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Útdráttur 

Í ritgerðinni er leitast við að svara því hvort hægt sé að framleiða löggæslu á markaði á 

hagkvæmari máta en undir því fyrirkomulagi ríkisreksturs. Í upphafi eru ríkjandi 

kenningar hefðbundinnar rekstrarhagfræði kynntar, sem helst snerta efnið. Þetta eru 

kenningar um ytri-áhrif, samgæði og laumufarþegavandann. Einnig verða kynnt önnur 

vandamál um framleiðslu löggæslu, s.s. stærðarhagkvæmni og mótrök Nozick. Þar á eftir 

eru kenningar austurríska skólans í hagfræði um hagkvæmni kynntar og notaðar til þess 

að gagnrýna og greina vandamál hefðbundinnar rekstrarhagfræði um ytri-áhrif, 

samgæði og laumufarþega. Auk þess er öðruvísi nálgun þeirra notuð til þess að útskýra 

markaðsferlið á annan hátt en hefðbundin rekstrarhagfræði gerir. Þannig er bent á 

mikilvægi upplýsingaflæðis og samhæfingar á markaði til þess að stuðla að hagkvæmni. 

Ríkisrekstur er gagnrýndur í þessu ljósi. Loks eru raunveruleg dæmi um markaðslausnir á 

sviði löggæslu og öryggis kynnt og sýnt hvernig einkaaðilar geta komið saman og leyst 

þessi vandamál. Einnig er rýnt örstutt í ímyndaða lausn Friedmans á frjálsum markaði 

um löggæslu og mótrök hans gegn Nozick kynnt. 
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1 Inngangur 

Spurningin sem leitast er svara við í þessari ritgerð er þessi: getur markaðurinn framleitt 

löggæslu á skilvirkari máta en ríkið? Með öðrum orðum er verið að spyrja hvort að það 

fyrirkomulag þegar einkaaðilar eru í samkeppni á markaði um að bjóða fram löggæslu 

leiði til betri útkomu en við búum við í dag. En hvað gerir þessa spurningu áhugaverða 

og hvaða leiðir er hægt að fara til þess að finna svar við henni? Áður en gerð verður 

tilraun til að finna svar við spurningunni getur verið gagnlegt að fara yfir fræðilegt og 

sögulegt samhengi spurningunnar auk mögulegra vandamála sem greina þarf og finna 

lausnir við. 

Rannsóknarspurningin er í raun partur af stærri spurningu sem snertir allar þær vörur 

sem ekki eru framleiddar á markaðnum. Hagfræðingar eyða miklum tíma í að rannsaka 

eðli viðskipta og framleiðslu vara á markaðnum en sumir þeirra, eins og ég í þessari 

ritgerð, spyrja einnig um eðli þeirra vörutegunda sem ekki eru framleiddar á 

markaðnum. Er rökrétt að halda því fram að markaðurinn geti framleitt allar vörur nema 

þær sem skilgreindar eru sem undanþágur sem verða þar af leiðandi að vera framleiddar 

af ríkinu? Af hverju getur markaðurinn séð um framleiðslu á vörum eins og húsum, 

bílum, flugvélum, tölvum, matvörum og svo framvegis en jafnframt ekki framleitt vörur 

eins og löggæslu, landvarnir og réttarkerfi?1. Eins og Gustave de Molinari (2009) spurði: 

ef lögmál hagfræðinnar gilda á sama hátt og náttúrulögmál, af hverju ætti þá eitt að 

gilda um framleiðslu löggæslu2 og annað um allar aðrar vörutegundir? Annað hvort 

gildir lögmálið um allar vörur jafnt eða undirstöður hagfræðinnar gætu reynst ótraustar. 

Þannig er spurningin ögrandi jafnframt því að vera áhugaverð og spyr um leið hvort 

hagfræðingar séu yfirleitt sammála, þ.e hvort hagfræðin sem fræðigrein sé sameinuð 

eða hafi kvíslast í mismunandi áttir. 

                                                       

1 Þó svo einkaaðilar geri það þó að hluta til við framleiðslu allra þessara vörutegunda 
2 Á tíma Molinari, 1849 í Frakklandi, var laissez-faire sem hefð ríkjandi meðal hagfræðinga. Því voru flestir 
sammála um það að ríkið ætti að sjá um sem allra minnst, aðeins löggæslu ef eitthvað yfirhöfuð. Á okkar 
tíma standa mál augljóslega öðruvísi. 
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Það fyrirkomulag að ríkið sjái um löggæslu hefur ekki alltaf verið ríkjandi í sögunni. Á 

þjóðveldistímanum í sögu Íslands árin 930-1262 var til að mynda ekkert sameiginlegt 

framkvæmdavald á Íslandi sem fór með miðlæga stjórn valds og þar af leiðandi var 

löggæsla á vegum einkaaðila3. Fleiri söguleg dæmi er að finna í sögum annarra þjóða og 

þar má t.d. nefna Írland á miðöldum (Casey, 2010), Ameríska vestrið 1830-1900 

(Anderson og Hill, 1979), samfélag Kapauku frumbyggja í Nýju Guinea (Benson, 1990, 

bls. 15-21) og fleiri dæmi4. Með það í huga að núverandi fyrirkomulag löggæslu hafi ekki 

ávallt verið ríkjandi í mannkynssögunni vaknar upp spurningin um hvort fræðilegar 

ástæður séu fyrir þeirri þróun sem hefur átt sér stað. hvað hefur hagfræðin að segja 

varðandi þessi mismunandi fyrirkomulög á framleiðslu löggæslu? Hvort þeirra leiðir að 

hagkvæmustu nýtingu auðlinda við framleiðslu á löggæslu? 

Í hefðbundinni rekstrarhagfræði er að finna ýmsar kenningar sem hagfræðingar hafa 

notað til þess að sýna fram á svokallaða markaðsbresti (e. market failure). Því verður 

þeim kenningum sem helst snerta viðfangsefnið gerð skil í næsta kafla. Þar verður farið 

yfir kenningar um ytri-áhrif og samgæði og tengsl þeirra við hagkvæmni. Framleiðsla á 

svokölluðum samgæðum á markaði er oft talin vankvæðum bundin og líkleg til þess að 

leiða til markaðsbresta. Löggæsla er oft flokkuð sem sú vörutegund sem fellur inn í 

skilgreiningu á samgæði og því er oft ráðlagt að ríkið sjái um framleiðslu á henni. Helsta 

vandamálið við framleiðslu á löggæslu á markaði er hið svokallaða 

laumufarþegavandamál. Þannig verður afstaða hefðbundinnar rekstrarhagfræði sett 

fram, gagnrýnd og mögulegar lausnir við vandamálum kynntar.  

Gagnrýni þessara ríkjandi kenninga leiðir okkur óumflýjanlega á slóðir austurrískra 

hagfræðinga. Með óhefðbundinni nálgun þeirra á markaðsferlið, og þá sérstaklega 

skilgreining þeirra um hagkvæmni, líta meint vandamál hefðbundinna 

rekstrarhagfræðinga allt öðru ljósi. Hugmynd þeirra um hagkvæmni verður kynnt og í 

kjölfarið hefst greining á vandamálum hefðbundinnar rekstrarhagfræði í ljósi þessarar 

óhefðbundnu nálgunar. Skilgreining þeirra á hagkvæmni svipar til þeirra skilgreininga 

sem oftast eru notaðar í hefðbundinni rekstrarhagfræði, en þó frábrugðin að því leiti að 

                                                       

3 Staðfesta þetta með heimild? 
4 Spurning um að taka til nokkur dæmi til viðbótar hér? 
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hún einblínir algerlega á einstaklinginn. Í þessu samhengi verður hér helst sótt í skrif 

Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, Kirzner og Cordato. 

Auk þess að fara yfir þau vandamál sem helst er að finna í hefðbundinni 

rekstrarhagfræði mun einnig verða farið yfir fleiri rök sem notuð hafa verið til þess að 

réttlæta það að ríkið eigi að framleiða löggæslu. Þá er helst að nefna kenningu Robert 

Nozick (1974) um að samkeppni um löggæslu leiði til myndunar lágmarksríkis (e. 

minimal state). Í því samhengi getur einnig reynst fróðlegt að kanna hvort líkur séu á því 

að einhver sérstök stærðarhagkvæmni myndist við framleiðslu löggæslu sem hugsanlega 

réttlæti áhyggjur hans. Að lokum getur reynst fróðlegt að skoða raunveruleg dæmi um 

markaðslausnir á sviði löggæslu og öryggis almennt. Þar að auki er áhugavert að skoða 

hvernig hagfræðingar ímynda sér frjálsan markað um löggæslu í algerlega stjórnlausu 

samfélagi.  

