka upphæð á staðnum. Fyrirtæki taka lán til að 

fjárfesta í tækjum og tólum sem framleiða eitthvað í framtíðinni og greiða síðan aftur 

með þeim tekjum sem streyma inn vegna framleiðslunnar, skip sem er notað í 

fiskveiðar, flugvél sem flytur farþega, ýmsar rekstrarvörur eins og tölvur, reiknivélar, 

búðakassar og annað sem þarf að fjárfesta í áður en tekjurnar byrja að streyma inn. 

Peningarnir sem lánaðir eru koma hins vegar frá þeim sem ekki eru að nota peningana 

sína í dag og vilja geyma þá annars staðar en undir kodda heima í þeirri von um að 

þeir haldi hið minnsta sama raungildi og að þeir geti keypt jafnmikið fyrir þá síðar og 

helst meira.  
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Hægt er að hugsa um peningalán á sama hátt og þegar ýmsir aðrir hlutir eru lánaðir út, 

til dæmis mynddiskar á videóleigum. Þar fær einstaklingur afnot af disknum í 

sólahring fyrir greiðslu en skilar honum aftur eins og hann fékk hann. Þá hefur leigan 

fengið diskinn aftur líkt og hann fór út en hefur haft tekjur af disknum sem fer í að 

kaupa inn nýja diska, borga laun og afborganir af lánum, kostnað við húsnæði o.s.frv. 

Konan sem vill eignast skipið hefur nú aðeins einn möguleika til að afla peninganna 

sem hún þarf. Hún leggur af stað og byrjar að banka upp á hjá hinum ýmsu íbúum 

Heimalands og biður þá um að lána sér fyrir kaupunum. Í staðinn lofar hún þeim sem 

leggja til peninga að þeir fái þá endurgreidda þegar hún er farin að afla sjálf tekna og 

fyrir að taka þá áhættu sem felst í láninu lofar hún að endurgreiða með ákveðnum 

vöxtum. Sumum líst illa á og hafna tilboðinu en öðrum líst vel á boðið og lána henni 

peninga.  

Gallinn er sá að hún þarf að berja á margar hurðir áður en hún nær að safna nægilegri 

upphæð þar sem flestir hafa mun minni peninga aflögu en hún þarf. Á hverjum stað 

þarf hún einnig að semja um það hvernig hún ætli að greiða til baka og hvað skuli gera 

ef að hún getur ekki greitt, hvort viðkomandi eignist skipið hennar eða eitthvað annað 

sem hún á. Slíkt kallast veð sem oft er krafist af þeim sem afhenda peningana sína til 

útlána til að tryggja að peningarnir komi til baka og tapist ekki. Einnig þarf að komast 

að niðurstöðu um hvað eru ásættanlegir vextir.
47

  

Á meðan eru einstaklingar eins og bóndinn á Kornhlöðu með peningana undir kodda 

þar sem þeir bæði tapa verðgildi sínu ef verðbólga ríkir og bera enga ávöxtun. Einnig 

er til staðar hætta á því að einhver geti brjótist inn, steli peningunum og skilji 

eigandann eftir með mikið fjárhagslegt tjón. Þegar unga konan bankar upp á hjá 

bóndanum með hugmyndir sínar er hann vissulega spenntur fyrir því að fjárfesta 

peninga sína frekar en að láta þá liggja vaxtalausa í verðbólgu. Hins vegar hefur hann 

áhyggjur af því ef hann skyndilega þarf að nota peningana eru þeir bundnir í langtíma 

fjárfestingu sem ekki er farin að skila tekjum og ekki er hægt að selja öðrum nema 

með tilkostnaði og jafnvel tapi. Hann ákveður að hann geti ekki bundið peninga sína á 

slíkan hátt enda á hann ekki það mikið aflögu. Sömu viðbrögð fær konan hjá mörgum 

í Heimalandi. Aðeins fáir hafa peninga sem þeir geta lagt í slíka áhættu og bundið þá í 

lengri tíma. Án hjálpar er líklegt að ekkert verði af fjárfestingu konunnar og annarra 

sem áhuga hafa á að fara á miðin að fiska nema í mesta lagi í litlu magni á smábátum. 
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Það er hins vegar til lausn á málum Heimalands. Ef allir sem ekki leggja í áhættusama 

fjárfestingu eins og bóndinn á Kornhlöðu, koma með peningana sína á einn stað, gætu 

þeir sem eru í sömu stöðu og unga konan komið þangað og óskað eftir láni og gert 

einn samning. Þetta er það sem við þekkjum sem banka. Tekjur hefðbundins 

viðskiptabanka eru fyrst og fremst munurinn á því sem greiða þarf þeim sem leggja 

peningana inn í bankann og þess sem fæst í vexti hjá þeim sem fá peningana að láni. 

Hagræðingin er mikil því við þetta sparast sá kostnaður sem fer í að safna saman hjá 

mörgum aðilum nægilegu fjármagni. Einnig sparast kostnaðurinn sem hver og einn 

þarf að greiða vegna samnings og trygginga á endurgreiðslu en nú sér bankinn um að 

gera einn samning. Sparnaður verður vegna þess að hver og einn þarf ekki að kaupa 

rammgirta peningaskápa eða hafa varðmann, heldur dugar einn, í bankanum.  

Ef einn aðili sér um að halda utan um marga sem leggja inn og fá lán minnkar einnig 

sá kostnaður sem fylgir því að athuga hvort að viðkomandi muni greiða til baka eða 

hvort hann er líklegur til að greiða jafnvel ekkert til baka. Einn aðili athugar hvort 

konan getur endurgreitt frekar en allir þurfi að athuga það sérstaklega og sá aðili getur 

einnig gengið á eftir greiðslu í stað þess að allir elti hana uppi ásamt því að áhætta 

þeirra sem leggja inn í banka dreifist yfir mörg útlán í stað eins láns.
48

 Það að verkefni 

ungu konunar misheppnist hefði getað valdið þeim aðilum sem lögðu fram fé miklu 

tjóni og því dregið úr áhuga þeirra á að taka þátt. Slíkt hefur slæm áhrif á 

fjárfestinguna sem getur komið í veg fyrir framleiðsluaukningu og þar með stækkun 

þjóðarkökunnar.  

Bankar sameina á þennan hátt þá sem eiga umframpeninga á einhverjum tímapunkti 

og þá sem skortir peninga á sama tíma á kostnaðarminni hátt. Bankinn breytir mörgum 

litlum upphæðum sem einnig eru oft hugsaðar sem innlögn til skamms tíma í stór lán 

til lengri tíma. Það er af því að þó að einhverjir taki út peningana sína á tilteknum 

tíma, eru aðrir að leggja inn um leið og því skapast grundvöllur fyrir slíka 

umbreytingu. Bankar breyta þannig stuttum innlánum í löng útlán og litlum innlánum 

í stór útlán.
49
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Ímyndum okkur að íbúafjöldi Heimalands sé orðinn 20.000 manns og hver um sig 

leggi inn í bankann 1000 kr. Þá hefur bankinn nú 20.000.000 (20 milljónir) sem hann 

getur lánað út að stórum hluta. Því getur unga konan nú komið og fengið lánaða 1 

milljón líkt og fleiri í hennar sporum. Ef bóndinn á Kornhlöðu þarf skyndilega að nota 

sínar 1.000 kr og jafnvel fleiri er samt nægilegt fé og áhrifin á fjárfestingu ungu 

konunnar eru engin.  

Ef unga konan nær ekki að koma þessu á fót og verður jafnvel gjaldþrota þýðir það að 

ef þessi 1 milljón tapast eru áhrifin á bóndann á Kornhlöðu nánast engin. Ef tapinu 

yrði deilt á alla væri tapið 50 kr á mann en ef aðeins 1000 manns hefðu lánað beint til 

konunnar 1000 kr hefðu þessir aðilar tapað öllu sínu framlagi. 

Ef einhver aðili getur ekki greitt lán til baka getur verið að bankinn hafi á bak við 

lánið veð sem hann fær í staðinn til sölu upp í tapið. Í dæminu að ofan gæti bankinn 

haft veð á móti milljón konunnar sem væri mögulega fólgið í því að ef hún greiðir 

ekki eignast bankinn skipið í stað endurgreiðslu á láninu og bankinn selur skipið 

öðrum aðilum til að endurheimta upphæðina. Konan gæti hafa samið um önnur veð, 

eins og í heimili sínu eða jafnvel annarra sem það samþykkja að veita veð en þá gildir 

það sama ef engin greiðsla berst, bankinn reynir að lágmarka tapið með því að ganga á 

veðið.  

Ef engin veð liggja á bak við er oft álag á vexti sem endurspeglar áhættuna sem fólgin 

er í láninu. Af áhættusömum útlánum eru yfirleitt hluti þeirra sem gengur upp og þær 

tekjur koma til móts við tapið á öðrum. Á þennan hátt hefur bankinn tæki sem tryggir 

að ef einstaka verkefni ganga ekki upp eða útlán tapast eru áhrifin á þá sem leggja fé í 

banka mun minni en ef einstaklingar eða fyrirtæki lána beint sín á milli.
 50

 Það er 

mikilvægt í bankastarfsemi að stýra vel útlánum því ef stór hluti útlána tapast kemur 

það óhjákvæmilega niður á rekstri bankans ásamt hlut- og innlánshöfum. Vextir 

endurspegla oftast áhættuna sem tengist útlánum en nánar verður farið í þá í næsta 

kafla. 
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Fróðleikskassi 9 – Bankar og viðskiptakostnaður 

Án banka: 

Sá sem sparar tiltekna upphæð fær tekjur af þeirri upphæð sem vexti Rs, hann þarf að leggja í 

kostnað vegna ýmislegs kostnaðar að upphæð Ks sem er prósenta af upphæðinni. 

Þá má sjá að hann getur fengið í tekjur vextina að frádregnum kostnaði = Rs - Ks 

Sá sem fær lánað greiðir í gjald vexti RL af upphæðinni og leggur til kostnað KL .  

Hann greiðir því fyrir lánið kostnaðinn ásamt vöxtum = RL + KL 

Þá verður að gilda: 

það sem sá sem sparar fær í tekjur = það sem sá sem fær lán greiðir eða: 

Rs - Ks = RL + KL 

 Rs - RL = KL + Ks . 

Það þýðir að án banka er munur á vöxtum inn- og útlána einfaldlega sá kostnaður sem fer í að 

ná saman viðeigandi aðilum, finna þá, hafa eftirlit með greiðslum o.s.frv.  

Með banka: 

Tekjur af hefðbundinni bankastarfsemi koma fyrst og fremst af mismun á þeim vöxtum sem 

bankarnir fá greidda vegna útlána og þeim vöxtum sem þeir greiða út til sparifjáreigenda. Til 

að hagkvæmara sé að hafa banka þarf kostnaður bankans KB að vera minni en KL + Ks . Eins 

og fram kom í textanum getur banki komið saman þeim sem vilja spara og þeim sem vilja taka 

lán við lægri kostnað. Viðskiptakostnaðurinn getur verið af ýmsum toga, bæði vegna þess að 

það þarf að leita að og finna þann sem vill spara/lána. Það þarf að staðfesta að aðili sem fær 

lán geti greitt það til baka. Sá sem lánar vill einnig vita að fénu sé varið líkt og til stóð og þarf 

því að hafa eftirlit með lántakanum og ef lántaki neitar að greiða þarf að leggja í kostnað við 

að reyna að endurheimta féið. Þegar þessi kostnaður við inn- og útlán er minni þegar hann er í 

höndum eins aðila fremur en að margir þurfi að gera það sama fyrir hvern lántaka þá borgar 

sig að hafa banka. Ef kostnaður bankans er KB borgar sig að hafa banka ef 
51

: 

KB < KL + Ks  
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Reglur setja takmörk á hve stóran hluta af innlánum bankar verða að geyma, það er 

kallað bindiskylda.
 
Einungis hluti innlána er inni í bankanum sjálfum á hverjum 

tímapunkti og yfirleitt aðeins sú upphæð sem er í samræmi við bindiskyldu. Hitt er 

lánað út til að afla tekna fyrir bankann annars vegar og til að þeir sem eiga sparifé fái 

ávöxtun hins vegar. Ef allir 20.000 íbúar heimalands leggja inn 1000 krónur svo 

innistæður nema 20.000.000 kr og bindiskylda er 5% getur bankinn lánað út 

19.000.000 kr. Vegna þess hvernig bankastarfsemi virkar getur enginn banki á einum 

tilteknum tímapunkti borgað til baka öll innlán sem eru í bankanum. Ef allir 20.000 

íbúar Heimalands vilja fá greitt til baka á sama tímapunkti mun bankinn ekki geta 

greitt það út þar sem hann getur ekki náð í alla peninga sem hann hefur lánað 

fyrirvaralaust. Það er kallað Bankaáhlaup þegar allir vilja fá greitt út af reikningum 

sínum á sama tíma og á sér yfirleitt aðeins stað ef menn hafa áhyggjur af stöðu 

bankans. Einnig getur það fræðilega gerst að fleiri vilja taka út peninga en innistæður 

eru fyrir án þess að einhver ótti eða hræðsla liggi á bak.
52

  

Af þessum sökum er meirihluti ríkja með lög um einhvers konar 

innistæðutryggingar.
53

 Yfirleitt er slíkur sjóður rekinn af hinu opinbera og oft 

tilheyrir hann seðlabanka hvers lands en þeir geta þó verið alveg sjálfstæðir. Kerfið er 

þannig að margir bankar eru starfandi í hverju ríki en einn eða fáir 

innistæðutryggingasjóðir eru til staðar þannig að hann hefur nægt fé til að styðja við 

innistæður ef einhver bankanna verður gjaldþrota. Sjóðurinn rukkar bankana um 

tryggingagjald vegna allra innistæðna og er gjaldið yfirleitt ákveðið hlutfall af þeim. 