Með því að skoða núverandi kenningar hefðbundinnar rekstrarhagfræði út frá 

sjónarhóli austurrískrar hagfræðikenninga, auk þess að skoða raunveruleg og ímynduð 

dæmi, vonast ég til þess að ná að stíga stórt skref í þá átt að svara upphaflegu 

spurningunni. 
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2 Vandamál í hefðbundinni rekstrarhagfræði og mögulegar 
lausnir 

2.1 Hagkvæmni á markaði og markaðsbrestur 

Viðtekið hugtak í hefðbundinni nýklassískri rekstrarhagfræði er hugmyndin um 

hagkvæmni. Þannig er markaðsútkoma sögð vera hagkvæm ef hún uppfyllir ákveðin 

skilyrði. Pareto-hagkvæm útkoma, sem dæmi, er sú útkoma þar sem ekki er hægt að 

bæta hag einhvers eins  án þess að skerða hag einhvers annars. Þá er hagur einstaklinga 

túlkaður annað hvort í formi neytendaábata eða framleiðendaábata og er í þeim 

skilningi sú útkoma sem hámarkar sameiginlegan ábata neytenda og framleiðenda sögð 

vera hagkvæm útkoma (Mankiw og Taylor, 2008, bls. 141). Í heild sinni er sameiginlegur 

ábati oft kallaðaður samfélagslegur ábati. Þannig er ábati neytenda skilgreindur sem sá 

greiðsluvilji neytenda (e. willingness to pay) sem gengur umfram verðið sem þeir þurfa 

að greiða fyrir vöru. Á sama hátt er framleiðendaábati sá munur sem er á milli kostnaðar 

við framleiðslu vörunnar og því verði sem fæst fyrir hana. Venjulega stuðlar eðlileg 

virkni markaðarins að þeirri útkomu sem hámarkar þennan sameiginlega ábata (sjá 

Mynd 1) en gerist það ekki einhverra hluta vegna kalla hagfræðingar það markaðsbrest 

(e. market failure) (Mankiw og Taylor, 2008, bls. 145). Fyrir tilstilli ytri-áhrifa og 

laumufarþegavandans er oft sagt að markaðurinn geti ekki framleidd löggæslu á 

hagkvæman hátt. 
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Mynd 1: Hagkvæmni á markaði 

Samkvæmt hefðbundinni rekstrarhagfræði eru ytri-áhrif þau áhrif sem aðgerðir 

einstaklings hafa á aðgerðir annara einstaklinga, sem ekki er gert ráð fyrir í viðskiptum 

(Snyder og Nicholson, 2008, bls. 670). Þannig er neysla einstaklings á vöru, eða 

framleiðsla á henni, sögð annað hvort skerða eða bæta velferð annarra. Hægt er að 

hugsa þetta sem þau áhrif sem samningur milli tveggja aðila hefur á óviðkomandi þriðja 

aðila, sem geta verið annað hvort jákvæð eða neikvæð (Cowen, 1999, bls. 2). 

Markaðsbrestur af sökum ytri-áhrifa tekur á sig nokkrar ólíkar myndir. Í fyrsta tilfellinu 

valda neikvæð ytri-áhrif því að framleitt magn vöru við markaðsjafnvægi verður í raun 

meira en það sem hagkvæmt þykir vera. Þetta gerist vegna þess að framleiðandinn 

tekur ekki tillit til neikvæðra ytri-áhrifa sem framleiðsla vörunnar felur í sér fyrir aðra. 

Þannig verður kostnaður samfélagsins í raun hærri en sá kostnaður sem framleiðandinn 

ber sjálfur. Þar sem kostnaðurinn er í raun hærri en sá sem framleiðandinn horfist í augu 

við veldur það því að framleitt magn verður meira en hefði verið hefði framleiðandinn 

borið allan kostnað af framleiðslunni sjálfur. Í öðru tilfellinu valda jákvæð ytri-áhrif því 

að framleitt magn við markaðsjafnvægi verður í raun minna en það magn sem 

hagkvæmt þykir. Þetta gerist á hliðstæðan hátt og í tilfelli neikvæðra ytri-áhrifa. Nú eru 

hins vegar hlutskipti framleiðanda og neytanda snúið við. Þar sem samfélagslegur ábati 

af vörunni er í raun meiri en sá ábati sem neytendur fá af neyslu vörunnar veldur það 
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því að eftirspurnin sem framleiðandinn horfist í augu við er í raun minni en hún væri 

annars. Það þýðir að framleitt magn við jafnvægi verður í raun minna en hagkvæm lausn 

segir til um. 

Auk ytri áhrifa má nefna svokallað markaðsvald sem enn einn sökudólg 

markaðsbresta samkvæmt hefðbundinni rekstrarhagfræði. Markaðsvald er sá möguleiki 

fyrir fyrirtæki að geta haft áhrif á markaðsverð og þannig hækka það umfram 

jaðarkostnað til þess að ná fram hagnaði.  Fyrirtæki með markaðsvald getur þannig haft 

áhrif á það magn sem framleitt er á markaði. Þar sem fyrirtæki með markaðsvald horfist 

í augu við niðurhallandi eftirspurnarkúrfu leiðir minnkun á framleiddu magni (til þess að 

fá hærra verð) til allrataps, þ.e. heildarábati samfélagsins minnkar (Mankiw og Taylor, 

2006, bls 191-193).  

2.2 Lausn Coase við ytri-áhrifum 

Lausn Coase við ytri-áhrifum felst í því þeirri hugmynd að einkaaðilar geta leyst 

vandamálið á eigin spítur. Hér skiptir hugmyndin um viðskiptakostnað höfuðmáli, en sá 

kostnaður er skilgreindur sem hvers kyns hindrun að viðskiptum sem truflar eða fælir frá 

mögulega viðskiptaaðila (Cowen 1988, bls. 2-3). Ef einkaaðilar geta samið á milli sín án 

nokkurs viðskiptakostnaðar geta þeir leyst vandamálið um ytri-áhrif og þannig ráðstafað 

auðlindum á hagkvæman máta. Í hans lausn skiptir upphafleg dreifing auðlinda engu 

máli þar sem viðkomandi aðilar komast ávallt að sömu hagkvæmustu niðurstöðunni í 

gegnum samningagerð. Lausnin felst í því að einkaaðilar sem valda neikvæðum ytri-

áhrifum geta borgað þeim sem verða fyrir áhrifunum og þannig bætt upp fyrir þann 

skaða sem þeir hljóta af ytri-áhrifunum. Þannig eru framleiðendur sem valda ytri-

áhrifum í rauninni að innbyrða þann samfélagslega kostnað sem gengur umfram þann 

kostnað sem þeir annars myndu búa við. Coase komst að þessari lausn þegar hann 

íhugaði hvernig hægt væri að leysa vandamál útvarpsbylgna (1947). Vandamálið fólst í 

því að tvær eða fleiri útvarpsstöðvar geta útvarpað á sömu bylgjulengd og þannig truflað 

útsendingar hjá hvor annari. Þær útvarpsstöðvar sem gætu hagnast mest á notkun 

ákveðinnar bylgjulengdar myndu hafa hvata til þess að borga öðrum útvarpsstöðvum 

fyrir að halda sig frá þessari tilteknu bylgjulengd og velja aðra bylgjulengd í sinni 

útvörpun. Þannig endar bylgjulengdin hjá þeim aðila sem getur notað hana á 

hagkvæmastan hátt. Þetta leiðir til þess að markaðurinn í heild sinni nær hagkvæmustu 
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útkomunni, því svo lengi sem óhagkvæmt ástand ríkir mun það bjóða upp á 

hagnaðartækifæri með gerð samninga. Svo lengi sem samningagerð kostar ekkert 

verður útkoman þar að leiðandi ávallt hagkvæm.  

2.3 Samgæði og laumufarþegavandinn 

Laumufarþegavandinn er hugsanlega sá vandi sem helst snertir viðfangsefni 

ritgerðarinnar. Til þess að skilja rót vandans er nauðsynlegt að hafa kynnt sér vandamál 

ytri-áhrifa. Vandamálið eins og það er venjulega sett upp er á eftirfarandi hátt. Gengið 

er út frá þeirri hugmynd að hægt sé að flokka vörutegundir eftir tveimur breytum. 

Annars vegar því hvort hægt sé að útiloka neyslu þeirra og hins vegar hvort samkeppni 

ríki um neyslu þeirra. Samgæði eru þær vörur sem ekki er hægt að útiloka neyslu á 

nokkurn hátt auk þess að samkeppni ríkir ekki um neysluna (Cowen 1988, bls. 3-4). Með 

útilokun er átt við möguleikan að geta komið í veg fyrir að þeir sem borga ekki fyrir 

vöruna geti nýtt vöruna eða notið góðs af henni. Með öðrum orðum er átt við að 

óviðkomandi þriðji aðili getur orðið fyrir jákvæðum-ytri áhrifum þegar aðrir neyta 

vörunnar. Með samkeppni um neyslu vörunnar er átt við að neysla eins á vörunni heftir 

á engan hátt neyslu annars á vörunni. Framleiðsla á samgæðum á þannig að valda 

jákvæðum ytri-áhrifum sem eru þau jákvæðu áhrif sem aðgerðir einstaklings hafa á aðra 

einstaklinga (Cowen 1988, bls. 2). Þar sem einstaklingar geta notið góðs af vörunni án 

þess að borga fyrir hana myndast það sem kallast laumufarþegavandinn. Hann felst í því 

að einstaklingar ákveða að kaupa ekki vöruna því sem velferðarhámarkandi 

einstaklingar (e. homo oeconomicus) sjá þeir fram á að geta notið góðs af vörunni án 

þess að borga fyrir hana. Ef of margir ákveða að greiða ekki fyrir vöruna mun 

kostnaðurinn við framleiðslu vörunnar á endanum verða hærri en tekjurnar sem 

framleiðandinn fær frá neytendum. Þannig hverfur hvatinn til þess að framleiða vöruna 

á markaði. Þetta er kallað markaðsbrestur þar sem markaðurinn nær ekki að framleiða 

vöru sem neytendur vilja samt sem áður eða framleiðir hana í minna magni en 

hagkvæmt þykir. Möguleg lausn við þessum vanda felst í því að innbyrða þau ytri áhrif 

sem neysla eða framleiðsla samgæða veldur, en er oft talin óraunhæf vegna tilkomu 

viðskiptakostnaðar. Viðskiptakostnaður er skilgreindur sem hvers kyns hindrun að 

viðskiptum sem truflar eða fælir frá mögulega viðskiptaaðila (Cowen, 1988). Þar sem 
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löggæsla er venjulega sett í flokk samgæða liggur sú niðurstaða fyrir að markaðurinn 

geti ekki séð um framleiðslu hennar. 

2.4 Pigou-lausn 

Pigou nálgast vandamálið frá öðrum sjónarhól en Coase. Lausnin felst í því að ríkið á að 

geta skattlagt eða niðurgreitt þá aðila sem valda ytri-áhrifum. Ríkið á þannig að geta 

skattlagt þá sem valda neikvæðum ytri-áhrifum með því að setja skattinn jafnháan og 

ytri-áhrifin  eru og þannig leiðrétta óhagkvæma útkomu markaðsins (Mankiw, 2006, bls. 

198-199). Þetta á að gerast vegna þess að skattlagning á framleiðandann eykur kostnað 

hans og þannig neyðist hann, í vissum skilningi, til þess að innbyrða allan samfélagslegan 

kostnað sem af framleiðslunni hlýst. Þar af leiðandi ætti framleitt magn að vera það 

magn sem hagkvæmt þykir, þ.e. það magn sem hámarkar samfélagslegan ábata. Þegar 

um jákvæð ytri-áhrif er að ræða sé hægt að skattleggja þá sem verða fyrir jákvæðu 

áhrifunum og borga framleiðandanum í formi niðurgreiðslu. Þannig neyðir það 

„laumufarþega“ í að borga sinn hluta af kostnaðnum og eykur um leið hvata 

framleiðanda til þess að framleiða hagvæmt magn af vörunni. Ef ríkið getur einhvern 

meginn mælt áhrifin á samfélagslegan ábata sem ytri-áhrif hafa, hvort sem þau eru 

neikvæð eða jákvæð, getur ríkið þannig séð um að koma á hagkvæmri útkomu á 

markaðnum.  

Þó svo lausn Pigou við ytri áhrifum virðist virka á blaði, þó eingöngu ef gert er ráð 

fyrir því að það kosti ekkert fyrir ríkið að „lagfæra“ markaðsúrkomuna á þennan hátt, er 

nauðsynlegt að fjalla stutt um mikilvæg mótrök gegn þessari lausn. Þar má helst nefna  

Buchanan og Tullock (1962) sem sýna fram á að pólitíska ferlið sem Pigou gerir ráð fyrir 

að geti „lagfært“ markaðsútkomuna, sé sjálft fórnarlamb ytri-áhrifa, sem, ásamt 

kostnaðar við upplýsingaöflun, leiðir til óskilvirkrar útkomu. Þannig gerir Pigou ráð fyrir 

of miklu, þ.e. hann gerir ráð fyrir því að ríkið muni „lagfæra“ óhagkvæmu útkomuna, á 

meðan hvatakerfi kjósenda er ekki til þess fallið að kjósa þá stefnu (Friedman 2005). 

Samkvæmt Friedman er hægt að gera ráð fyrir að óhagkvæm útkoma vegna ytri-áhrifa 

sé undantekningartilfelli á markaðnum en reglan í pólitík. Þess vegna er mögulegt að 

lausn Pigou við vandamáli markaðsins skapi fleiri vandamál (Friedman 2005). 
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2.5 Önnur hugsanleg vandamál 

Meðal þeirra mótraka sem helst hafa verið nýtt til þess að bæla niður hugmyndir þeirra 

sem vilja markaðsvæða löggæslu eru rök sem hægt er að eigna Robert Nozick í bók hans 

Anarchy, State and Utopia (1974). Spurningin snýst um hvernig hægt sé að koma í veg 

fyrir að samkeppni um löggæslu leiði til þess að eitt fyrirtæki nái valdi yfir markaðnum 

og þannig umbreytast í nokkurs konar „lágmarks-ríki“ (e. minimal state). Rök Nozick fyrir 

því að þetta muni óumflýjanlega gerast eru í grófum dráttum á eftirfarandi hátt. Í fyrsta 

lagi gefur hann sér að eina aðferðin sem löggæslufyrirtækjum býðst til þess að leysa 

ágreininga sín á milli sé með átökum (Nozick, 1974, bls. 16). Þannig ímyndar Nozick sér 

að deila á milli einstaklinga, sem tryggja öryggi sitt hjá mismunandi löggæsluaðilum, 

muni leiða til átaka milli löggæsluaðilanna. Þetta eigi að gerast vegna þess að 

viðkomandi aðilar geta ekki komið sér saman um hvaða dómstól skal nota til þess að 

leysa úr deilunni eða eru ósammála um niðurstöðuna sem fékkst úr slíkum dómstóli. 

Eftir bardagann stendur uppi einn sigurvegari sem þýðir að sá einstaklingur sem hafði 

haft þjónustu sína hjá þeim sem tapaði bardaganum hefur í raun misst þá þjónustu og 

tapað deilunni. Eina lausnin fyrir neytendur, vilji þeir eiga von um einhverja vernd í 

framtíðinni, sé að færa viðskipti sín yfir til sigurvegarans. Þannig eiga neytendur í sífellt 

auknum mæli eftir að færa viðskipti sín yfir til þess fyrirtækis sem sýnt hefur yfirburði 

sína í átökum við önnur fyrirtæki og þannig eykst stöðugt markaðshlutdeild eins 

fyrirtækis á kostnað hinna (Buchanan 1977, bls. 52). Þannig segir Nozick að markaður 

um löggæslu muni óumflýjanlega leiða til átaka þar til aðeins eitt þeirra stendur eftir 

sem sigurvegari. Hægt er að tengja þessa útkomu við hugmyndina um markaðsvald og 

sýna þannig fram á, samkvæmt hefðbundinni rekstrarhagfræði, að útkoman verði 

óhagkvæm. 

  

 



 

16 

3 Austurrísk nálgun 

Nú höfum við farið yfir helstu vandamál hefðbundinnar rekstrarhagfræði sem snerta 

viðfangsefni ritgerðarinnar. Út frá þessum kenningum virðist mjög líklegt að útkoman 

þegar markaðurinn fæst við framleiðslu á löggæslu muni ávallt verða óhagkvæm. Þessi 

kafli mun þess vegna kynna fyrir lesandann, í örstuttu máli, nokkrar kenningar sem 

tilleinka má hinum svokallaða austurríska skóla í hagfræði. Í þessum kenningum er að 

finna ákveðið mótvægi við hefðbundnum kenningum rekstrarhagfræðinnar og öðruvísi 

sýn á hagkvæmni. Nálgun þessara hagfræðinga á meint vandamál hefðbundinnar 

rekstrarhagfræði hjálpar okkur að leysa vandann um ytri-áhrif, samgæði og 

laumufarþegavandann. Jafnframt getur einstaklingsbundin nálgun þeirra á 

markaðsferlið og um hagkvæmni veitt lesendanum nýja innsýn um hvernig líta má á 

markað um löggæslu og hvernig hægt sé að hugsa um löggæslu sem vöru. Umfjöllun 

okkar hefst því á að kynna austurríska kenningu um hagkvæmni og samkvæmt henni 

hvernig markaðsferlið sjálft leiðir til hagkvæmni. Þar á eftir gefst færi á að greina 

vandamál úr síðasta kafla í ljósi þessarar óhefðbundnu nálgunar. 

3.1 Hagkvæmni 

Hagkvæmni eins og hún er skilgreind út frá Austurrískri hagfræði er frábrugðin hinni 

hefðbundnu skilgreiningu nýklassískrar hagfræði. Þannig eru hugtök ávallt nálguð út frá 

einstaklingnum og markmiðum hans. 

Til þess að skilja nálgun austurrískra hagfræðinga er nauðsynlegt að skoða 

hugmyndina um mannlega breytni (e. human action) sem gengið er út frá í fræðum 

þeirra. Gengið er út frá því að einstaklingar breyta, þ.e. ráðstafa auðlindum til þess að 

ná fram markmiðum sínum (Mises, 1998, bls. 11). Hið hagfræðilega vandamál 

einstaklingsins er þannig að velja þær aðgerðir (e. actions) sem stuðla að hagkvæmustu 

nýtingu auðlinda til þess að ná fram markmiði sínu. Hagkvæmni er þá skilgreind sem sú 

breytni einstaklingsins sem stuðlar á sem skilvirkasta máta að uppfyllingu markmiði hans 

(Cordato, 1980). Spurt er: mun ákveðin aðgerð (nýting auðlinda á vissan hátt) stuðla að 

því markmiði sem stefnt er að? Hér ber að geta þess að markmiðið í sjálfu sér getur ekki 
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verið metið út frá þessari kenningu um hagkvæmni. Þannig er ekki hægt að tala um 

„hagkvæm markmið“. Aðeins aðferðin sjálf sem notuð er við uppfyllingu markmiðsins 

skiptir hér máli. Í hagfræðilega vandamálinu eru því hin eiginlegu markmið gefin. 