Ef banki verður gjaldþrota er fé úr sjóðnum notað til að greiða út innistæðurnar að 

ákveðinni hámarksupphæð sem er ákveðin af löggjafa.
54

 Fæstir sjóðir eru þó það 

burðugir að þeir geti staðið undir því ef margir eða nokkrir stórir bankar fara á 

hausinn. Ef innistæðusjóður tæmist vegna þess að of margir bankar fara á hausinn, er 

einn helsti möguleiki sjóðsins að fá lán hjá ríkissjóði til að standa við 

skuldbindingarnar.
55
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Ef banki lendir í bankaáhlaupi en er ekki gjaldþrota og mögulegt er að reka hann 

áfram getur seðlabanki veitt honum lán til þrautarvara til að mæta skyndilegu 

áhlaupi eða skorti á lausafé.
56

 Nánari umfjöllun um seðlabanka er í kafla 9. 

Bankar skapa einnig það sem í heimi fjármálanna er oft kallað peningamargfaldari. 

Ef lagður er inn peningur að upphæð 1000 kr í banka, þá er hann eign viðkomandi 

þótt hann liggi inni á bankareikning. Bankinn lánar til einhvers annars 900 kr af 

þessum pening en heldur eftir 100 kr, í samræmi við bindiskyldu. Þá fyrsti aðilinn  

1000 kr sem hann geymir í banka, sá sem fékk lánið á 900 kr og samtals eru 1000 kr 

orðnar 1900 kr í hagkerfinu. Lántakinn gæti lagt peninginn inn í annan banka sem 

myndi lána hann öðrum og svo koll af kolli.  

Við þessa innlögn að upphæð 1000 kr myndast eign annarra sem hljóðar upp á miklu 

hærri upphæð. Þetta er það sem kallast peningamargfaldari og hann verður til fyrir 

tilstilli banka. Fjármálakerfið getur þannig vaxið með auknum innistæðum meira en 

upphaflegi innistæðuvöxturinn segir til um.
57

  

Fróðleikskassi 10 – Peningamargfaldarinn 

Þegar peningaupphæð er lögð inn í banka að upphæð X lánar bankinn út aftur upphæð X(1-b) 

þar sem b táknar bindiskylduhlutfallið. Ef upphæð X(1-b) er lögð inn í annan banka lánar sá 

banki út X(1-b)(1-b) = X(1-b)
2
. Sú upphæð er lögð inn í annan banka og svo áfram. Nú er 

heildarpeningamagn í umferð orðið: 

P = X + X(1-b) + X(1-b)
2
 + X(1-b)

3 
+ .............. 

Margföldum með (1-b) báðum megin 

P(1-b) = X(1-b) + X(1-b)
2
 + X(1-b)

3 
+ X(1-b)

4
 + ............. 

Þá drögum við neðri frá efri: 

P - P(1-b) = X + X(1-b) - X(1-b) + X(1-b)
2
 - X(1-b)

2
 + X(1-b)

3 
- X(1-b)

3 
+.............. 

sem þurrkar út halarófuna svo eftir stendur: 

P(1-1+b) = X  Pb = X  P = X/b 

Þá fáum við að hver innlögn að upphæð X eykur peningamagn í X/b. Peningamargfaldarinn er 

því 1/b eða öfugt bindiskylduhlutfallið. Ef bindiskylduhlutfall er 5% þá er margfaldarinn 

1/0,05 = 20. Þannig að hverjar 100 krónur sem lagðar eru inn verða 2000 krónur í hagkerfinu. 
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Í þessum kafla var farið yfir einföldustu mynd bankastarfsemi líkt og við þekkjum 

sjálf hjá almennum viðskiptabönkum og sparisjóðum. Bankastarfsemi er mismunandi 

og fjölbreytt. Bankar leggja peninga inn í aðra banka, taka lán hjá öðrum bönkum, 

lána öðrum bönkum (millibankamarkaðir), sumir bankar fjárfesta í fyrirtækjum og 

sumir leita á alþjóðavettvang meðan aðrir halda sig í einum bæ eða borg. Hér verður 

hins vegar staðar numið og umfjöllunin um hefðbundna viðskiptabanka og sparisjóði 

látin nægja. Slíkir bankar eru mikilvægir í að auka skilvirkni hagkerfa, fjárfestingu og 

sparnað og auðvelda þannig framleiðsluvöxt þjóða.
58

 

Samantekt 

 Lán eru tilfærsla tekna milli tímabila. 

 Bankar sameina þá sem vilja spara og þá sem vilja taka lán á ódýrari hátt en ef 

einstaklingar lána hvorir öðrum. 

 Bankar breyta stuttum innlánum í lengri útlán. 

 Bankar dreifa áhættu einstaklinga. 

 Bankar skapa peningamargfaldara. 

 Innistæðutryggingar eru til af því að enginn banki getur á einum tímapunkti 

borgað út allar innistæður hjá sér vegna eðli bankastarfseminnar. 

 Ekki er leyfilegt að lána út alla upphæðina sem er lögð inn í bankann. 

Bindiskylda segir til um það hve mikið skal vera eftir. 
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Kafli 7 – Vextir 

Í síðasta kafla var mikið talað um vexti í tengslum við tekjur banka. Vextir eru hugtak 

sem flestir þekkja. Það að spara þýðir að eyða ekki öllum tekjunum í neyslu. 

Fjárfesting er að setja þennan sparnað í einhverja fjármálalega eign. Vextir er greiðsla 

til þeirra sem fjárfesta sparnaði sínum hvort sem er með innlögn á bankareikning eða á 

verðbréfamörkuðum. . Vexti má hugsa sem leigugjald sem lántaki greiðir þeim sem á 

peninginn á meðan sá sem lánar fær greitt fyrir að fresta sinni neyslu eða notkun 

peninganna til síðari tíma. Við greiðum peninga inn í lífeyrissjóði til að eiga lífeyri 

þegar við hættum að vinna og höfum ekki aðrar tekjur. Einn leggur peninga inn í 

banka til að safna fyrir bíl, sófa eða sjónvarpi og frestar þannig neyslu sinni og þess að 

njóta gæðanna þar til síðar. Annar tekur lán fyrir bíl, sófa eða sjónvarpi því hann vill 

ekki bíða og er í staðinn tilbúinn að greiða öðrum þóknun í formi vaxta fyrir 

peningalánið til að þurfa ekki að bíða.  

Í hverju láni er lánsupphæðin sjálf kölluð höfuðstóll. Sama á við um þá upphæð sem 

við leggjum inn á bankabók. Þá má líta á sem svo að ef við notum áfram 

mynddiskadæmið þar sem mynddiskurinn er höfuðstóll. Hann er fenginn að láni og er 

skilað óbreyttum, það sem er borgað í leigu fyrir diskinn er þóknun sem sambærileg 

við vexti. 

Gerður er greinarmunur á nafnvöxtum og raunvöxtum. Mismunurinn á þessu tvennu 

eru áhrif verðbólgu.
59

 Raunvextir segja okkur hve mikil raunveruleg ávöxtun er það er 

hvort að við getum keypt minna, meira eða sama fyrir peninginn sem við fáum til 

baka. Nafnvextir eru vextirnir sem við sjáum á samningnum og segja hversu mikið 

upphæðin hækkar.  

Ef lagðar eru inn 1000 kr í banka í dag sem geta keypt 10 kg af gulrótum og 

bankareikningurinn gefur nafnvexti sem eru 5% á ári mun upphæðin á 

bankareikningnum hækka á einu áru í 1050 kr. Vaxtatekjurnar eru 50 kr. Ef 

verðbólga ríkir hins vegar í þjóðfélaginu sem er einnig 5% þá geta þessar 1050 kr 

eftir árið áfram einungis keypt 10 kg af gulrótum. Því er raunávöxtun engin og 

raunvextir eru 0%. 
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Inni í vöxtum eru ýmsir þættir en fyrsti þáttur í þeim er miðaður við minnstu áhættu 

(lægstu vexti), það eru yfirleitt sömu vextir og hægt er að fá ef keypt eru skuldabréf af 

ríkinu. Það eru skammtíma ríkisskuldabréf sem er að jafnaði öruggasta fjárfesting sem 

við getum sett peningana okkar í.  

Vextir af ýmsum bankareikningum og skuldabréfum eru síðan breytilegir og byggir 

það fyrst og fremst á því hversu mikil áhætta liggur í fjárfestingunni. Ef fjárfestir vill 

ekki taka áhættu getur hann lagt peningana í ríkisskuldabréf en hann fær fyrir vikið 

lægstu vexti sem eru á markaði sem oft eru kallaðir áhættulausir vextir. Hann getur 

fengið hærri vexti ef hann leggur peningana inn á bundinn bankareikning, enn hærri ef 

hann leggur þá í skuldabréf sveitarfélaga eða fyrirtækja og jafnvel enn hærri ávöxtun í 

hlutabréfum. En þar sem hærri vöxtum fylgir nær alltaf aukin áhætta og þá getur hann 

lent í því að tapa jafnvel öllu sem hann lagði í fjárfestinguna. Ofan á áhættulausu 

vextina kemur álag vegna hættu á því að peningarnir verði ekki endurgreiddir. Álagið 

er mishátt og er meðal annars háð því í hverju er verið að fjárfesta og þar með hver 

fær peningana. Einnig er álag vegna hættu á að geta ekki leyst út peningana þegar þörf 

er á, álag vegna hættu á að vextir geti hækkað meðan peningarnir eru fastir á lágum 

vöxtum og álag vegna verðbólgu. Á Íslandi er sérstök verðtrygging, en nánar verður 

farið í það síðar í kaflanum. Þessar ýmsu gerðir af álagi eru mismunandi eftir því í 

hverju við erum að fjárfesta, til hve langs tíma og hver fær lánið sem aftur skapar 

möguleika á mismunandi ávöxtun.
60

  

Ef unga konan sem langar að eignast skip ákveður að gefa út skuldabréf til að safna 

nægu fé fyrir kaupunum þá fara vextirnir á bréfinu eftir því hvort að hún hefur 

almennt góða skuldasögu, hversu langan tíma hún ætlar að taka í að endurgreiða lánið, 

hve líklegt það er að hún afli vel á skipinu og fleira sem taka þarf mið af. Þar sem hún 

býr við gjöful fiskimið og hefur góða skuldasögu er líklegt að hún geti fengið lán á 

lágum vöxtum í samanburði við einhvern sem gefur út skuldabréf til að standa undir 

olíuleit í fjöllum Heimalands þar sem lítil von er á árangri. Vextir í slíku verkefni eru 

háir af því að áhættan er mikil, lántaki gæti endað á að finna ekkert og verið ófær um 

að endurgreiða, en hann gæti fundið olíu og greitt allt aftur.  
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Algengast er að fjárfestar vilji fá vexti í samræmi við áhættu sem þeir taka og eru þeir 

þá kallaðir áhættufælnir. Hins vegar eru sumir það sem er kallað áhættuhlutlausir og 

taka aðeins tillit til mögulegra gróðavona en ekki áhættu sem því fylgir. Áhættusæknir 

aðilar eru hins vegar þeir sem stunda nokkurs konar fjárhættuspil, þar sem þeir spá 

lítið í mögulega ávöxtun en sækjast í áhættu. .
61

 

Fróðleikskassi 11 – Markaðsvextir 

Markaðsvextir (r) eru samansettir úr nokkrum þáttum: 

r = r* + IP + DRP + LP + MRP 

r* =Raunvextir ríkisbréfa. Vextir af ríkisskuldabréfum í verðbólgulausum heimi. 

IP = Verðbólguálag er jafnt meðaltali væntrar verðbólgu yfir lánstímann. 

DRP = Greiðslufallsálag er álag vegna hættu á að lántaki greiði ekki lánið. Meiri líkur á 

greiðslufalli leiða til hærra DRP álag. 

LP = Lausafjárálag er lagt á ef erfitt er að umbreyta skuldabréfi í pening (lítill seljanleiki) á 

nálægt því sanngjörnu markaðsvirði. 

MRP = Gjalddagaálag bætist á langtímabréf ef hætta er á að vextir hækki yfir tímabilið meðan 

bréfið er fast á lágum vöxtum. 