Vandamálið snýst þá um að finna skilvirkustu aðferðina (nýtingu auðlinda) sem 

samræmist um leið markmiðaplani einstaklingsins. 

Frá sjónarhorni einstaklingsins er því aðgerðin skilvirk eða hagkvæm ef hún leiðir til 

þess að hann nái fram markmiði sínu með sem minnstum tilkostnaði. Kostnað í þessu 

ljósi þarf ekki að skilja eingöngu sem efnislegan kostnað, heldur ber frekar að túlka hann 

sem þeim markmiðum sem hugsanlega er fórnað til þess að uppfylla hið tiltekna 

markmið sem haft er í huga, þ.e. fórnarkostnað eins markmiðs í formi annara markmiða. 

Hins vegar er aðgerðin óskilvirk eða óhagkvæm ef hún samræmist ekki markmiðaplani 

einstaklingsins eða krefst fleiri aðgerða eða auðlinda en annars væri mögulegt til að ná 

fram sama markmiði. 

Þegar samfélagið er skoðað í heild sinni snýst hagkvæmni um hversu auðvelt er fyrir 

meðlimi þess að ná fram sínum persónulegu markmiðum (Kirzner, 1963, bls. 34-35). 

Kenningin um hagkvæmni tilgreinir aðallega tvenn skilyrði fyrir hagkvæmni séð út frá 

samfélaginu í heild. Annars vegar veltur það á því hversu hversu mikla þekkingu 

einstaklingar hafa á viðeigandi aðgerðum (nýtingu auðlinda) með tilliti til þeirra 

markmiða sem stefnt er að hversu skilvirk sérhver aðgerð getur orðið. Þetta þýðir að því 

meiri þekkingu sem einstaklingar í samfélaginu hafa sem hægt er að nýta til þess að ná 

fram hinum ýmsu markmiðum þeirra, því hagkvæmara er samfélagið í heild sinni. Hins 

vegar er þekking ein og sér ekki nægileg til þess að samfélagið í heild sinni nái hagkæmri 

útkomu. Einnig verður að koma saman auðlindunum sem einstaklingar þurfa og 

einstaklingunum sjálfum, þ.e. samhæfing (e. coordination). Skilvirkni veltur þannig 

einnig á þekkingu á markaðsaðstæðum. Hérna kemur frumkvöðullinn inn í myndina sem 

nokkurs konar samhæfingarkraftur á markaði. Helstu áhrifaþættir á hagkvæmni út frá 

samfélagslegu sjónarhorni eru þannig upplýsingar og samhæfing Til þess að hagkvæmni 

á markaði sé möguleg nægir ekki eingöngu að viðskipti séu möguleg. Til þess að viðskipti 

eigi sér stað yfir höfuð verða viðkomandi aðilar (kaupandi og seljandi) að vita af þeim 

möguleika auk þess að geta komið saman til þess að nýta þann möguleika. Hlutverk 

frumkvöðulsins felst í því að finna þessa möguleika (hagnaðartækifæri) og þannig leiða 
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saman mögulega kaupendur og seljendur svo viðskipti geti átt sér stað. Þannig flettast 

saman markmiðaplön margra mismunandi einstaklinga á markaðnum og eru auðlindir 

þannig nýttar til uppfyllingu fjölda markmiða. Markaðurinn er þannig þeim mun 

skilvirkari því færri auðlindir þjóna sem flestum markmiðaplönum mimunandi 

einstaklinga. 

Mikilvægt er að átta sig á því að í austurrísku nálguninni á hagkvæmni er 

hagkvæmnin sjálf í rauninni ekki óaðskiljanlegt markmið í sjálfu sér (Kirzner 1963, bls. 

34). Hagkvæmni er ekkert annað en sú breytni sem samkvæmist markmiðaplani 

einstaklinga. Hagkvæmni kallar á það að hafna notkun auðlinda til þess að ná fram 

markmiði sem einstaklingurinn metur minna en annað markmið sem hann gæti annars 

náð að uppfylla. Þannig er óhagkvæmni samheiti yfir ósamkvæmni.  

3.2 Markaður 

Nú þegar við höfum skýrari hugmynd um það hvernig hagkvæmni er skilgreind í 

austurrískri hagfræði getum við skoðað markaðsferlið og hvernig það leiðir samfélagið í 

heild sinni stöðugt í átt að hagkvæmni. Til að byrja með er hjálplegt að skoða hvað felst í 

markaði sem slíkum. 

Samfélagið samanstendur af einstaklingum sem breyta í þeirri von að ná fram 

markmiðum sínum (Mises, 1949, bls. 11, Kirzner 1963, bls. 35). Hver einstaklingur í 

samfélaginu er þannig hægt sífellt að velja og raða upp í sitt markmiðaplan auk þess að 

reyna að uppfylla það. Einstaklingar geta annað hvort reynt að ná fram markmiðum 

sínum á eigin spítur eða með samstarfi annara einstaklinga í samfélaginu, til dæmis í 

gegnum viðskipti (Kirzner, 1963, bls. 1). Hvenær sem viðskipti eiga sér stað hafa allir 

viðkomandi aðilar að viðskiptunum breytt í þeirri von að uppfylla markmið sín. Þannig 

flettast saman markmiðaplön einstaklinga. Markaður er til staðar hvar sem meðlimir 

samfélagsins eru í nægilegu sambandi hver við annan til þess að geta uppgötvað slík 

tækifæri að viðskiptum, auk þess að vera frjálsir til þess að nýta sér þau (Kirzner, 1963, 

bls. 2).  

Þannig er hægt að hugsa sér markaðinn sem sérstakt fyrirkomulag þar sem auðlindir 

eru nýttar á vissan hátt (í gegnum viðskipti) að uppfyllingu markmiða einstaklinga í 

samfélaginu. Á markaði myndast því ákveðið úthlutunarkerfi auðlinda sem byggist á 

viðskiptum á grundvelli fúsum og frjálsum vilja viðkomandi viðskiptaaðila. Við viljum 
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komast að því hvernig fyrirkomulag markaðsins leiðir að hagkvæmni og hvað gæti 

mögulega komið í veg fyrir að það gerist. Eins og áður hefur komið fram er skilvirk 

breytni sú breytni sem leiðir, með sem minnstum tilkostnaði, til uppfyllingu þess 

markmiðs einstaklingsins sem stefnt var að. Fyrir samfélagið í heild þýðir þetta að 

tiltekið fyrirkomulag er skilvirkt að því leiti sem það auðveldar einstaklingum að ná fram 

markmiðum sínum (Cordato, 1980). Þetta þýðir að það fyrirkomulag sem hámarkar 

aðgengi einstaklinga að hugsanlegum viðskiptaaðilum er skilvirkast. Munum að 

áhrifaþættir á skilvirkni kerfisins eru upplýsingaflæði og samhæfing. Við þurfum því að 

skoða með hvaða hætti upplýsingar dreifast og hvernig markmiðaplön einstaklinga 

samhæfast á markaði. 

Þetta gerist að hluta til fyrir tilstilli verðkerfisins (Hayek, 1945). Markaðsverðin leiða 

ákveðið uppgötvunarferli þar sem upplýsingar, sem áður tilheyrðu hvorki einum 

einstaklingi né hópi einstaklinga, birtast markaðsaðilum. Þegar viðskipti eiga sér stað 

birtist gildismat einstaklinga, þar sem verðið segir til um hversu mikilvæg viðskiptin eru 

með tilliti til þeirra markmiða sem viðkomandi einstaklingar stefna að. Almennt séð, að 

öðru jöfnu, eru þær vörur sem hafa hærra markaðsverð mikilvægari fyrir neytendur en 

aðrar vörur, með tilliti til þeirra markmiða sem þær hjálpa við að uppfylla (og öfugt fyrir 

minna mikilvæg markmið). Verðin fela þannig í sér upplýsingar um hlutfallslegan skort, 

sem eru á stöðugri breytingu. Verðkerfið miðlar þessum mikilvægu upplýsingum 

gegnum allt hagkerfið.  

Verð veita einnig þá hvatningu sem leiðir frumkvöðla áfram í hagnaðarvon og gefur 

þeim upplýsingar um hagnað og tap, sem eru merki um það hvort auðlindirnar sem 

nýttar voru í framleiðslu þjóni tilgangi sínum betur við þessa ákveðna samsetningu eða 

einhverja aðra. Hagnaður og tap virka þannig sem vegpóstar sem vísa frumkvöðlum 

veginn. Þetta leiðandi uppgötvunarferli segir til um hvaða vörur og þjónusta ættu að 

vera boðin fram á markaði (framleidd) á meðal þeirra ótal möguleika sem í boði eru. 

Verðkerfið blandar saman þekkingu fjölmargra einstaklinga, sem er á víð og dreifð um 

markaðinn, og miðlar henni samblandaðri til allra. Þannig þróast ákveðin regla af sjálfu 

sér um nýtingu auðlinda í hagkerfinu í heild sinni án nokkurar miðstýringar. Þetta gerist 

aðeins fyrir tilstilli verðkerfis og þar af leiðandi viðskiptum á markaði (Mises, 1990). 
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3.3 Skipulagning framleiðslu 

Nú þegar vitað er hvernig austurrískir hagfræðingar skilgreina hagkvæmni og markað 

vaknar upp spurningin um skipulagningu framleiðslunnar. Þó svo ómögulegt sé að spá 

fyrir um hvernig markaður um löggæslu muni þróast getum við íhugað hvað 

hagfræðingar hafa að segja um vöruþróun almennt og skipulagningu auðlinda. 

Markmiðið er að komast að því hvernig skipulagning á framleiðslu löggæslu sé þannig 

háttað að hún leiði til skilvirkustu leið að auðlindanýtingu sem í boði er og hvort að það 

gerist á markaðnum eða undir miðstýringu ríkissins. Þannig er hægt að skoða nánar 

hvað hægt er að segja um framleiðslu á vöru út frá ofangreindum kenningum.  

Hægt er að hugsa um vörur sem tól sem sérstaklega eru hönnuð til þess að hjálpa 

einstaklingum að ná fram markmiðum sínum. Einstaklingar breyta, þ.e. ráðstafa 

auðlindum, til þess að ná fram markmiðum sínum (Mises, 1998, bls. 11). Þetta er 

grundvallarsetning austurrísku hagfræðihefðarinnar. Þannig þarf framleiðandi vöru 

ávallt að spyrja sig að því hvaða markmið einstaklingar hafa og hvernig varan sem 

framleidd er getur aðstoðað við uppfyllingu á því markmiði. Þar sem auðlindirnar sem 

framleiðandinn býr yfir eru af skornum skammti þarf einnig að finna hagkvæmustu 

leiðina til þess að nýta þær. Framleiðslu á vörum er því hægt að kalla skipulagningu á 

nýtingu auðlinda við uppfyllingu á einhverjum tilteknum markmiðum (Hayek, 1945). 

Spurningin sem leitast er svara við í þessari ritgerð snýst þannig um að bera saman 

markaðinn og miðstýringu af hálfu ríkisins með tilliti til skipulagningar af þessu tagi. 

Löggæsla eins og hún er framleidd og skipulögð í dag á Íslandi og í flestum ríkjum 

heimsins einkennist af miðstýringu ríkissins. Á Íslandi í dag er lögregluembættið armur 

af framkvæmdavaldinu og því er löggæsla í raun skipulögð af embættismönnum. Ef við 

göngum út frá því að markmið embættismanna um löggæslu felist í því að uppfylla 

markmið einstaklinga í samfélaginu um öryggi þeirra liggur þess vegna beint við að 

athuga hvernig embættismenn ríkissins geta farið að því að kynna sér þessi markmið 

auk þess að finna  hagkvæmustu aðferðirnar við framleiðsluna sjálfa. 

Þegar neytendur velja ákveðna vöru yfir aðra birtist gildismat þeirra og þannig er 

hægt að sjá hvort neytendur gefi tilteknum vörum gildi eða ekki. Án þess að möguleiki 

sé fyrir einstakling til að gera upp á milli kosta er ómögulegt að segja til um hvernig sá 

einstaklingur myndi leggja mat í tiltekna vöru skyldi sá möguleiki vera fyrir hendi í öðru 
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tilfelli (Rothbard, 1956). Þannig er eina leiðin til þess að vita hvort einhver leggi gildi í 

tiltekna vöru að sjá þann einstakling kaupa vöruna. Þar sem sú löggæsla sem ríkið 

framleiðir í dag gengur ekki kaupum og sölum á markaði í samkeppni við aðrar vörur er 

augljóst að einhverja aðra leið þurfa embættismenn ríkissins að fara til þess að komast 

að svari við þeirri grundvallarspurningu: „hvað á að framleiða?“ 

Hugsanlega gætu embættismenn farið aðrar leiðir til þess að meta hvað neytendur 

löggæslu vilja, þ.e. meta eftirspurnina á annan hátt, eins og til dæmis að skoða þau 

símtöl sem lögreglunni berst (Benson, 1990). Ef há tíðni símtala til lögreglu eiga sömu 

ástæður að baki sér gæti verið að eftirspurn sé eftir slíkum störfum lögreglunnar. Hins 

vegar er mikilvægt að hafa í huga að hvatar einstaklinga virka öðruvísi undir 

fyrirkomulagi ríkisframleiðslu en á markaðnum. Ef einstaklingar þyrftu sjálfir að bera 

allan kostnað að þeim störfum lögreglunnar sem óskað er eftir er óvíst að jafnmargir 

myndu hringja hiklaust í lögregluna við hvert tækifæri. Til dæmis myndu líklega færri 

hringja í lögreglunna til þess að ná köttum niður úr trjám eða til þess að kvarta undan 

hávaðasömum nágrönnum ef rukkað yrði fyrir þá vinnu í hverju tilfelli fyrir sig (Benson, 

1990). Hins vegar eins og staðan er í dag þurfa neytendur löggæslu ekki að greiða allan 

kostnað af þeirri þjónustu sem þeir njóta góðs af. Kostnaðinum er dreift á alla 

skattborgara ríkissins óháð því hversu mikið hver og einn nýtir sér þjónustuna. 

Önnur hugsanleg aðferð við að meta hvað ríkið eigi að framleiða er að notfæra þær 

upplýsingar sem almennar kosningar veita, t.d. að halda sérstakar 

þjóðaratkvæðagreiðslur eða einfaldlega hefðbundnar Alþingiskosningar. Við nánari 

skoðun reynist þessi leið hins vegar alls ekki raunsæ. Vandamálið sem hinn almenni 

kjósandi horfist í augu við þegar kosningar eiga sér stað eru allt aðrar en hann gerir sem 

neytandi á markaði. Til að byrja með þarf að hafa í huga að upplýsingaöflun um þá kosti 

sem í boði eru við kosningar munu kosta kjósandann eitthvað en hvatinn til þess að afla 

sér nægilegra upplýsinga er frekar lítill. Þetta sést í ljósi þess að ekkert tryggir það að sá 

frambjóðandi, eða stefna, sem einstaka kjósandi kýs muni vinna. Þar að auki er lítið sem 

ekkert sem tryggir það að skuli sá frambjóðandi vinna, sem tiltekinn kjósandi kaus, muni 

frambjóðandinn standa við loforð sín, og jafnvel þó svo hann gerði það er enn og aftur 

ekkert sem tryggir  að honum takist að fylgja þeim eftir í samkeppni sinni við aðra 

embættismenn. Í þessu ljósi gæti því reynst skynsamlegt fyrir hinn almenna (mögulega) 
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kjósanda að sleppa því að kjósa yfir höfuð, hvað þá að afla sér upplýsinga um 

kosningarnar sjálfar. 

Þannig sést að jafnvel þó skipuleggjendur af hálfu ríkissins leggi út með þau markmið 

í huga sér að sjá samfélaginu fyrir persónulegu öryggi og vernd eigna lenda þeir í 

stórtækum vandræðum við grundvallarspurningar varðandi framleiðsluna, þ.e. að meta 

hvað eigi að framleiða til að byrja með. En jafnvel þótt þetta vandamál yrði á einhvern 

hátt leyst situr eftir annað vandamál. Það er vandamálið um skynsamlega notkun 

auðlinda við framleiðsluna, þ.e. að framleiðslan sem slík fari fram á skilvirkan máta. Með 

öðrum orðum: eftir að ákveðið hefur verið hvað eigi að framleiða breytist vandamálið 

yfir í hvernig eigi að framleiða. Hérna er mikilvægt að hafa í huga það hvatakerfi sem 

skipuleggjendur ríkissins horfast í augu við sem er frábrugðið hagnaðarhvatanum sem 

drífur áfram einkaaðila í samkeppni. Fyrir þá sem skipuleggja framleiðslu af hálfu ríkisins 

er enginn persónulegur ávinningur af því að skila hagnaði af framleiðslu. Þvert á móti er 

hvati til þess að skila tapi í þeirri von að fjármagn verði aukið til starfseminnar á næsta 

ári. Undir þessum kringumstæðum er því hægt að búast við spillingu. Sú staðreynd gildir 

um embættismenn og aðra ríkisstarfsmenn að náttúra þeirra breytist ekki við það eitt 

að vinna fyrir ríkið. Þetta eru ennþá einstaklingar með eingöngu sín eigin markmið í 

huga líkt og allir aðrir.  

Eftir að ákveðið hefur verið hvað eigi að framleiða og hvernig sú framleiðsla fari fram 

þarf einnig að ákveða hvernig úthluta skal vörunni eða þjónustunni sem framleidd er. 

Þar sem auðlindirnar sem lögregluembættið býr yfir eru af skornum skammti er ekki 

einfaldlega hægt að sjá öllum í samfélaginu fyrir lögregluþjónustu á öllum tímum. Hvar 

sem auðlindir eru af skornum skammti myndast samkeppni um þær (Benson 1998, bls. 