Skammtímabréf hafa líka svokallaða endurfjármögnunaráhættu ef vextir eru lækkandi. Þá gæti 

fjárfestir þurft að fjárfesta á lægri vöxtum þegar skuldabréfið kemur á gjalddaga. 
62

 

 

Verðtrygging 

Þegar talað er um lán og vexti er nauðsynlegt að skoða efnið í samhengi við 

verðbólgu. Á Íslandi er það sérstaklega mikilvægt þar sem verðbólga hefur oft á tíðum 

verið mun hærri en tíðkast í nágrannalöndunum og veldur sem fyrr segir því að 

kaupmáttur tiltekinnar upphæðar minnkar. Í dag kaupa 1000 kr mun minna en 1000 kr 

gerðu fyrir 5 árum og enn minna en fyrir 20 árum.  
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Bóndinn lánar konunni 1000 kr beint og vaxtalaust í dag sem hann gæti notað sama 

dag til að kaupa 100 kg af gulrótum. Þegar ár er liðið greiðir hún bóndanum til baka 

1000 kr. En á árinu var verðbólga og þegar bóndinn fer út í búð með 1000 krónurnar 

getur hann einungis keypt sér 90 kg af gulrótum og upphæðin hefur tapað raungildi 

að verðmæti 10 kg af gulrótum. 

Bóndinn fékk sömu nafnupphæð endurgreidda en sú upphæð kaupir nú minna en árið 

áður. Kaupmáttur 1000 krónanna eða höfuðstólsins hefur rýrnað.  

Ef ekki er tekið tillit til verðbólgu í lánasamningum veldur verðbólga því að 

raunverðmæti lánsins minnkar og lántakinn greiðir lægri höfuðstól til baka að 

raunverðmæti þó að nafnupphæðin sé óbreytt. Til að bóndinn sé reiðubúinn að fresta 

neyslu sinni myndu þau semja um að konan greiddi honum leigu fyrir peninginn eða 

vexti sem eru háðir því sem kom fram að ofan. Þessi leiga eru þær tekjur sem hann fær 

fyrir að bíða. Einnig semja þau um að viðhalda raunverðmæti höfuðstólsins, til að 

hann geti keypt sér það sama fyrir höfuðstólinn þegar lánstíma lýkur. Á Íslandi er það 

gert með því sem kallað er verðtrygging. 

Til eru fleiri leiðir en verðtrygging til að bæta upp tap vegna verðbólgu til þeirra sem 

lána peninga. Inni í öllum markaðsvöxtum á lánum sem ekki eru verðtryggð er álag 

vegna verðbólguáhættu. Þetta álag er jafn mikið og talið er að verðbólgan verði yfir 

lánstímann. Vextir geta svo ýmist verið breytilegir þannig að ef verðbólgan verður 

meiri en gert var ráð fyrir við gerð lánasamningsins hækka markaðsvextir og þar af 

leiðandi vextir lánsins. Stundum eru vextir fastir og breytast ekkert yfir lánstímann. Í 

slíku tilfelli ef engin verðtrygging er til staðar veldur það því að ef verðbólga verður 

hærri en var gert ráð fyrir mun lántakinn þurfa að greiða lægri raunupphæð til baka. Ef 

hins vegar verðbólgan er lægri en búist var við yfir tímabilið mun lántakinn greiða 

hærri raunupphæð til baka.
63

  

Á 7. og 8. áratug síðustu aldar var mikil verðbólga á Íslandi.
64

 Á þessum tíma voru 

vextir einnig fastir og ákveðnir af ríkinu svo engin leið var fyrir banka að hækka vexti 

til að vega á móti verðbólgunni. Það þýðir að ekki var tekið tillit til raunvaxta og að 

sparifé sem lagt var inn í banka tapaði ört raunverðmæti sínu. Vextirnir dugðu engan 

veginn til að vega upp þá rýrnun á kaupmætti sem átti sér stað og því síður til að 

greiða þeim sem áttu peninga aflögu eitthvað leigugjald fyrir að fresta sinni neyslu. 
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Þetta þýddi einnig að ótti við að vörur og annað hækkaði í verði leiddi til þess að fólk 

keypti og safnaði að sér alls kyns varningi sem hlóðst upp því það þótti mun betri 

fjárfesting en bankareikningur.  

Ef 1.000 kr keyptu 100 kíló af kartöflum eitt árið og verðbólga var 45% þýddi það að 

ári síðar gátu 1.000 kr aðeins keypt 70 kg. Ef þessar 1.000 kr voru lagðar inn á 7% 

nafnvöxtum án verðtryggingar eða tillits til verðbólgu urðu þær að 1.070 kr eftir eitt 

ár. Þetta þýddi að sá sem notaði 1.000 kr strax fékk 100 kg af kartöflum en sá sem 

lagði pening í banka og tók út eftir ár gat þá rétt keypt um 74 kg af kartöflum.  

Rýrnunin var það mikil að fáir vildu leggja peninga inn á banka og horfa á verðmætin 

hverfa. Þetta leiddi til þess að peningar streymdu út úr bankakerfinu svo erfitt var að 

fá lán sem síðan lamaði fjárfestingar í landinu. Í raun var bankakerfið ófært um að 

sinna starfi sínu. Árið 1979 voru sett svokölluð Ólafslög sem heimiluðu verðtryggingu 

á hér á Íslandi. Nafnvextir voru gefnir frjálsir árið 1984 og varð þá loks mögulegt að 

setja nafnvexti sem gáfu jákvæða raunvexti.
65

 

Munurinn á verðtryggingu og verðbólguálagi eins og er algengara erlendis er fólginn í 

höfuðstólnum. Erlendis leiðir óvænt verðbólga til þess að vextir eru hækkaðir en það 

hefur ekki áhrif á höfuðstól lánsins heldur kemur fram í afborgunum lánsins gegnum 

vaxtahækkunina. Verðtryggingin virkar þannig að vextir breytast ekki vegna 

verðbólgu en höfuðstóllinn hækkar til að viðhalda raunverðgildi sínu. Sú hækkun 

deilist síðan niður á allar afborganir sem eftir eru og hækkar því hverja afborgun 

minna en nafnupphæð höfuðstólsins hækkar í samræmi við verðbólgu.
66

 Verðtrygging 

líkt og þekkist á Íslandi er yfirleitt aðeins að finna í ríkjum sem hafa sögu um mikla og 

illviðráðanlega verðbólgu. Þar sem verðbólga er lítil og stöðug er hins vegar algengara 

að taka vænta verðbólgu inn í vextina.
67

 

Þegar verðhjöðnun á sér stað þá gerist hið öfuga. Höfuðstóll sem ekki er verðtryggður 

getur keypt meira eftir ár en þegar hann var lagður inn. Ef engin verðtrygging er til 

staðar þá hefur nú sá sem lánar fengið aukinn kaupmátt en sá sem fékk lánað þarf að 

borga hærra raunverðmæti til baka. Þar sem vextir eru breytilegir ætti verðhjöðnun að 

leiða til lækkunar vaxta. Verðtrygging sér um að tryggja að raunhöfuðstóllinn sé hinn 
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sami og því lækkar nafnupphæðin á upprunalega láninu en vextir eru í því tilfelli ekki 

notaðir til að jafna kaupmáttarbreytinguna. 

Fróðleikskassi 12 – Verðtrygging og breytilegir vextir 

Lán geta innihaldið ýmis konar skilmála. Þau geta verið verðtryggð, óverðtryggð, með 

breytilega vexti, fasta vexti, jafngreiðslulán, kúlulán og lán með jöfnum afborgunum svo 

eitthvað sé nefnt. Á Íslandi hefur stærstur hluti húsnæðislána verið verðtryggður síðan 1979. 

Einnig hafa svokölluð jafngreiðslulán verið mjög algeng. Mikill ágreiningur hefur oft verið í 

þjóðfélaginu um verðtryggð lán enda þykir mörgum erfitt að horfa á höfðustólinn vaxa þrátt 

fyrir skilvirkar greiðslur. Í mikilli verðbólgu hækkar höfuðstóllinn jafnvel hraðar en næst að 

greiða niður. Þess verður þó að gæta að samanburður á tölum á blaði sem eru frá mismunandi 

tímabilum er erfiður. Flestar leiðir sem eru notaðar til að eiga við verðbólgu hafa sína kosti og 

galla. Hér að neðan má sjá jafngreiðslulán með og án verðtryggingar. Óverðtryggð lán bera 

hærri vexti því í þeim er álag vegna væntrar verðbólgu yfir lánstímann. 

Lán til 40 ára, lánsupphæð 10.000.000. Sýndar eru fyrstu 4 greiðslurnar 

Jafngreiðslulán án verðtryggingar (vextir 7,5%, verðbólguálag v/væntrar verðbólgu 2,5%) 

Tími Greiðslan 
Afborgun af 

höfuðstól 
Vaxtagreiðsla Eftirstöðvar 

1 65.807 kr. 3.307 kr. 62.500 kr. 9.996.693 kr. 

2 65.807 kr. 3.328 kr. 62.479 kr. 9.993.365 kr. 

3 65.807 kr. 3.349 kr. 62.459 kr. 9.990.017 kr. 

4 65.807 kr. 3.369 kr. 62.438 kr. 9.986.647 kr. 

 Jafngreiðslulán með verðtryggingu (fastir vextir 5%). Ársverðbólga 2,5% 

Tími Greiðsla 
Afborgun af 

höfuðstól  
Vaxtagreiðsla Eftirstöðvar 

1 48.320 kr. 6.567 kr. 41.753 kr. 10.014.267 kr. 

2 48.420 kr. 6.608 kr. 41.813 kr. 10.028.479 kr. 

3 48.521 kr. 6.649 kr. 41.872 kr. 10.042.636 kr. 

4 48.621 kr. 6.690 kr. 41.931 kr. 10.056.737 kr. 

 

Eftir 4 greiðslur eykst verðbólga í 3,5% milli ára (eykst um 1%) og eru vextir hækkaðir um 

1% samhliða því. Þá verður nýja greiðslan: 
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Jafngreiðslulán án verðtryggingar (vextir 8,5%): 

Tími Greiðslan 
Afborgun af 

höfuðstól 
Vaxtagreiðsla Eftirstöðvar 

5 73.383 kr. 2.644 kr. 70.739 kr. 9.984.003 kr. 

6 73.383 kr. 2.663 kr. 70.720 kr. 9.981.340 kr. 

7 73.383 kr. 2.682 kr. 70.701 kr. 9.978.659 kr. 

8 73.383 kr. 2.701 kr. 70.682 kr. 9.975.958 kr. 

 

 Jafngreiðslulán með verðtryggingu (fastir vextir 5%). Ársverðbólga 3,5% 

Tími Greiðsla 
Afborgun af 

höfuðstól  
Vaxtagreiðsla Eftirstöðvar 

5 48.762 kr. 6.738 kr. 42.024 kr. 10.079.089 kr. 

6 48.902 kr. 6.785 kr. 42.117 kr. 10.101.374 kr. 

7 49.043 kr. 6.833 kr. 42.210 kr. 10.123.592 kr. 

8 49.184 kr. 6.881 kr. 42.303 kr. 10.145.741 kr. 

 

Hér sést að óverðtryggðum lánum fylgir hærri greiðslubyrði en verðtryggðum og að 

vaxtabreytingar hafa mun meiri áhrif á greiðslubyrði en sambærileg verðbólguaukning hefur á 

verðtryggð lán. Hins vegar getur ókostur verðtryggðu lánanna verið sá að hækkun höfuðstóls 

getur rýrt eignahlut t.d. í fasteign ef fasteignaverð hækkar ekki samhliða. Því má segja að 

báðar aðferðir hafi sína kosti og galla. 

Lán með jöfnum afborgunum eru þess eðlis að höfuðstólnum er dreift jafnt niður á fjölda 

greiðslna og vextir greiddir ofan á það. Þá er greiðslubyrðin hæst í byrjun en fellur síðan með 

lánstímanum þegar vaxtagreiðslan lækkar. Kúlulán eru þess eðlis að aðeins eru greiddir vextir 

yfir lánstímann, en höfuðstóllinn er greiddur í heild sinni í lok tímans. 

Samantekt 

 Vextir eru leigugjald fyrir að fá að nota peninga sem eru eign annars aðila. 

 Upphæðin sjálf er kölluð höfuðstóll. 

 Nafnvextir eru vextir sem gefnir eru upp á lánum sem ekki hafa 

verðbólgutryggðan höfuðstól.  

 Raunvextir eru þeir vextir sem í raun eru greiddir þegar búið er að taka tillit til 

verðbólgu.  

 Vextir eru breytilegir og byggja á væntri verðbólgu, líkum á að lánið sé ekki 

greitt aftur og álagi ef vextir eru fastir vegna mögulegra vaxtabreytinga. 
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 Verðtrygging er leið til að tryggja að höfuðstóll tapi ekki verðmæti sínu og er 

þekktust í löndum sem hafa löngum barist við mikla verðbólgu. 

 Annars staðar er verðbólguálag yfirleitt inni í vöxtum sem breytast í samræmi 

við verðbólguna. 
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Kafli 8 – Milliríkjaviðskipti 

Umfang viðskipta við önnur ríki eru háð ýmsum þáttum. Stærð hagkerfisins skiptir 

máli, nálægð við möguleg viðskiptalönd, samgöngur, landamæri og tollar. Það sem 

skiptir mestu máli er að átta sig á gagnsemi slíkra viðskipta og þeim möguleikum sem 

þau bjóða upp á til að stuðla að auknum hagvexti. 
68

 

Milliríkjaviðskipti eiga sér stað af tvennum ástæðum fyrst og fremst. Í fyrsta lagi eru 

lönd mismunandi. Viðskipti gera löndum kleift að byggja á yfirburðum samanborið 

við önnur lönd. Þegar við tölum um milliríkjaviðskipti þá má hugsa það á mjög 

svipaðan hátt og þegar við skoðuðum viðskiptin milli bændanna í Heimalandi. Við 

gætum lesið kaflann um viðskipti þeirra og hugsað okkur að hver bóndi tákni 

mismunandi ríki eða land. Íbúar Heimalands gætu haft mikla hlutfallslega yfirburði í 

framleiðslu mjólkurafurða og átt viðskipti við land sem heitir Útland sem hefur 

hlutfallslega yfirburði í framleiðslu á sykri. 
69

  

Þegar umræða á sér stað um samkeppnisstöðu milli landa heyrast oft rök gegn 

viðskiptum á þann veg að sum lönd hafi of ódýrt vinnuafl, að önnur séu með miklu 

betri tækni, önnur séu svo stór, sum of lítil og allt slíkt leiði til ójafnrar samkeppninni. 

Oft er einkenni umræðu af þessu tagi einskorðuð allsherjaryfirburði líkt og rætt var 

um í 2.kafla. Ef við hugsum okkur að Kúabú tákni Bandaríkin en Kornhlaða tákni 

Ísland getum við lesið 2. kafla aftur og áttað okkur á því að þó að Bandaríkin geti haft 

allsherjaryfirburði í framleiðslu jafnvel allra vara og þjónustu þá er Ísland með 

hlutfallsyfirburði í framleiðslu einhvers miðað við Bandaríkin. Ef Bandaríkin reyna að 

framleiða allt þá þurfa þeir um leið að framleiða minna af því sem þeir geta framleitt 

við lítinn fórnarkostnað. Þegar tvö ríki eru borin saman hafa bæði alltaf 

hlutfallsyfirburði í einhverju jafnvel þó eitt geti haft allsherjaryfirburði í öllu. Þar er 

mikilvægast að muna hverju við erum að fórna við að framleiða tiltekna vöru.
70

 

Annað mikilvægt atriði í milliríkjaviðskiptum er að það er mikið hagræði fólgið í því 

að allir framleiði ekki allt sjálfir. Sérhæfing sem eykur hagkvæmni í stærra samhengi 

þýðir ekki endilega að hver bær, borg eða land framleiði aðeins eina vöru. Slíkt er 

aðeins sett fram til að auka skilning á virkni viðskipta. Nær er að hver eining, hvort 

sem er bær, borg eða ríki, framleiði ekki allt sjálf til eigin nota heldur leggi áherslu á 
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þá framleiðslu sem hlutfallslegir yfirburðir segja til um og kaupi aðra hluti sem ekki er 

hentugt eða mögulegt að framleiða heima við. Það sem skiptir máli er að það er hvorki 

hægt né hentugt fyrir íbúa Heimalands að framleiða allt frá kartöflum til tölvuskjáa 

sjálfir.
71

  

Á móti kemur að það getur verið mikilvægt fyrir þjóðir að leggja ekki áherslu á of 

einhæfa framleiðslu því slíkt getur haft mikil áhrif á hagsveiflur þegar einhver áföll 

eiga sér stað í ákveðinni grein. Milliríkjaviðskipti eru leið heimsins til að sérhæfa sig 

að einhverju leyti og hverfa frá óhagkvæmum og dýrum framleiðsluleiðum sem önnur 

lönd hafa hlutfallslega yfirburði í. 

Fróðleikskassi 13 – Hlutfallsverð 

Þegar skoðað er hvernig framleiðslu og viðskiptum er háttað í hagkerfi eru peningaverð eða nafnverð 

ekki það sem segir til um það hvort viðskipti eru hagkvæm eða ekki, né hvaða magn er framleitt af 

hverri vöru. Hlutfallsverð skiptir þar mestu máli, en það er verð einnar vöru tjáð sem önnur vara. 

Annars vegar þarf að skoða hlutfallsverð innanlands milli þeirra tveggja vara sem um ræðir og einnig 

hlutfallið milli þess tíma sem framleiðsla á einni einingu af hvorri vöru tekur sem er kallað 

hlutfallsleg vinnuaflsþörf.  

Án viðskipta eru báðar vörur framleiddar þar sem að hlutfallsverð vara er jafnt hlutfallslegri þörf á 

vinnuafli við framleiðsluna.  

Ef viðskipti eiga sér stað þarf að taka tillit til þessara þátta hjá viðskiptalandinu. Ef hlutfallsleg 

vinnuaflsþörf heima í framleiðslu smjörs með tilliti til sykurs er lægri en hlutfallsleg vinnuaflsþörf 

hjá hinu landinu þá framleiðir heima smjör en viðskiptalandið sykur. Hlutfallsleg vinnuaflsþörf hjá 

viðskiptalandinu er lægri í sykurframleiðslu en smjörframleiðslu. Mikilvægt er að muna að 

hlutfallsyfirburðir líkt og rætt var um í kafla 2 eru alltaf þannig að hvert land hefur hlutfallslega 

yfirburði í einhverju gagnvart viðskiptalandinu.
72

 

Ýmis hugtök 

Þega land flytur út vörur og þjónustu en annað inn er oftast mismunur á því hve mikið 

er flutt inn og út. Þessi mismunur á inn- og útflutning er kallaður viðskiptajöfnuður. 

Ef útflutningur er meiri en innflutningur er talað um viðskiptaafgang en ef 

innflutningur er meiri er talað um viðskiptahalla. Á móti öllum inn- og útflutningi er 

fjármagnsstreymi inn og út úr landinu og er mismunur á því kallað hreint útstreymi 

fjármagns. Viðskiptajöfnuður er alltaf jafn hreinu útstreymi fjármagns því allt sem er 
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flutt inn þarf að greiða fyrir á einhvern hátt og sömuleiðis þurfa erlendir 

viðskiptaaðilar að greiða á einhvern hátt fyrir það sem er flutt út.
73

 

Gengi 

Þegar viðskipti milli landa eiga sér stað þarf oft að skipta með ólíka gjaldmiðla. Þá 

skiptir verðmat gjaldmiðilsins máli eða einfaldlega hvaða verð er á mismunandi 

gjaldmiðlum. Þetta er í daglegu tali kallað gengi og líkt og með marga aðra hagræna 

þætti sem við höfum skoðað er til bæði nafngengi og raungengi. Nafngengi segir 

okkur í krónutölu hve mikið við fáum fyrir t.d. eina íslenska krónu eða hve mikið við 

þurfum að gefa upp af íslenskum krónum til að eignast eina einingu í annarri mynt.
74

 

Raungengi er hlutfall milli verðlags eða framleiðslukostnaðar á Íslandi og í 

umheiminum mælt í sömu mynt.
75

 

Ef 1 íslensk króna kostar 0,012 evru þá kostar 1 evra, 85 krónur.  

Þetta er kallað nafngengi. Þegar talað er um að íslenska krónan hafi lækkað eða fallið 

finnst mörgum ruglingslegt að þá hækkar krónutalan sem við erum vön að sjá í 

blöðum eða vefsíðum. Þetta þýðir að við gátum áður keypt 1 evru á 85 kr en einhverju 

síðar þurfum við að borga 170 krónur fyrir 1 evru, þá er krónan augljóslega orðin 

minna virði og það sést best á því að við þurfum fleiri krónur til að kaupa þessa einu 

evru. Þessi virðisminnkun veldur því að talað er um að krónan hafi lækkað í virði eða 

fallið ef breytingin er mikil. Þetta sést betur ef við skoðum þetta frá verði einnar krónu 

að 1 króna keypti 0,012 evru fyrir gengislækkun en ekki nema 0,006 evru eftir hana. 

Ein króna lækkaði (féll) úr 0,012 í 0,006. Þegar krónan fellur gagnvart evru hefur það 

öfuga gerst hjá evru, þ.e. hún hefur styrkst gagnvart krónunni. Gengi skiptir miklu 

máli fyrir þjóðir því það hefur bein áhrif á verðlag innfluttrar og útfluttrar vöru svo og 

þjónustu.
76
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Fróðleikskassi 14 – Gengi 

Til að reikna út raungengi er hægt að nota eftirfarandi jöfnu: 

E = eP/P* 

Hér táknar: 

E = raungengi 

e = nafngengi, magn erlends gjaldmiðils sem fæst fyrir 1 krónu) 

P = verðlag heima 

P* = verðlag erlendis 

Þessir þættir hafa allir áhrif á raungengið. Ef nafngengi íslensku krónunnar styrkist, ef verðlag 

innanlands hækkar eða verðlag erlendis lækkar þá hækkar raungengið. Ef nafngengið eða 

verðlag lækkar eða verðlag erlendis hækkar þá lækkar raungengið.  

Raungengið segir til um samkeppnishæfi íslenskrar vöru og þjónustu.
77

 

 

Lítum til Heimalands þar sem verð á kartöflum er 200 kr/kg. Í Útlandi eru kartöflur 

seldar á 1 evrur/kg. Í þessu tilfelli má sjá að ef nafngengið er 1 evra = 200 kr þá 

getum við keypt eitt kíló af kartöflum úti fyrir eitt kíló af innlendum kartöflum. 

Raungengið er því jafnt og 1.  

Ef nafngengið hækkar svo að 1 evra kostar 170 krónur í stað 200 (1 evra kostar færri 

krónur) þá getum við fengið meira en 1 evru fyrir 200 kr eða 1,2 evru. Því næst 

kaupum við kartöflur í Útlandi fyrir þann pening og fáum 1,2 kg núna í stað 1 kg áður.  

1 kg af Heimalandskartöflum kostar 1,2 kg af Útlandakartöflum. Raungengið hefur 

hækkað í 1,2.  

Þessu er síðan öfugt farið ef nafngengið lækkar. 

Tafla 8 - Breyting á nafngengi í Heimalandi 

 Heimaland Útland Nafngengi Raungengi 

Kartöfluverð 200 kr/kg 1 evra/kg 0,005 evrur/kr 1 

Nafngengi hækkar 200 kr/kg 1 evra/kg 0,006 evrur/kr 1,2 

Nafngengi lækkar 200 kr/kg 1 evra/kg 0,004 evrur/kr 0,8 
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Þá þarf einnig að huga að verðbreytingum í löndunum. Ef í Heimalandi verð á 1 kíló 

af kartöflum hækkar í Heimalandi í 210 kr/kg en nafngengið er 1 evra á 200 kr þá eru 

vörur Heimalands orðnar hlutfallslega dýrari.  

Eitt kíló af kartöflum í Heimalandi kaupir nú 1,05 evru og þar af leiðandi 1,05 kg af 

kartöflum þar. Raungengið hefur hækkað.  

Sama gerist ef verð í Heimalandi helst óbreytt en verð í Útlandi lækkar. Ef verð 

lækkar í Heimalandi eða hækkar í Útlandi fellur raungengið. Lægra raungengi þýðir 

að vörur Heimalands eru orðnar hlutfallslega ódýrari en vörur í Útlandi. 

Tafla 9 - Breyting á verði í Heimalandi 

 Heimaland Útland Nafngengi Raungengi 

Kartöfluverð 200 kr/kg 1 evra/kg 0,005 evrur/kr 1 

Verð heima hækkar 210 kr/kg 1 evra/kg 0,005 evrur/kr 1,05 

Verð heima lækkar 190 kr/kg 1 evra/kg 0,005 evrur/kr 0,95 

 

Þegar sú staða kemur upp að hægt er að kaupa kartöflur á lægra verð erlendis en 

heima væri hagkvæmara að kaupa þær úti en heima. Þá myndu menn vilja græða á því 

að kaupa kartöflur úti og selja á hærra verði heima. Til að kaupa erlenda vöru þarf 

fyrst að kaupa erlendan gjaldmiðil sem hefur áhrif á nafngengi eða verð innlenda 

gjaldmiðilsins lækkar og raungengið verður aftur 1. Það er kallað 

kaupmáttarjafnvægi þegar raungengið er 1, þ.e. þegar hægt er að kaupa sama magn 

innlendrar vöru og hægt er með því að kaupa erlendan gjaldeyri og kaupa vöruna 

erlendis. Kaupmáttarjafnvægi er hins vegar yfirleitt ekki til staðar og raungengi því 

breytilegt. Ástæður þess eru meðal annars að flutningskostnaður, viðskiptahöft og 

annar viðskiptakostnaður hafa áhrif á það hve auðveldlega viðskipti geta átt sér stað. 

Oft er notuð vísitala til að fylgjast með breytingum á raungengi. Þá er miðað við 

eitthvert eitt ár, kallað grunnár og vísitalan á því ári er 100. Síðan er breyting á 

raungengi skoðuð yfir tímabil sem getur þá verið hærra eða lægra en á grunnárinu. 
78
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Áhrif gengisbreytinga geta verið mikil. Ef Heimaland flytur út hluta af framleiðslu 

sinni hafa verð og gengi áhrif. Ef raungengi fellur, hvort sem er vegna gengisfalls eða 

verðlækkunar heima, verða vörur Heimalands hlutfallslega ódýrari og getur það aukið 

eftirspurn eftir vörum þess. Ef raungengi hækkar verður hlutfallslega ódýrara fyrir 

Heimaland að flytja inn vörur frekar en að kaupa þær innanlands.  