131). Ef ekkert úthlutunarkerfi um þær er sett á fót verður reglan sjálfkrafa „fyrstur 

kemur, fyrstur fær“ (Benson 1998, bls. 131-132). Samkvæmt Benson er þetta tilfellið 

með lögregluþjónustu. Þannig þarf lögreglan einnig að velja þá glæpi sem verðugir þykja 

til þess að eyða auðlindum í að leysa og hafna öðrum. Lögreglumenn hafa því hvata til 

þess að eltast við auðveldustu glæpina og hunsa þá sem erfiðari þykir að leysa (Benson, 

1998). 
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3.4 Markaðsbrestir í nýju ljósi 

Nú hefur verið farið yfir það hvernig austurrískir hagfræðingar skilgreina hagkvæmni og 

hvernig þeir sjá markaðsferlið leiða til þess að samfélagið í heild inni færist ávallt í átt að 

hagkvæmni. Sá sérstaki sjónarhóll einstaklingsins sem þeir taka með tilliti til þeirra 

markmiða sem hann stefnir að hjálpar okkur að skoða vandamál hefðbundinnar 

rekstrarhagfræði í nýju ljósi.  

Vandamálið um hagkvæmni í augum austurrískra hagfræðinga snýst um breytni 

einstaklinga sem stefnir að markmiðum, líkt og gert var skil fyrr í þessum kafla. Eins og 

greint var frá í kaflanum á undan snýst vandamál ytri-áhrifa í hefðbundinni 

rekstrarhagfræði um hagkvæmni í öðrum skilningi en þessum, þ.e. það snertir hugtakið 

um samfélagslegan ábata eða Pareto-jafnvægi. Þannig eiga ytri-áhrif og 

laumufarþegavandinn að valda því að samfélagslegur ábati verði minni en hann gæti 

annars verið. Hins vegar er ekki augljóst hvernig hagfræðingar, hvað þá embættismenn, 

reikna út samfélagslegan ábata. Hugmyndin um neytenda- og framleiðendaábata byggir 

á hugmyndinni um greiðsluvilja. Spurninin snýst þess vegna um hvernig hægt sé að meta 

greiðsluvilja einstaklinga og þar af leiðandi hvernig hægt sé að reikna út (mögulegan) 

ábata þeirra af viðskiptum. Einhvern meginn þarf að vera hægt að reikna út hvernig hin 

meinta hagkvæma útkoma á að líta út. Sé það ekki hægt geta hagfræðingar, eða 

embættismenn, ekki sagt til um hvort um markaðsbrest sé að ræða.  

Líkt og kom fram áður birtist gildismat einstaklinga (e. demonstrated preference) 

eingöngu í vali á milli þeirra möguleika sem eru í boði (Rothbard, 1956, bls. 2). Fyrir 

utanaðkomandi áhorfanda, t.d. hagfræðing eða embættismann, er ómögulegt að segja 

til um hvernig gildismat einstaklingsins birtist í öðru ímynduðu tilfelli. Það eina sem þeir 

geta sagt um gildismat einstaklinga er að á þeim tímapunkti sem viðskipti eiga sér stað 

meta viðkomandi aðilar vöruna sem þeir fá afhenda í viðskiptunum meira en vöruna 

sem þeir láta af hendi. Ómögulegt er að segja til um hvernig einstaklingar meta vörur við 

önnur verð eða á öðrum tímum, hvað þá gefa því eitthvað ákveðið tölugildi (Rothbard, 

1956, bls. 6-10). Því fylgir sú niðurstaða að ómögulegt er að reikna út mögulegan ábata 

nokkurs einstaklings, hvað þá að leggja saman ábata margra mismunandi einstaklinga og 

þar með samfélagsins í heild sinni. Því er ekki hægt, hvorki eftir á né a priori (á pappír), 

að spá fyrir um markaðsbrest almennt, því ekki er hægt að gefa sér hvernig gildismat 
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allra einstaklinga á markaðnum líta út né mæla það. Auk þess er ekki hægt að gefa sér 

að gildismat þeirra haldist stöðugt yfir tíma og við mismunandi aðstæður (Rothbard, 

1956). 

Rothbard (1956) segir þó ennþá hægt að nota hugtakið um Pareto-hagkvæmni í þeim 

skilningi að það þýði þá breytingu sem setur engan í verri stöðu en áður (og mögulega 

einhvern í betri stöðu). Þó má ekki gera þá kröfu um að breytingin sé í áttina að 

einhverju meintu hagkvæmu ástandi markaðsins í þeim skilningi sem venjulega er 

notast við í hefðbundinni rekstrarhagfræði (Rothbard, 2009, bls. 1036). Hagkvæmni á 

markaðnum er heldur ekki hægt mæla út frá siðferðissjónarhóli hagfræðingsins, né 

embættismannsins, heldur aðeins út frá frjálsri þátttöku einstaklinga á markaðnum, þ.e. 

hversu auðvelt það er fyrir einstaklinga að ná fram markmiðum sínum. Þannig munu 

afskipti ríkisins ávallt og nauðsynlega færa samfélagið í burtu frá því að nálgast slíka 

hagkvæmni (Rotbard, 2009, bls. 1036). Hins vegar fylgir frá þeirri staðreynd að þegar 

viðskipti eiga sér stað kemur í ljós að gildismat þeirra aðila sýnir okkur að báðir aðilar 

gera ráð fyrir að verða betur settir eftir viðskiptin heldur en þeir voru áður. Þetta sé 

hægt að hugsa sem sú regla sem Pareto-hagkvæmni gerir ráð fyrir, en þó eina tilfellið 

sem það er virkilega hægt fyrir hagfræðinga, eða embættismenn, að staðfesta með 

öryggi að uppfylli slíkar kröfur (Rothbard, 1956). Í þessu ljósi er ávallt hægt að spá því 

fyrir að markaðurinn hámarki samfélagslegan ábata því það er eina leiðin til þess að 

auka hagkvæmni samkvæmt kenningum austurrískra hagfræðinga. 

3.5 Laumufarþegavandinn endurskoðaður 

Auk þeirrar hugmyndar um hagkvæmni sem kynnt var í síðasta kafla veltur vandamálið á 

því að til sé eitthvað sem gæti mögulega flokkast  sem samgæði. En ekki eru allir 

sammála um hvaða vörur eigi að flokka sem samgæði og hverjar ekki (Block, 1983, 

Hoppe, 1989). Þannig er ekki augljóst hvað ríkið eigi að framleiða og hvað markaðurin 

eigi að framleiða. Auðvelt er að ímynda sér að margar vörur sem ríkið framleiðir í dag 

væri hægt að framleiða af einkaaðilum, þar sem notkun þeirra myndi einskorðast við þá 

sem borga fyrir þær (Hoppe, 1989). Til dæmis væri hægt að ímynda sér að póstdreifing, 

vegir, skólar og sjúkrahús, bara til að nefna örfá dæmi, gætu verið framleidd af 

markaðnum þannig að notkun þeirra yrði eingöngu fyrir þá sem borguðu fyrir 

þjónustuna, þ.e. að hægt sé að útiloka aðra frá neyslu þeirra. Á sama hátt væri hægt að 
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ímynda sér að margar vörur sem núna eru framleiddar á markaðnum er hægt að flokka 

sem samgæði. Sem dæmi má nefna blóm í garðinum þínum sem nágranni þinn fær að 

njóta þess að sjá án þess að greiða fyrir5 og án þess að neysla hans (að sjá blómin) hafi 

áhrif á neyslu þína af þeim. Fáir myndu hins vegar mæla með því að ríkið ætti að sjá um 

blómabeðin í görðum fólks til þess að sjá fyrir því að hagkvæmt magn af blómum sé í 

hverjum garði eða að niðurgreiða þurfi garðyrkjustarfsemi þeirra sem eiga garða. 

Jafnframt ber að hafa í huga að laumufarþegavandinn á að valda því að ákveðin vara, 

sem er í okkar tilfelli löggæsla, verði ekki boðin fram á markaði. Þar af leiðandi kalla 

hagfræðingar á leiðréttingu á markaðsferlinu með því að ríkið framleiði þessa vöru6. 

Þannig á neytendum að vera bjargað frá því ástandi að vilja vöruna en jafnframt að geta 

ekki keypt hana. Rothbard (2009, bls. 1039) bendir á augljósa villu í þessari rökfærslu. 

Þar sem eina leiðin til þess að komast að því hvort neytendur vilji ákveðna vöru sé að sjá 

þá kaupa þessa vöru, þ.e. í gegnum viðskipti, er ómögulegt að vita hvort, og hvaða, vöru 

vantar á markaðinn. Auk þess mun framleiðsla ríkisins á þessari meintu vöru (sem 

vantar) ekki fela í sér viðskipti af fúsum og frjálsum vilja, heldur er varan neydd upp á 

neytendur auk þess að vera fjármögnuð í gegnum skattlagningu (á neytendum). Það er 

því erfitt að sjá, út frá austurrískri kenningu um hagkvæmni, hvernig neytendur eru 

betur settir eftir að ríkið hefur „lagfært“ meinta óhagkvæma útkomu markaðsins. 