Það fylgir hins vegar sá ókostur nafngengisfalli að nú verður dýrara fyrir 

framleiðsluaðila í Heimalandi að kaupa vörur frá útlöndum sem þeir þarfnast í 

framleiðsluna. Oft vegur þungt í þessu verð eldsneytis, tækja, tóla og annarra aðfanga 

sem ekki eru framleidd í Heimalandi. Þetta getur leitt til verðbólgu í Heimalandi og 

valdið því að verð jafnvel hækki í 220 kr og raungengið aftur orðið það sama og áður. 

Það sama má segja um heimilin sem nú þurfa að greiða hátt verð fyrir innfluttar vörur 

og ef vörurnar eru ekki framleiddar á innlendum markaði getur það leitt til þess að 

útgjöld heimila hækka (t.d. vegna eldsneytisverðs). Það getur þó einnig haft þau áhrif 

að hagkvæmt verður að framleiða vöru í Heimalandi sem ekki var hagkvæmt áður 

þegar ódýrara var að kaupa hana erlendis frá. 

Á þennan hátt má sjá að viðskipti milli landa eru undir stöðugum áhrifum gengis og 

einnig kostnaður fyrirtækja og útgjöld heimila. Þetta veldur því að gengissveiflur geta 

haft mikil áhrif í þjóðfélaginu. 

Fróðleikskassi 15 - Kaupmáttur erlendis 

Þegar bornar eru saman tölur milli landa er mikilvægt að gera sér grein fyrir því að skoða þarf 

meira en nafntölur til að geta gert samanburð. Alveg á sama hátt og þegar bera á saman 

upphæðir milli tímabila þarf að setja tölurnar á sambærilegt form Það að reikna út hve há laun 

eru í t.d. Frakklandi umreiknað í íslenskar krónur getur gefið villandi sýn líkt og þegar laun 

voru borin saman milli 1987 og 2007 á Íslandi. Meðallaun í Noregi gætu verið tvöfalt hærri en 

á Íslandi umreiknað í íslenskar krónur, en það getur líka verið að það sé tvöfalt dýrara að lifa 

þar og þar af leiðandi kaupa launin ekki meiri gæði erlendis en heimalaunin gera heima. Þess 

vegna þarf alltaf að hafa í huga hvaða rauntölur liggja á bak við nafntölurnar og að 

kaupmátturinn er mun betra viðmið en nafntölur á blaði.  

Samantekt 

 Viðskipti milli ríkja má skoða í svipuðu ljósi og viðskipti í kafla 2. 

 Milliríkjaiðskipti eiga sér stað af því að lönd eru ólík og hafa mismunandi 

framleiðslugetu og hlutfallsyfirburði. 
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 Umfang viðskipta er háð stærð þjóðar, nálægð við viðskiptalönd, landamærum 

og tollum. 

 Gengi er verð á gjaldmiðli. 

 Raungengi er kaupmáttur gjaldmiðils. 

 Gengisbreytingar hafa mikil áhrif á verðlag og kaupmátt innanlands. 
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Kafli 9 – Hið Opinbera 

Í öllum hagkerfum gegnir hið opinbera mikilvægu hlutverki þó að það sé mismikið 

milli landa. Hið opinbera er samheiti yfir ríki- og sveitarfélög. Ríkið sér um málefni 

alls landsins, en sveitarfélögin eins og nafnið gefur til kynna, sjá um málefni 

sveitarfélaga.  

Hlutverk hins opinbera er margþætt en meðal hlutverka þess er að stuðla að því að 

þjóðarkakan stækki og að stýra því hvernig hún skiptist milli þegna þjóðfélagsins.  

Ríkið gegnir einnig hlutverki þegar bregðast þarf við svokölluðum ytri áhrifum. Gott 

dæmi er bygging verksmiðja sem valda mengun eða nýting fiskimiða umhverfis 

landið. Ytri áhrif geta komið í veg fyrir að markaðir skili hagkvæmri niðurstöðu og 

ríkisið haft hlutverki að gegna þegar leysa þarf úr slíkum málum. Þess vegna er það 

mikilvægt að hið opinbera setji lög og reglur sem skapa umhverfi fyrir heimili og 

fyrirtæki og gerir þeim kleift að auka framleiðslu hagkerfisins og um leið 

efnahagslega velferð þegnanna. Lög og reglur gera hins vegar ekki gagn nema einnig 

séu til staðar eftirlitsaðilar, lögregla og dómskerfi til að fylgja þeim eftir.
79

 Ríkið getur 

haft áhrif á það hvernig þjóðarkakan skiptist milli þegnanna með mismunandi gjöldum 

og skattlagningu ásamt félagslegu kerfi sem felst meðal annars í bótum og styrkjum.  

Tekjur til hins opinbera koma fyrst og fremst með álagningu skatta, útsvars og 

gjalda á fyrirtæki og heimili. Ýmis konar skattheimta er við lýði. Skattar eru 

innheimtir af launum einstaklinga og hagnaði fyrirtækja. Hluti ríkisins af launaskatti 

kallast tekjuskattur en hluti sveitarfélag kallast útsvar. Einnig er greiddur skattur af 

hagnaði fyrirtækja og af vaxtatekjum penininga sem lagðir eru inn í banka eða fjárfest 

á annan hátt. Skattur er ekki greiddur af höfuðstólnum heldur eru vaxtatekjurnar 

einungis skattlagðar. Hagnaður af sölu fasteigna, hlutabréfa, skuldabréfa er skattlagður 

og einnig arður sem greiddur er til þeirra sem eiga hlutabréf. Fleiri skattar eru þekktir 

en einnig ýmis konar gjöld eins og sorphirðugjald, olíugjald, fasteignagjöld og fleira.  

Þær tekjur sem hið opinbera aflar í gegnum skatta og gjöld eru notaðar í uppbyggingu 

og rekstur t.d. sjúkrahúsa, skóla, samgangna, lög- og dómgæslu, félagslegs kerfis, 

seðlabanka, ýmiss konar eftirlitsaðila, strætisvagna, elliheimila, ríkissjónvarps, 

ríkisútvarps, hernaðar og svo mætti áfram telja. Hve stór hluti skatta fer í hin ýmsu 
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mál er breytilegt milli landa en yfirleitt eru félags-, mennta og heilbrigðismál stærsti 

hlutinn.
80

  

Áhrif þessara tekjuöflunar á fyrirtæki og heimili geta verið mikil og því mikilvægt 

fyrir hið opinbera að íhuga vel hve mikið og að hvaða leyti það tekur þátt í 

atvinnulífinu og hvernig skattlagningu er háttað. Það er kallað efnahagsstefna hins 

opinbera hversu mikið umfang þess er og geta stjórnvöld bæði aukið eða minnkað 

umfangið og með því reynt að hafa áhrif á hagsveiflur. Þekkt efnahagsstefna er til 

dæmis að hið opinbera þenji út starfsemi sína þegar illa árar og atvinnuleysi er mikið, 

en dragi úr umsvifum þegar uppsveifla er og lítið atvinnuleysi eða breyti skattlagninu 

til að hafa áhrif á neyslu.
81

  

Hvað er skattlagt og hversu há prósenta skatt- og gjaldheimtu er í löndum er háð 

stefnu þeirra ríkis- og sveitastjórna sem eru við völd. Ef hið opinbera er umfangsmikið 

í þjóðfélaginu eru skattar oft hærri og öfugt ef umfangið er lítið. Stjórnmálaflokkar 

hafa yfirleitt þekkta stefnu í skattamálum og hversu mikið þeim þykir umfangið eiga 

vera í rekstri hins opinbera. Mismunandi stjórnfyrirkomulag má finna víðs vegar í 

heiminum en það sem rætt hefur verið hér byggir á uppbyggingu lýðræðisríkja líkt og 

við þekkjum hér á vesturlöndum. Hér verður ekki farið sérstaklega í stjórnmálastefnur 

né mismunandi stjórnfyrirkomulög enda tilheyrir það öðrum fræðigreinum frekar. 

Fróðleikskassi 16 – Lög og reglur 

Leikjafræði er hluti af rekstrarhagfræði þar sem skoðuð eru ýmiss konar aðgerðir og viðbrögð 

til að finna hvaða niðurstöðu er náð í samspili milli aðila og af hverju sú niðurstaða fæst. 

Þegar litið er til laga og reglna og áhrifa þeirra á þjóðfélagið er áhugavert að skoða það í ljósi 

leikjafræðinnar. Í töflunni að neðan má sjá hvaða niðurstöðu hægt er að fá miðað við hvað 

aðilar leiksins ákveða að gera. Ef aðili 1 framleiðir á meðan aðili 2 framleiðir og stelur þá má 

sjá að aðili 1 fær aðeins 1 einingu meðan aðili 2 fær 4 einingar. Ef öfugt er farið þá snýst 

dæmið við, þ.e. ef aðili 2 framleiðir en hinn framleiðir og stelur. Ef hins vegar báðir framleiða 

fá báðir 3 einingar og ef báðir framleiða og stela fá báðir 2 einingar. Í þessu dæmi má sjá að 

minnsta heildarframleiðslan er þegar báðir framleiða og stela en mest þegar báðir framleiða og 

stela hvorugir.  

Hins vegar er gallinn sá að ef þeir eru báðir að framleiða án þess að stela getur hvor um sig 

verið betur settur með að stela líka og aukið sinn hlut úr 3 einingum í 4. Það er því mun 
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líklegra leikbragð að framleiða og stela. Ef báðir hugsa þannig þýðir það að báðir framleiða og 

stela og enda báðir með 2 einingar eða lökustu stöðu fyrir alla aðila. Þetta er er ein leið til að 

sýna hvernig lög og reglur sem tryggja eignarétt geta skipt miklu máli þegar óháðar og 

einstaklingsbundnar ákvarðanir geta leitt af sér óhagkvæma niðurstöðu fyrir alla aðila.
82

 

 

Seðlabanki 

Seðlabanki er mikilvægur þáttur í hagkerfinu og tilheyrir hinu opinbera. Algengast er 

þó að rekstur seðlabanka sé sjálfstæður frá stjórnmálum og að fagmenn stjórni þar 

fremur en stjórnmálamenn. Það er þó misjafnt milli landa hve mikill sá aðskilnaður 

er.
83

  

Eitt af verkefnum seðlabanka er að að halda verðbólgu innan ákveðinna marka. Í 

kaflanum um verðbólgu sáum við hversu miklar afleiðingar mikil verðbólga og 

verðhjöðnun hefur í för með sér fyrir alla aðila og því er þetta veigamikið hlutverk. 

Seðlabankinn hefur fleiri hlutverk, m.a. að viðhalda fjármálalegum stöðugleika í 

landinu og virku og öruggu fjármálakerfi. Sú stefna sem seðlabanki framfylgir er 

kölluð peningamálastefna og dregur nafn sitt af því að bankinn prentar peninga og 

stjórnar meðal annars peningamagni í umferð en þá þarf að gæta að nægilegt magn sé 

til staðar en miklar breytingar á peningamagni sem er í umferð hefur áhrif á 

verðbólguna.
84

  

Þegar hagkerfi stækka þarf peningamagn yfirleitt að vaxa samhliða til að nægilegt 

magn sé af peningum í umferð. Of mikil aukning á peningum rýrir hins vegar 

verðmæti þeirra og því þarf fleiri peninga til að kaupa það sama = verðbólga. 

Seðlabankinn hefur nokkar beinar og óbeinar leiðir til að hafa áhrif á verðbólguna. 

Hann getur prentað hraðar peninga en stækkun hagkerfisins segir til um til að auka 
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framleiðslu og eyðslu í hagkerfinu. Bankinn getur einnig notað kaup og sölu á 

svokölluðum ríkisverðbréfum en þegar bankinn selur bréf er hann að minnka peninga í 

umferð þannig að fólk fær bréf í hendur sem það getur síður notað í viðskiptum en 

peningarnir fara í geymslu seðlabanka og eru ekki notaðir í viðskiptum en þannig 

minnkar eyðsla í hagkerfinu og þar af leiðandi verðbólga. Sömuleiðis getur 

seðlabankinn keypt bréfin aftur og þá fara peningar út í hagkerfið og fólk keypt og 

fjárfest í öðru. Þetta eykur eftirspurnina og þrýstir á hækkun verðlags.
85

  

Seðlabankinn hefur einnig möguleika á að nota svokallaða bindiskyldu til að hafa 

áhrif á peningamagn í umferð. Í kaflanum um banka var rætt um það að bankar mega 

ekki lána út alla þá upphæð sem lögð er inn í bankann. Slíkt er kallað bindiskylda, þ.e. 

hversu mikið bankarnir þurfa að binda inni af hverri upphæð sem lögð er inn.
86

  

Ef bindiskylda er 5% þá má banki aðeins lána út 95 krónur af hverjum 100 krónum 

sem lagðar eru inn. Ef bindiskylda er lækkuð í 3% má bankinn nú lána út 97 krónur af 

hverjum 100 kr og við það eykst peningamagn í umferð. Það eykur á eyðslu og 

fjárfestingu sem eykur verðbólgu. 

Algengasta tæki seðlabanka eru svokallaðir stýrivextir en það er óbein leið til að hafa 

áhrif á peningamagn í hagkerfinu. Bankar fá lánaða peninga hjá seðlabankanum í viku 

og leggja fram veð á móti. Vextir á þessum lánum eru svokallaðir stýrivextir og með 

því að breyta þeim hefur seðlabankinn áhrif á hagkerfið. Háir vextir þýða að það er 

dýrt fyrir banka að fá lán og því hækka þeir vexti á sínum inn- og útlánum. Það þýðir 

að færri vilja taka lán og fleiri vilja leggja pening inn í sparnað. Þetta hefur þær 

afleiðingar að minna af peningum er notað í fjárfestingu og kaup á ýmsum 

neysluvarning minnkar. Líkt og við skoðuðum í kaflanum um verð, þá minnkar 

eftirspurnin sem þýðir að almennt verðlag hættir að hækka jafnört (verðbólga 

minnkar) eða jafnvel lækkar (verðhjöðnun). 
87

  

Ef seðlabankinn lækkar stýrivexti til bankanna geta bankar boðið lán á lægri vöxtum, 

innlánsvextir lækka og bankinn örvar fjárfestingu og lántökur sem eykur framleiðslu í 

hagkerfinu. Færri spara og fleiri taka lán til kaupa á ýmsum hlutum og fjárfestingu, 

m.a. í hlutabréfum eða fyrirtækjum. Aukin eftirspurn ýtir upp verðlaginu og getur 

skapað aukna verðbólgu. Tilgangur með hækkun stýrivaxta seðlabanka getur verið að 
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hægja á efnahagslífinu, berjast gegn verðbólgu, eða hækka gengi viðkomandi 

gjaldmiðils. Með lækkun stýrivaxta er á sama hátt reynt að örva efnahagslífið eða 

lækka gengi viðkomandi gjaldmiðils. Flestir vextir í hagkerfinu taka mið af 

stýrivöxtum seðlabanka.
88

 

Seðlabanki hefur einnig svokallaðan gjaldeyrisvarasjóð en hann getur haft áhrif á 

gengisskráningu með því að kaupa og selja gjaldeyri. Þegar gengi er fljótandi og verð 

stjórnast af markaði er sjaldgjæft að seðlabanki noti gjaldeyrisvarasjóð til að hafa áhrif 

á gengi en þar sem gengi er fast er það eitt helsta verkefni bankans að kaupa og selja 

gjaldeyri þannig að verðið á honum sé óbreytt. Þannig hefur hann hins vegar óbeina 

leið til að hafa áhrif á verðlagið gegnum gengi. Áður hefur verið farið yfir áhrif gengis 

í kafla 8, um milliríkjaviðskipti og gengi.
89

 

Seðlabanki er einnig það sem er kallað í daglegu tali lánveitandi til þrautarvara. 

Slíkur lánveitandi er yfirleitt stofnun sem er tilbúin að lána gegn góðu veði og háum 

vöxtum til viðskiptabanka sem skortir aðeins tímabundið lausafé en er að öðru leyti 

vel rekinn. Þetta getur skipt miklu máli sérstaklega ef fall bankans getur haft mjög 

slæmar afleiðingar fyrir hagkerfi. 
90

 

Nokkur vandkvæði eru á stjórntækjum seðlabankans, hann getur t.d. ekki stjórnað því 

hversu mikið viðskiptabankar lána út né hversu mikið fólk fær lánað. Í opnu hagkerfi 

þar sem fjármagnsflutningar eru frjálsir getur seðlabanki heldur ekki stjórnað því 

hversu mikið er fengið að láni eða lánað til útlanda. Tilraunir seðlabankans til að kæla 

hagkerfið með hærri vöxtum geta reynst lítils megnugar ef bankarnir fá peninga 

erlendis á lægri vöxtum og lána áfram inn í hagkerfið.
91

 Þá hefur vaxtahækkunin ekki 

áhrif á eftirspurn og dregur ekki úr verðbólgu en hefur áhrif á gengið þegar háar 

upphæðir eru fluttar inn. Einnig getur það gerst ef seðlabankinn vill örva hagkerfið 

með lækkun vaxta að heimili og fyrirtæki vilji samt ekki auka fjárfestingu af ótta við 

að verð muni lækka og eignir tapa verðmæti svo vaxtalækkunin hefur ekki þau áhrif 

sem vonast er eftir.
92

 Því þarf að huga að mörgu í peningamálastjórn ríkis því að ein 

ljósmynd segir svo lítið um heila kvikmynd sem er stöðugt í gangi. 
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Ein af ástæðum fyrir mikilvægi þess að seðlabankar séu sjálfstæðir frá stjórnmálum er 

að stjórnmálamaður sem hefur aðgang að bankanum og vill auka vinsældir sínar rétt 

fyrir kosningar getur látið seðlabankann prenta peninga, lækka vexti eða kaupa 

skuldabréf til að auka framleiðslu og minnka atvinnuleysi. Slíkt lítur vel út til skamms 

tíma á meðan kosningum stendur en slíkt hleypir síðan af stað verðbólgu með þeim 

vandamálum sem henni fylgja. Sjálfstæði seðlabanka á að tryggja að 

langtímasjónarmið ráði ríkjum en ekki skammtímasjónarmið sem rétt ná yfir 

kjörtímabil einstakra flokka eða manna.
93

 

Samantekt 

 Hið opinbera er samheiti yfir ríki og sveitarfélög. 

 Helsta hlutverk þess er að stækka þjóðarkökuna og stýra því hvernig hún 

skiptist milli þegna landsins. 

 Hið opinbera er rekið með sköttum og gjöldum. 

 Þær ákvarðanir sem ríkið tekur til að stækka þjóðarkökuna er kölluð 

efnahagsstefna. 

 Seðlabankinn stýrir peningamálastefnu landsins, m.a. með því að stjórna 

peningamagni með beinum eða óbeinum hætti til að hafa áhrif á verðbólgu.  

 Seðlabankinn hefur gjaldeyrisvarasjóð til að tryggja að greiðslugetu landsins 

við erlenda aðila. 

 Seðlabankinn er einnig lánveitandi til þrautarvara ef banki sem hefur 

rekstrargrundvöll þarf tímabundna aðstoð vegna greiðsluvandræða. 
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Kafli 10 - Ýmsar hagtölur 

Þegar meta á hvort að hagkerfið er í góðum rekstri eða slæmum og til að meta áhrif 

ýmissa aðgerða bæði í peningamála- og efnahagsstefnu þarf að hafa einhverja 

mælingu sem getur gefið okkur hugmynd um það. Ein algengasta mæling sem er 

notuð er svokölluð landsframleiðsla. Landsframleiðsla er markaðsvirði allrar vöru og 

þjónustu, sem framleidd er til endanlegra nota innan lands á tilteknu tímabili. Þessar 

vörur skapa tekjur þegar þær eru seldar og sem kaupir vöruna greiðir fyrir hana gjald, 

þannig að í hagkerfi eru tekjur alltaf jafnar gjöldum. Í tölum um landsframleiðslu er 

ekki hægt að finna það sem er framleitt á heimilum til eigin nota né ólöglega 

starfsemi.
 
Þegar landsframleiðsla er skoðuð er gerður greinarmunur á raunvirði og 

nafnvirði. Ef við höldum verðinu óbreyttu getum við reiknað raunvirði 

landsfamleiðslunnar sem gefur okkur upplýsingar um það hve mikið framleiðslan 

hefur aukist.
 94

 Í Heimalandi má reikna út landsframleiðsluna áður en þeir byrjuðu að 

stunda viðskipti: 

Tafla 10 - Framleiðsla á dag fyrir viðskipti Heimalands  

 Flögubær Kornhlaða Kúabú Samtals Raunvirði 

Kartöflur 9,0 kg 2,0 kg 16,0 kg 27,0 kg 5400 kr 
(27 x 200)* 

Kjöt 7,2 kg 2,4 kg 10,0 kg 19,6 kg 10.290 kr 
(19,6 x 525)* 

Hveiti 8,1 kg 4,0 kg 14,0 kg 26,1 kg 3654 kr 
(26,1 x 140)* 

  Landframleiðsla á dag 

(raunvirði): 
 19.344 kr 

*Kílóverð: Kartöflur 200 kr, kjöt 525 kr, hveiti 140 kr 

 

Tafla 11 - Framleiðsla á dag eftir sérhæfingu og viðskipti 

 Flögubær Kornhlaða Kúabú Samtals Raunvirði 

Kartöflur 30 kg   30 kg 
9.000 kr 

(30 x 200)* 

Kjöt   35 kg 35 kg 
18.375 kr 
(35 x 525)* 

Hveiti  20 kg 10,5 kg 30,5 kg 
4.270 kr 

(30,5 x 140)* 

  Landframleiðsla á dag 

(raunvirði): 
 28.645 kr 

*Kílóverð: Kartöflur 200 kr, kjöt 525 kr, hveiti 140 kr 
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Raunvirði landframleiðslunnar hefur aukist úr 19.344 kr í 28.645 kr eingöngu vegna 

viðskipta og aukinnar sérhæfingar. 

Þegar raunvirði er borið saman milli mismunandi tímabila er mikilvægt að hafa sama 

verð. Ef við berum saman virði landsframleiðslunnar milli tímabila og tökum einnig 

tillit til verðbreytinga erum við að skoða nafnvirði framleiðslunnar eða verðmiða 

dagsins í dag. Nafnvirði þjóðarframleiðslunnar tekur bæði tillit til magnbreytinga og 

verðbreytinga.  

Ef verðbólga er til staðar þannig að verð hækkar um u.þ.b. 5% og kílóverð kjöts 

verður 550 kr/kg, kílóverð kartafla 210 kr/kg og kílóverð hveitis 147 kr/kg breytist 

taflan miðað við óbreytt framleiðslumagn þannig: 

Tafla 12 - Nafnvirði landsframleiðslu eftir verðbólgu 

 Flögubær Kornhlaða Kúabú Samtals 

Kartöflur 6.300 kr   6300 kr 

Kjöt   19.250 kr 19.250 kr 

Hveiti  2.940 kr 1.544 kr 4.484 kr 

   Landsframleiðsla 

á dag (nafnvirði): 
30.034 kr 

 

Ef skoðuð er framleiðslan (eftir að viðskipti hófust) þá er nafnvirðið 28.645 kr. Eftir 

verðbólgu miðað við sama magn hefur nafnvirðið nú hækkað í 30.034 kr jafnvel þó að 

engin framleiðsluaukning hafi átt sér stað.  

Þar sem mælingin er notuð til að átta sig á stærð hagkerfisins og breytingu á því milli 

tímabila er það raunvirði framleiðslunnar sem skiptir máli. Venjulega er nafnvirði 

framleiðslunnar fundið og síðan er því breytt í raunvirði með notkun vísitölu sem 

kallast verðvísitala landsframleiðslu. Oftast heyrist talað um landsframleiðslu sem 

verga landsframleiðslu, skammstafað VLF, en það þýðir heildarframleiðslan í 

hagkerfinu. Þegar talað er um hreina landsframleiðslu er búið að draga frá afskriftir 

eða þann kostnað sem verður til vegna m.a. vegna viðhalds véla og tækja ásamt þeim 

hætta í notkun vegna aldurs eða slits.
95
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Þar sem ekki dugar að líta einungis á landsframleiðsluna sem slíka þar sem fólksfjöldi 

er breytilegur er oft skoðuð landsframleiðsla á mann til að auðvelda mælingu á velferð 

einstaklinganna. Ekki má þó gleyma því að velferð mælist í fleiri þáttum en 

landsframleiðslu, s.s. heilsufari, menntunarstigi þjóðar, barnadauða, auknum frítíma, 

samverustundum fjölskyldu og svo mætti áfram telja. Hins vegar gefur 

landsframleiðsla á mann góða vísbendingu um það hvernig þjóðinni vegnar og er 

nátengt velferðarþáttunum sem nefndir eru að ofan. 

Þegar hagkerfi er opið og viðskipti eru milli landa eru einnig notuð hugtök eins og til 

dæmis þjóðarframleiðsla. Munurinn á henni og landsframleiðslu er að inni í þeirri 

tölu eru tekjur af íslenskum þegnum hvort sem þeir starfa innan lands eða utan meðan 

landframleiðsla nær til allrar framleiðslu innan lands. Stundum er þjóðarframleiðsla 

einnig notuð til að meta hagræna velferð líkt og landsframleiðsla. Einnig eru til alls 

kyns vísitölur eins og lánskjaravísitala, launavísitala, byggingavísitala en hér verður 

ekkert farið nánar í þær nema að þær eru líkt og aðrar vísitölur notaðar til að bera 

saman tölur mismunandi tímabila.  

Samantekt 

 Landsframleiðsla er markaðsvirði allrar vöru og þjónustu sem framleidd er til 

endanlegra nota innanlands á tilteknu tímabili. 

 Landsframleiðsla er sú tala sem gefur hvað bestu vísbendingu um hvernig þjóð 

vegnar. 