Það getur einnig reynst mjög fróðlegt að komast að því hvort nokkur vara geti í raun 

verið flokkuð sem samgæði. Þannig getum við nýtt okkur kenningar austurrískra 

hagfræðinga um vörur almennt. Til að byrja með skulum við fara yfir hvernig þeir 

skilgreina vöru. Samkvæmt Campan7 (1999) verður eftirfarandi að gilda um hlut svo 

hann geti talist vara í hagfræðilegum skilningi:  

1. Það verður að vera ákveðið markmið einstaklings sem hluturinn hjálpar við að 

uppfylla. 

2. Hluturinn verður að teljast hafa eftirsóknarverða eiginleika. 

                                                       

5 Vissulega getur þetta farið eftir aðstæðum. Náir þú að útiloka nágranna þinn frá því að sjá blómin hefur 
þú samt sem áður aðeins breytt innihaldi vandans, en ekki uppstillingu hans. Vandinn snýst núna um 
hvernig þú útilokar það að nágranni þinn sjái girðinguna sem þú reistir til þess að fela blómin. 
6 Og í leiðinni stíga þeir út fyrir hlutverk sitt sem hagfræðingar 
7 Í raun útlistun á skilgreiningu Böhm-Bawerk. 
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3. Sá sem notar eða ætlar mögulega að nota hlutinn verður að vita af þessum 

eftirsóknarverðu eiginleikum.  

4. Sá sem virðir hlutinn fyrir sig sem vöru verður að búa yfir nauðsynlegri tækni til 

þess að geta nýtt sér hlutinn. 

5. Einstaklingur verður að hafa nægilegt vald yfir hlutnum til þess að geta notfært 

sér hann.  

Þar að auki verður að bæta því við að allar vörur eru af skornum skammti með tilliti 

þeirra markmiða sem þær hjálpa við að uppfylla (Campan, 1999).  

Samkvæmt Campan er vara ávallt „vara-fyrir-einhvern“ eins og kemur fram í 1) þ.e. 

ávallt er um að ræða samband markmiðs ákveðins einstaklings og hlutar8. Þannig er 

hugtakið vara í þessum skilningi ómögulegt að taka úr einstaklingsbundnu samhengi, 

þ.e. ómögulegt er að tala um vöru per se því ávallt þarf að tala um vöru-fyrir—einhvern. 

Þannig er í rauninni undarlegt (og rangt) að tala um samgæði í þeim skilningi að þetta 

séu gæði fyrir samfélagið. Ef við skoðum þar að auki hugmyndina um að ekki sé hægt að 

útiloka neyslu á vörunni eins og fram kemur í uppsetningu vandamálsins. Það þýðir í 

raun að ekki sé mögulegt að öðlast vald yfir hlutnum og gengur því þvert á skilyrði 5) hér 

að ofan. Þannig er augljóst að hlutur sem ekki er hægt að öðlast vald yfir getur varla 

verið flokkaður sem vara í ofangreindum skilningi (Campan, 1999). Hugmyndin um að 

ekki sé samkeppni um neyslu samgæðisins, þ.e. að neysla eins hafi engin áhrif á neyslu 

annars er einnig undarleg í ljósi ofangreindrar skilgreiningar á vöru. Ef neysla eins á 

ákveðnum hluti hefur engin áhrif á neyslu annarra á honum þýðir það einfaldlega að 

hluturinn sé ekki af skornum skammti heldur sé til staðar í hlutfallslega yfirgnæfandi 

magni. Þetta þýðir að hluturinn geti ekki flokkast sem vara í ofangreindum skilningi. Þar 

að auki virðist engin þörf á því nokkur aðili framleiði hlut sem þegar er til staðar í 

yfirgnæfandi magni fyrir hvern og einn, hvort sem það sé einkafyrirtæki eða hið 

opinbera. 

Eins og kom fram í uppsetningu vandamálsins eiga jákvæð ytri áhrif að leiða til 

laumufarþegavandans og á meðal annars að gerast fyrir tilstilli viðskiptakostnaðar. 

                                                       

8 Athugið að aðeins einstaklingar geta haft markmið, þannig getur “samfélagið” t.d. ekki haft markmið (því 
það er aðeins hugtak, notað til þess að tala um marga einstaklinga). 
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Campan (1999) stingur upp á því að innbyrða ytri áhrif með gerð samninga. Aðrir 

hagfræðingar hafa hins vegar bent á að vandamálið byggi á röngum forsendum hvað 

varðar jákvæð ytri-áhrif og þá hvata sem einstaklingar horfast í augu við. Ekki sé hægt að 

gefa sér að áhrifin séu eingöngu jákvæð, heldur geta þau verið jákvæð fyrir suma en 

neikvæð fyrir aðra (Hoppe, 1989). Einnig eru fleiri hvatar sem hafa áhrif á einstaklinginn 

en hvatinn til þess að gerast laumufarþegi, t.d. í tilfelli góðgerðamála (sem oft eru nefnd 

samgæði) getur hvatinn verið að hjálpa öðrum (þrátt fyrir að aðrir leggi ekki sitt af 

mörkum). 

Út frá sjónarhóli austurrískrar hagfræði er í raun ekki ljóst að ytri-áhrif geti túlkast 

sem vandamál yfir höfuð. Ef tveir aðilar, A og B, stunda viðskipti sem hefur jákvæð áhrif 

á þriðja aðila, C, er ekkert vandamál hér samkvæmt kenningum austurrískra 

hagfræðinga um hagkvæmni. Sú staðreynd að A og B skiptu hvor við annan sýnir að 

báðir aðilar töldu sig græða á viðskiptunum og þar af leiðandi að þeir séu að auka 

hagkvæmni sína. Hvort sem þriðji aðilinn, C, viti af jákvæðu áhrifunum eða ekki, er hann 

betur settur en áður og þar af leiðandi eykst hagkvæmni hans í leiðinni. Þannig tapar 

enginn á þessum viðskiptum. Rothbard (2009, bls. 1038) bendir á þá staðreynd að við 

erum öll, í skilningi nýklassísku hagfræðinganna, laumufarþegar fyrri kynslóða. Hver 

kynslóð sem á undan okkur kom hefur lagt sitt af mörkum til þróunar og 

auðlindasköpunar sem við njótum nú góðs af. Hins vegar getum við ómögulega greitt 

þeim til baka, meira að segja ekki í gegnum neinar aðgerðir ríkisins. 

Við höfum þannig sýnt fram á að hugtakið um samgæði eins og það er venjulega 

skilgreint er í raun ónothæft. Þar sem vandamálið í hefðbundinni rekstrarhagfræði 

byggir meðal annars á þeirri forsendu að til sé einhver vörutegund sem flokka má sem 

samgæði virðist laumufarþegavandinn hverfa í þessu ljósi. Hins vegar er ekki ennþá ljóst 

hversu mikið hlutverk ytri-áhrif hafa á hagkvæmni og hvort framleiðsla á löggæslu sé 

ennþá vankvæðum bundin vegna þeirra. En við eigum hins vegar eftir að skoða hvort 

flokka megi löggæslu sem vöru yfir höfuð samkvæmt ofangreindri skilgreiningu. 

3.6 Löggæsla sem vara 

Til þess að skýra betur hvað felst í löggæslu sem slíkri í hagfræðilegum skilningi getur 

verið gagnlegt að hugsa um hana sem vöru samsetta úr mörgum ólíkum þáttum. Það 

getur þannig verið villandi að hugsa um löggæslu sem einhvers konar eina 
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óniðurskiptanlega vöru. Tinsley (1999) tekur fyrir skartgripabúð sem dæmi til þess að 

útskýra hugtakið betur. Hann segir löggæslu vera mun flóknara fyrirbæri en það sem 

birtist okkur í daglegu tali og skiptir sér í fjölmörg ólík form. Til dæmis er þjófnaður á 

skartgripunum sannarlega glæpur, en eigandi búðarinnar reiðir sig ekki eingöngu (og 

ekki einu sinni aðallega) á löggæslu ríkissins til þess að gæta öryggi skartgripanna.  

Eigandinn notfærir sér ýmsar markaðslausnir (vörur og þjónustur boðnar fram af 

einkaaðilum) til þess að vernda eignir sínar. Hann reiðir sig ekki eingöngu á eina tegund 

þjónustu í þessum efnum. Til dæmis tryggir hann demantana sína hjá tryggingafyrirtæki 

og geymir þá í læstum skáp sem aðeins starfsmaður getur opnað. Myndavélar fylgjast 

með öllu sem fram fer í búðinni og peningur er geymdur í peningaskáp. Hann kaupir 

öryggiskerfi sem tengt er við stjórnstöð öryggisfyrirtækis, sem sendir eftirlitsverði eftir 

þörfum. Allt er þetta boðið fram af einkaaðilum á markaði um öryggi og ætti að opna 

augu þeirra sem hugsa um löggæslu sem staka vöru sem eingöngu tilheyrir ríkinu. 