 Landsframleiðsla er reiknuð á nafnvirði og vísitala landsframleiðslu notuð til 

að finna raunvirði hennar. Raunvirðið er það sem skiptir máli og segir til um 

raunverulega framleiðsluaukningu. 
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Kafli 11 - Peningavitund 

Peningar skipta máli fyrir okkur flest því fyrir þá getum við keypt það sem við þurfum 

og það sem okkur langar í. Við eyðum stórum hluta ævi okkar í að vinna til að öðlast 

tekjur og eru peningar hluti af flestu í kringum okkur. Hér er að finna ábendingar sem 

settar eru fram með það að leiðarljósi að hjálpa einstaklingum að draga úr mögulegri 

sóun eigin peninga og gera grein fyrir því hvaða ábyrgðir fylgja til dæmis lántöku. Það 

er vel hægt að hafa sterka peningavitund án þess að teljast nískur eða samansaumaður. 

Heldur snýst hún fyrst og fremst um það að vita í hvað peningarnir fara og vera sáttur 

við það sjálfur.  

Lán 

Það að eyða peningum án þess að hugsa um afleiðingar þess getur haft langvarandi 

áhrif þó að stundaránægjan geti verið mikil. Það er mikilvægt að gera sér grein fyrir 

því að lán sem er tekið í dag til að kaupa hluti er þegar öllu er á botninn hvolft lán sem 

maður tekur hjá sjálfum sér í framtíðinni. Það þýðir að viðkomandi ætlar að lifa á 

peningum í dag sem hann vinnur sér inn síðar.  

Til að eignast bíl er hægt að gera tvennt. Safna peningum sem gæti tekið einhvern 

tíma en á meðan myndu þeir peningar ávaxtast. Einnig er hægt að taka lán fyrir 

upphæðinni, en sú upphæð myndi hækka í samræmi við vexti. Því er ekki sama verð 

greitt fyrir bílinn sem er safnað fyrir og þann sem er tekið lán fyrir. Fórnarkostnaður 

þess sem safnar er þá fólginn í því að hann þarf að komast ferðar sinnar öðruvísi á 

meðan, en hjá hinum sem kaupir fellur til vaxtakostnaður, viðhaldskostnaður, 

bifreiðaskattar og skoðanir o.fl., auk þess sem bíllinn fellur í verði um leið og hann 

eldist. Sá sem safnar er fljótari að safna fyrir bílnum en sá sem fær lánið tekur að 

greiða fyrir það. Þar af leiðandi, ef fórnarkostnaður þess að eiga ekki bíl er lágur, getur 

borgað sig frekar að safna og bíða.  

Sama má segja um mjög marga hluti sem við eignumst eins og heimilistæki og 

húsgöng. Ef fórnarkostnaðurinn við að bíða er ekki hár er yfirleitt mun fljótlegra og 

ódýrara að safna fyrir þeim fyrst inn á reikning sem ber vexti og kaupa síðar.  

Þetta þýðir hins vegar ekki að aldrei eigi að taka lán heldur einungis að íhuga hvað 

vinnst og hvað tapast þegar ákveðið er að taka lán,. Best er ef taka á lán að huga vel að 

upphæðinni þannig að greiðslubyrðin sé innan þeirra marka sem tekjur einstaklings 

leyfa og að gefnu tillit til þess að forsendur geta breyst. Bankar og aðrar lánastofnanir 
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bjóða upp á greiðslumat og mikilvægt er að virða þau takmörk sem þar eru sett til að 

lágmarka hættuna á því að lenda í greiðsluerfiðleikum síðar. Ef illa fer og aðili er ófær 

um að greiða lán til baka getur það haft þær afleiðingar í för með sér að hann missi 

þann hlut sem veð var í eða verður gjaldþrota. Það sem verra er að stundum getur 

annar aðili en sá sem tók lánið lent í vandræðum eða jafnvel gjalþroti vegna þess að 

lántakinn getur ekki staðið undir láninu. Það getur gerst ef viðkomandi hefur gengist í 

ábyrgð eða lagt eign sína að veði til að einhver annar geti fengið lán. 

Á Íslandi hefur það verið sterkt í þjóðinni að kaupa sér húsnæði frekar en að leigja en 

það getur vel verið mun dýrari leið og líklegri til að valda greiðsluvanda ef t.d. 

erfiðlega gengur að selja hús þegar þörf er á eða húsnæðisverð hefur fallið. Eignir eru 

misjafnlega seljanlegar, peningar eru mest seljanlega eignin en fasteign er misjafnlega 

seljanleg eign sem fer eftir stöðu efnahagsmála. Hér kemur aftur inn 

fórnarkostnaðurinn sem um var rætt í kafla 2: Hverju við fórnum til að eignast 

eitthvað annað. Ef við leigjum getum við mögulega fórnað því að hafa full yfirráð yfir 

húsnæðinu fyrir það að halda í annars konar eignir eins og peninga, bankabækur, 

skuldabréf eða annað. Ef við kaupum húsnæði leggjum við í fjárfestingu á minna 

seljanlegri eign í staðinn fyrir yfirráð og í von um að verð hafi hækkað ef við ákveðum 

að selja þannig að fjárfestingin skili ávöxtun. Hvora leiðina við veljum byggir á 

hverjum og einum og mati hans á fórnarkostnaði mismunandi leiða. 

Sóun 

Í rannsókn sem var gerð árið 2009 kom í ljós að á hverju ári henda Íslendingar lítið 

eða ónotuðum hlutum fyrir um 13 milljarða á ári. Algengast voru kaup á raftækjum, 

tölvuvörum og fatnaði sem aldrei er notaður. Í sömu rannsókn kom fram að 

Íslendingar henda 6-8% í hverri viku af keyptum mat eða fyrir um 4 milljarða á ári.
96

 

Líklega eru þessar tölur í raun mun hærri ef þær eru bornar saman við breska könnun 

en þar kom fram að í Bretlandi er hent um 30% af mat sem hefði mátt nýta. Þar kemur 

fram að mest er hent af ávöxtum og grænmeti en einnig komast pasta og hrísgrjón 

ofarlega á lista yfir matvæli sem oftast er sóað.
97

 Í kjölfar þessarar könnunar var 

opnuð áhugaverð heimasíða: www.lovefoodhatewaste.com en þar má finna ýmsar 
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upplýsingar um matarsóun og alls kyns leiðir til að nýta matinn betur, skammtastærðir 

og girnilegar uppskriftir.
98

  

Þess má geta að í þessum tölum er ótalinn kostnaður sem fer í sorphirðu og urðun 

sorps sem er greiddur með sköttum og gjöldum einstaklinga að ógleymdum 

umhverfisáhrifum. 

Tilboð 

Oft er það þannig ef vara er auglýst á lækkuðu tilboðsverði að erfitt er að standast 

freistinguna jafnvel þó að engin þörf sé fyrir það sem keypt er. Í íslensku rannsókninni 

sem vitnað var í að ofan svöruðu 35% svarenda því að þeir hefðu keypt hluti sem þeir 

hvorki þurftu né notuðu eftir kaupin eingöngu af því þeir voru á tilboði. Það er mjög 

mikilvægt þegar verð á einhverjum hlut er skoðað að gera það ekki bara í samhengi 

við annað verð sem búið er að stroka yfir heldur að hugsa um það miðað við eigið 

notagildi. Hve mikið væri ég tilbúin að greiða fyrir vöruna?  

Ef þú horfir á sjónvarpstæki og hugsar með þér: „Ég væri tilbúin að kaupa þetta 

sjónvarp fyrir 30.000 kr og í staðinn sleppa því að kaupa eitthvað annað.“ 

(fórnarkostnaður). Þegar þú ferð að skoða verðið nánar kemur í ljós að verðið á 

sjónvarpinu er 50.000 kr, hins vegar er það á tilboði því það kostaði áður 70.000 kr. 

Ef þú kaupir sjónvarpið væri hins vegar ekki rétt að segjast hafa grætt 20.000 krónur 

því í raun hefurðu tapað 20.000 krónum af því þú borgaðir meira fyrir sjónvarpið en 

virðið sem þú settir upphaflega á það.  

Reikningar og kassakvittanir 

Það kann mörgum að þykja skondið þegar þeir sjá fólk yfirfara kassakvittunina úti í 

búð til að athuga hvort rétt sé rukkað fyrir vörurnar sem voru keyptar. Málið er hins 

vegar að þessi einstaklingur hefur sterka peningavitund og bæði skoðar verð þess sem 

sett er í körfuna og verðið sem síðan er rukkað fyrir. Það er engin ástæða til að borga 

hærra verð en gert er að greiða enda mun meira vit í því að nota þá peninga í eitthvað 

nytsamlegt eða skemmtilegt fyrir viðkomandi. Þó að nákvæm yfirferð sé ef til vill full 

tímakrefjandi, sérstaklega ef kaupa á mikið þá tekur enga stund að renna yfir 

kvittunina á leiðinni út og rétt að sjá hvort einhverjar upphæðir séu óvenjulegar. Til 

þess þarf þó að hafa hugmynd um það hvað er nokkurn veginn eðlilegt verð fyrir vöru, 

eitthvað sem allir ættu að temja sér fyrr frekar en síðar á ævinni.  
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Við getum einnig haft vökul augu fyrir villum í hinum ýmsu reikningum. 

Greiðslukortareikningar, símreikningar eða hvaða aðrir reikningar sem okkur berast er 

eðlilegt að líta yfir áður en greiðsla er innt af hendi. Það vill gleymast á tímum 

rafrænna reikninga sem varla koma fyrir augu þess sem greiðir að ná í þá í netbanka 

og yfirfara. Þeir sem innheimta peninga eru ekki óskeikulir og óþarfi að greiða fyrir 

annað en það sem raunverulega hefur verið keypt.  

Veraldarvefurinn 

Þegar vafrað er á veraldarvefnum eru ýmsar gildrur sem auðvelt er að falla í. Margar 

vefsíður veita loforð um frían aðgang en krefjast engu að síður greiðslukorts þegar 

skráning er gerð. Þá er hins vegar oft að finna í smáa letrinu á þessum síðum að það 

þurfi að senda inn sérstaka beiðni um að fella niður hina ókeypis áskrift til að koma í 

veg fyrir að full áskrift sé rukkuð þegar hinni fríu lýkur. Einnig er oft sjálfkrafa 

endurnýjun á áskrift á einhverra mánaða fresti og mörg þúsund krónur fara til 

netfyrirtækja um víðan heim vegna áskrifta á síður sem eru jafnvel aldrei skoðaðar 

aftur. Ef við yfirferð reiknings vegna greiðslukorts vekur upp einhverjar spurningar er 

ráðlegt að hringja í bankann eða greiðslukortafyrirtækið og athuga málið.  

Samantekt 

 Mikilvægast þegar kemur að peningavitund er að vita í hvað maður eyðir 

peningunum sínum. 

 Þegar kaupa á einhvern hlut á lánum er mikilvægt að vega og meta allan 

fórnarkostnað og gera raunhæft greiðslumat með öryggismörkum ef 

upprunaleg skilyrði lána bregðast. 

 Íslendingar sóa gríðarlegu magni af mat og ýmsri annarri vöru árlega. Hægt er 

að draga úr þessu með því að huga vel að hvað er keypt og hve mikið er eldað. 

 Rafræna reikninga er mikilvægt að skoða til að tryggja að ekki sé verið að 

greiða fyrir annað en keypt hefur verið. 

 Verðvitund í verslunum og yfirferð á kassakvittunum getur sparað peninga.  

 Ef vefsíður krefjast greiðslukortaupplýsinga þarf að gæta þess að loka fyrir 

áskrift þegar hennar er ekki óskað lengur því oft eru þær með sjálfkrafa 

endurnýjun í áskriftarskilmálum. 
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Kafli 12 - Stefnur 

Hagfræðin er sjálf þess eðlis að þó að margt í hagfræðinni flokkist sem staðreyndir eru 

til ýmsar nálganir og mismunand markmið sem menn hafa að leiðarljósi þegar ólíkar 

stefnur eru skoðaðar. Við heyrum oft talað um kapítalisma, sósíalisma, frjálshyggju og 

félagshyggju oftar en ekki sem andstæður gegn hvort öðru. Í þessari bók hefur verið 

reynt að nálgast hagfræðina meira frá hinum þekktari og alla jafna viðurkenndum 

staðreyndum sem í kringum hagfræðina eru frekar en að leiða hugann að mismunandi 

stefnum í rekstri þjóðarbúsins. Það má segja að munurinn sé annars vegar sá að hér 

hefur verið farið yfir hvernig er mögulegt að stækka þjóðarkökuna en lítið um það 

hvernig henni er síðan skipt. 

Þróun hagfræðinnar er stöðug og þegar Adam Smith setti fram hugmyndir sínar um 

frelsi í viðskiptum bjó hann á tímum þar sem einokun var ríkjandi og markaðir líkt og 

við þekkjum ekki til nema í fátæklegri mynd. Hugmyndir hans höfðu mikil áhrif á 

hagkerfi hans tíma þegar það færðist frá einokun yfir í samkeppni á markaði. Verð var 

ekki lengur ákveðið af yfirvöldum heldur af framboði og eftirspurn. Hann taldi að 

ríkisvaldið ætti fyrst og fremst að setja lög og framfylgja þeim til að tryggja 

samkeppni og skilvirkni markaðarins. Hann taldi hins vegar að ríkið ætti ekki að 

skipta sér mikið að því hvernig kökunni væri skipt. Karl Marx lagði mikla áherslu á 

skiptingu landsframleiðslunnar en hann upplifði á sínum tíma að verkalýður í námum 

og verksmiðjum bjó við bágborin kjör meðan örfáir eigendur fjármagnsins uppskáru 

gróðann og taldi hann að vinnuaflið ætti að eiga framleiðsluna og skipta henni jafnt á 

milli sín. Milton Friedman lagði áherslu á markaðshagkerfið og dró í efa getu ríkisins 

til að stjórna hagsveiflum með svifaseinum viðbrögðum sem oft hefðu ekki áhrif fyrr 

en of seint og kæmu þá öfugt ofan í batann. John Maynard Keynes taldi hins vegar að 

ríkið hefði mikilvægt hlutverk sem væri að grípa inn í þegar illa gengi, fara sjálft í 

framleiðslu, s.s. vegagerð, álversframkvæmdir, gangagerð, en draga sig til baka þegar 

hagkerfið væri í uppsveiflu. 
99

 

Hagfræðin er líkt og fyrr hefur verið nefnt fag þar sem rannsóknum eru takmörk sett 

áður en ný kenning er reynd og að skoða fyrri aðgerðir til samanburðar setur alltaf 

þann fyrirvara að heimurinn breytist í sífellu. Í hagfræðikenningum eru einnig oft 

tekin fram skilyrði sem þarf að uppfylla til að kenningar geti gengið upp. Það getur 

verið ómögulegt að fylgja eftir öllum skilyrðum en það er mikilvægt bæði fyrir 
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stjórnendur og aðra sem fylgja slíkum kenningum að það að fylgja stefnu þýðir að 

gefa verður gaum þeim skilyrðum sem ekki eru til staðar og hvernig skal taka á þeim. 

Að hafa markað en tryggja ekki skilvirkni hans með samkeppni er forsendubrestur. 

Karl Marx taldi að kommúnismi fylgdi í kjölfarið þegar kapítalismi næði hámarki, en 

það reyndi ekki beint á kenningar hans því þær voru notaðar án þess að fullnægja 

mörgum þeim skilyrðum sem hann setti fram. 

Í seinni tíð hefur í hagfræðinni verið lögð aukin áhersla á svokallaða stofnanahagfræði 

þar sem mörg þessara vandamála eru skoðuð, þ.e. hvaða stofnanir eru nauðsynlegar í 

þjóðfélaginu til að tryggja að skilyrðum einstakra kenninga sé fullnægt. Markaðurinn 

verður ekki til sjálfkrafa heldur vegna þeirra laga og reglna (stofnana) sem skapa 

hann.
 100

 Í þessari nýju hugsun er lögð áhersla á að taka tillit til þess kostnaðar sem 

upplýsingaöflun, samningagerð og eftirfylgni þeirra hefur í för með séra, einu nafni 

nefnt viðskiptakostnaður. Ef viðskiptakostnaður er það hár að engin viðskipti eiga sér 

stað eru það kallaðir markaðsbrestir og margir hagfræðingar leggja mikla áherslu á að 

greina og finna leiðir til að bæta þá. Þar er áhersla á að nota lög og reglur (stofnanir) 

ef ábati við þær er meiri en kostnaðurinn við að reka þær.
101

 Markaðsbrestur er til 

staðar varðandi innlánstryggingar banka þar sem annars vegar er talið nauðsynlegt að 

tryggja innlán, en það geti hins vegar leitt af sér áhættusæknari bankarekstur þar sem 

bankarnir hafa öryggisnet að falla í. Annað dæmi má taka um lánveitanda til 

þrautarvara, sem geta verið mikilvægir en geta einnig haft áhrif á áhættusækni banka. 

Þess vegna eru stofnanir þjóðfélagsins mikilvægar en þær þarf alltaf að skoða frá 

mörgum hliðum og meta hvort ábatinn af því að hafa þær sé meiri en því að hafa þær 

ekki.
102
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Orðskýringar 

Að öðru jöfnu: Meðan aðrir þættir breytast ekki. 

Aðföng: Það sem fyrirtæki þarf til framleiðslu sinnar. Einnig kallað framleiðsluþættir. 

Afskriftir: Verðrýrnun tækja, húsnæðis o.fl. vegna slits o.þ.h. 

Afurð: Það sem framleitt er í fyrirtæki, framleiðsla (vara eða þjónusta), gæði. 

Allsherjaryfirburðir: Yfirburðir þegar borinn er saman mismunandi framleiðni milli 

framleiðenda. 

Bankaáhlaup: Þegar margir eða allir innlánshafar vilja fá greiddar innistæður á sama 

tímapunkti. 

Bindiskylda: Reglur um hlutfall innlagna sem bankar mega ekki nota í útlán. 

Bókhaldskostnaður: Allur beinn peningalegur kostnaður við framleiðslu vöru og 

þjónustu. 

Breytilegir vextir: Vexir sem breytast í samræmi við undirliggjandi vaxtagrunn. 

Breytilegur kostnaður: Kostnaður sem fer eftir magni framleiðslunnar. 

Efnahagsstefna: Notkun á útgjöldum ríkisins og tekjuöflun þess til að hafa áhrif á 

efnahagslífið. 

Fastir vextir: Vextir sem breytast ekkert yfir lánstímann. 

Fastur kostnaður: Kostnaður sem er óháður magni framleiðslunnar (til skammst 

tíma). 

Fjármagn: Verksmiðjur, vélar og tæki, sem eru notuð til að framleiða vörur og 

þjónustu. 

Fórnarkostnaður: Það sem þarf að sleppa til að eignast eitthvað annað. 

Framleiðni:  Magn af vörum og þjónustu, sem framleidd er á einni vinnustund. 

Fullkomin samkeppni: Markaður þar sem enginn aðili hefur ráðandi stöðu. 

Gjaldeyrisvarasjóður: Sjóður sem seðlabanki geymir með erlendum gjaldmiðlum. 

Tryggir getu lands til að greiða erlendar skuldir. 

Gjaldmiðill: Það sem greitt er með í viðskiptum. 

Gjöld: Ýmsar skyldugreiðslur einstaklinga og fyrirtækja til ríkis og sveitarfélaga. 

Gæði: Vara og þjónusta sem framleidd er, afurð. 

Hagfræðilegur kostnaður: Allur kostnaður, þar með talið fórnarkostnaður við 

framleiðslu á vöru og þjónustu. 

Hagkvæmni: Skilvirkni, aukin afköst í vinnu eða verki. 

Hagræði: Nytsemd, hagnaður. 
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Hagræn gæði:  Vara eða þjónusta sem hefur virði og hefur verð á markaði. 

Hagstofa Íslands: Miðstöð opinberrar hagskýrslugerðar í landinu og vinnur að söfnun 

gagna, úrvinnslu og birtingu tölfræðilegra upplýsingar um landshagi Íslands og 

þjóðfélagsleg málefni. 

Hagvöxtur: Aukning þjóðar- eða landsframleiðslu á mann. 

Hið opinbera: Samheiti yfir ríki og sveitarfélög. 

Hlutfallsverð: Verð einnar vöru tjáð sem hlutfall af annari vöru. 

Hlutfallsyfirburðir: Yfirburðir þegar borinn er saman mismunandi fórnarkostnaður 

milli framleiðenda. 

Hrein landsframleiðsla: Verg landsframleiðsla að frádregnum afskriftum. 

Hreint útstreymi fjármagns: Mismunur á fjármagni sem streymir út og inn úr 

landinu. 

Höfuðstóll: Upphafleg verðmæti eða peningaupphæð sem sett er í fjárfestingu til að 

gefa arð. 

Innistæðutrygging: Tryggir innistæður innlánshafa að ákveðinni lágmarksfjárhæð. 

Jaðarkostnaður: Kostnaður við að framleiða næstu (síðustu) einingu. 

Jafnar greiðslur: lán þar sem greiðsla af höfuðstólnum er jafnhá allt tímabilið og 

vaxtagreiðsla leggst síðan ofan á. Greiðslur eru því hærri fyrst en lækka með tímanum. 

Jafngreiðslulán: lán þar sem greiðsla afborgana og vaxta samanlagt nemur jafnhárri 

upphæð hverju sinni út lánstímann. Í upphafi er stærri hluti greiðslunnar vextir en 

minna greitt niður af höfuðstól, hlutur höfðustóls eykst þegar líður á lánstímann. 

Kapítalismi: Stjórnskipan þar sem framleiðsluþættir (aðföng) eru í einkaeign. 

Kaupmáttarjafnvægi: Þegar raungengi er 1 og vörur og þjónusta heima kaupa sama 

magn af vörum og þjónustu erlendis. 

Kaupmáttur: Geta hluta eða tekna til að kaupa vörur og þjónustu. 

Kreppa: Langvarandi og mikil minnkun þjóðar- eða landsframleiðslu á mann. 

Kúlulán: Ekkert greitt á lánstíma og höfuðstóllinn ásamt vöxtum síðan endurgreiddur 

í lok tímabilsins. Stundum eru vextir greiddir yfir lánstímann. 

Lausafé: Handbært fé, seljanlegar eignir. 

Lán til þrautarvara: Síðasti möguleiki banka til lántöku. 

Lánveitandi til þrautarvara: Stofnun sem er tilbúin að lána þegar enginn annar vill 

það. 

Mannauður: Þekking og þjálfun, sem fólk öðlast með menntun og starfsreynslu. 

Markaðsvextir: Inn- eða útlánsvextir í boði á markaði. 
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Meðalkostnaður: Heildarkostnaður deilt niður á framleitt magn. 

Nafngengi: Verðið notað til að skipta einu gjaldmiðli fyrir annan. 

Nafnlaun: Skráð laun á tilteknum tímapunkti. 

Nafnverð (nafnvirði): Skráð verð, peningalegt verð á tilteknum tímapunkti. 

Nafnvextir: Skráðir vextir á tilteknum tímapunkti án tillits til verðlagsbreytinga. 

Peningamargfaldari: Áhrif á peningamagn sem bankakerfið hefur gegnum inn- og 

útlánastarfsemi. 

Peningamálastefna: Aðgerðir seðlabanka til að hafa áhrif á framboð peningamagns. 

Raungengi: Verðið sem er notað til að skipta vörum og þjónustu í einu landi fyrir 

vörur og þjónustu í öðru landi. 

Raunverð (raunvirði): Nafnvirði aðlagað vegna áhrifa verðbólgu. 

Raunvextir: Vextir að teknu tilliti til verðlagsbreytinga. 

Samdráttur: Minnkun þjóðar- eða landsframleiðslu á mann. 

Seljanleg: Hægt er að koma í verð fljótlega og auðveldlega á markaði. 

Sjálfsþurftarbúskapur: Búskapur sem er sjálfum sér nógur, þar sem ekkert þarf að 

kaupa að eða er flutt inn. 

Skattar: Framlag einstaklinga og fyrirtækja af m.a. tekjum og eignum til ríkisins. 

Skilvirkni:  Að starfa eða virka á besta mögulega hátt með minnstri sóun á tíma og 

framlagi. 

Skortur: Takmörkuð gæði þjóðfélagsins. 

Stýrivextir: Vextir sem stjórnvöld nota til að hafa áhrif á markaðsvexti, einkum vextir 

seðlabanka í viðskiptum við lánastofnanir. 

Útsvar: Framlag einstaklinga og fyrirtækja af m.a. tekjum og eignum til sveitarfélaga. 

Vaxtatekjur: Tekjur af höfuðstól vegna vaxta. 

Verðbólga: Viðvarandi hækkun verðlags. 

Verðhjöðnun: Viðvarandi lækkun verðlags. 

Verðlag: Verð á tilteknum stað, á tilteknum flokkum vöru eða þjónustu. 

Verðtrygging: Trygging á að höfuðstóll haldi verðmæti sínu þrátt fyrir 

verðlagsbreytingar. 

Verðvísitala neysluverðs:  Sýnir breytingu á verðlagi neysluvara milli gefinna 

tímabila. 

Verg landsframleiðsla: Markaðsvirði allra fullunninna vara og þjónustu innan 

landamæra ákveðins ríkis á ákveðnu tímabili, yfirleitt einu ári. 

Vextir: leigugjald fyrir fjármagn. 
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Viðskiptaafgangur: Ef verðmæti útflutnings er meira en innflutnings. 

Viðskiptahalli: Ef verðmæti innflutnings er meira en útflutnings. 

Viðskiptajöfuður: mismunur á verðmæti útfluttrar og innfluttrar vöru og þjónustu. 

Vænt verðbólga: Sú verðbólga sem búist er við að verði í framtíðinni. 

Vörukarfa: Grunnur vísitölu neysluvöru og er byggður á útgjaldarannsóknum 

Hagstofunnar. Frá því árið 2000 hefur útgjaldarannsóknin verið samfelld, þ.e. hún er 

gerð ár hvert og stendur allt árið. 

Þjóðarbúskapur: Efnahagslíf þjóðar, hagnýting auðlinda og landgæða. 

Þjóðarframleiðsla: Markaðsvirði allra fullunninna vara og þjónustu af þegnum 

ákveðins ríkis á ákveðnu tímabili, yfirleitt einu ári. 

Þjóðarkaka: Heildarframleiðsla lands. 
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