Löggæsla er því í raun ekki ein óniðurskiptanleg vörutegund og er enn fremur hluti af 

stærri mengi sem kalla má öryggi. Því er auðvelt að sjá hvernig hver og einn undirflokkur 

hennar getur uppfyllt öll þau skilyrði sem vara þarf að uppfylla. Auk þess eru mörg 

afbrigði af þessari vöru þegar framleidd á markaðnum í beinni samkeppni við löggæslu 

ríkissins. Sem dæmi vegna glæpa gegn einstaklingum nefnir Benson (2007) 

þjófavarnakerfi og öryggisverði í lokuðum hverfum. Auk þess væri hægt að nefna 

sjálfsvarnarnámskeið, byssueign og jafnvel hundaeign. Í raun eru lausnirnar sem nýttar 

eru á sviði öryggis svo margslugnar að ekki gefst rými fyrir útlistun á þeim öllum hér. 

Fyrir fyrirtæki í viðskiptum er hægt að nefna t.d. öryggisverði í bönkum, 

verslunarmiðstöðvum, spilavítum og á lestarstöðvum. Ríkið sjálft notfærir sér jafnvel 

markaðinn um öryggi og ræður öryggisverði fyrir dómstóla, háskóla og aðrar opinberar 

stofnanir. Leeson og Boettke (2009) leggja einnig til vernd eigna einstaklinga gegn 

ríkisvaldinu sjálfu sem eina tegund öryggis til viðbótar. 
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4 Raunverulegar og ímyndaðar lausnir 

4.1 Markaðslausn: Hverfisreknar götur 

Ein lausn einkaaðila á sviði öryggis fyrir íbúa í hefðbundnu íbúðarhverfum felst í því að 

kaupa göturnar í hverfinu frá ríkinu. Þannig er myndað félag í kringum rekstur gatnanna 

og hver íbúi sem býr við göturnar gerist hluteigandi í félaginu. Hver sá sem íhugar sér að 

flytja í þessar götur verður þannig að vera reiðubúinn taka við hlut fyrri eiganda og 

borga meðlimagjöld í félagið. Stjórn félagsins sér þá um almennar umbætur og 

lagfæringar á þeim götum sem félagið sér um eignarhald á, auk þess að tryggja öryggi 

götunnar (og þar af leiðandi íbúa götunnar). Benson (1998) bendir á slík dæmi í Saint 

Louis og University City í Missouri. Vegna mikilla breytinga á fólksfjölda á þessum 

stöðum reyndust opinberir aðilar, þ.e. lögreglan, ekki hæf til þess að sinna hefðbundu 

hlutverki sínu og sjá um vernd íbúana á svæðinu gegn glæpum og glæpatíðni fór því 

hækkandi. Hins vegar náðu íbúar í nokkrum hverfum borgarinnar að minnka 

glæpatíðnina á eigin spítur, auk þess að  halda fasteignaverðinu stöðugu og efla tengsl 

sín á milli. Þetta var gert með því að kaupa göturnar af ríkinu. Eftir að íbúarnir eignuðust 

götur hverfisins höfðu þeir loksins leyfi til þess að takmarka aðgang að umferð gatnanna 

við eingöngu íbúa sem þar bjuggu auk þeirra sem þá heimsóttu. Í einu slíku hverfi í Saint 

Louis, Westminster Place, var bílaumferð um hverfið óvenju mikil vegna ferða þeirra 

sem komast vildu hjá umferðarljósum á nærliggjandi götum. Auk umferðarinnar voru 

götur hverfisins orðnar vinsælar hjá vændiskonum (hugsanlega vegna tíðni 

umferðarinnar). Bæði vandamálin voru leyst með því að hindra aðgang að götunum. 

Samkvæmt tölum sem Benson notar minnkuðu glæpir í þeim hverfum þar sem göturnar 

voru hverfisreknar í nánast öllum flokkum í samanburði við götur í opinberri eigu, 

jafnvel nærliggjandi götur.  

Það er mismunandi eftir hverfum hvaða leiðir eru farnar til að tryggja öryggi íbúana. 

Einnig er ekki ávallt farið þá leið að kaupa göturnar af ríkinu eftir á. Sum hverfi eru 

hönnuð frá upphafi þannig að eignarhald gatnanna liggi hjá íbúum þeirra. Misjafnt er 

hvort veggir séu reistir í kringum hverfið sem loka það af eða hvort nægilegt þyki að 

hefta eingöngu út- og inngönguleiðir bíla í hverfið með hliði. Ljóst er að leiðirnar sem 

eru farnar eru jafnmargar og hverfin sem og fjölbreytni þeirra íbúa sem í þeim búa. 
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Augljóst er að félag íbúana í hverfinu, sem samanstendur af íbúunum sjálfum, er í 

betri stöðu til þess að meta aðstæður í hverfinu heldur en utanaðkomandi aðilar eins og 

t.d. lögreglan.  Sem íbúar í hverfinu búa þeir yfir þekkingu sem erfitt er fyrir lögregluna 

að öðlast. Til dæmis er það þekking á fólkinu sjálfu sem býr í hverfinu, tíðni umferðar 

gangandi og akandi vegfarenda, hvar öryggi íbúana sé ábótavant og fleiri slíkar 

staðbundnar upplýsingar. Auk þess hafa íbúar hverfisins mun sterkari hvata til þess að 

vernda eignir sínar, sjálfa sig og fjölskyldur heldur en lögreglan. Sá hvati styrkist 

eingöngu við það að eignast götur hverfisins þar sem ávinningurinn af því eykst svo 

gríðarlega, eins og dæmið að ofan bendir til. 

Þannig er ljóst að einkaaðilar á markaði geta komið saman og fundið alvöru lausnir 

við vandamálum sem (sumir) hagfræðingar hafa ekki tekist að leysa á blaði. Í þessu 

dæmi leystu íbúar hverfanna vandamálið um ytri áhrif með því að einfaldlega innbyrða 

þau  með gerð samninga, þ.e. með því að kaupa göturnar af ríkinu og þannig breyta 

eignarhaldinu á þeim. Þessi lausn felur í sér ákveðna hjáleið. Í staðinn fyrir að ráða 

einkaaðila til þess að koma í veg fyrir glæpi í hverfinu fóru íbúarnir þá leið að útrýma (að 

mestu) þeirri þörf með því að hleypa ekki mögulegum glæpamönnum inn í hverfið. 

Hægt er að benda á svipuð dæmi um götur í einkaeigu um allan heim og jafnvel hér á 

Íslandi í vissum sumarbústaðahverfum. Þetta er þannig skýrt dæmi um það hvernig 

eignaréttur skilgreindur á betri hátt en áður, þ.e. betur skilgreindur markaður um hluti 

sem áður tilheyrðu ekki markaðnum, í raun útvíkkun markaðarins, leysir nokkur 

vandamál sem farið hefur verið yfir í þessari ritgerð. Séð út frá hefðbundinni 

rekstrarhagfræði náðu íbúarnir að útiloka aðra en félaga frá neyslu auk þess að láta 

neysluna kosta aðeins fyrir neytendur. Þannig breyttu þeir vörutegundinni úr samgæði 

yfir í einkavöru (eða hugsanlega náttúrulega einokun). 

4.2 Landnemar, námugraftarmenn, nautgripabændur og vagnalestir í 
bandaríska vestrinu  árin 1830-1900 

Þessi áhugaverði kafli í sögu Bandaríkjanna býður upp á fjölmörg dæmi sem 

hagfræðingar geta nýtt sér til greiningar á markaðslausnum á þeim vörutegundum sem 

ríkið sér venjulega um, þar á meðal löggæslu. Á þessum tíma fluttist fólk í miklum mæli 

til landsvæða sem þá voru fyrir utan seilingar lögreglu bandaríska ríkisins. Þannig voru 

þessi lönd í vissum skilningi stjórnlaus, en þó ekki án laga og löggæslu. Lausnir einkaaðila 
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á þessum svæðum má ekki skilgreina sem myndun ríkisstjórna því ávallt skorti það 

einokunarvald sem einkennir ríkisstjórnir. Þannig gátu einkaaðilar ekki neytt fólk á 

ákveðnu svæði til þess að kaupa þjónustu sína. Þessir einkaaðilar uppgötvuðu fljótlega 

að átök við lausn deilumála var kostnaðarsamt og því þróuðu þeir friðsælli, og því 

ódýrari, lausnir. Anderson og Hill (1979) taka fyrir fjögur dæmi um markaðslausnir á 

sviði deilulausna og löggæslu á þessum tíma: landeigendaklúbba landnema, félög 

nautgripabænda,  námufélög og vagnalestir. 

Fyrir landnema var skilgreining eignarétts og framfylgd þeirra ávallt vankvæðum 

bundin. Þeir gátu ekki reitt sig á ríkið til þess að skilgreina eignarétt þeirra yfir þeim 

landsvæðum þeir ætluðu að eigna sér auk þess að framfylgja þeim eignarétti. Í raun var 

ekkert í lögum bandaríska ríkisins sem studdi landnema í ákvörðun þeirra um landtöku á 

þessum svæðum (Anderson og Hill 1979, bls. 15). Þannig varð útkoman sú að stofnaðir 

voru sérstakir landeigendaklúbbar (e. land clubs), eða kröfufélög (e. claims 

associtations). Þessi félög voru mynduð með þann tilgang að starfa „handan laga“ til 

þess að sjá um löggæslu og réttlæti, þ.e. lausn deilumála. Hvert félag, eða klúbbur, setti 

á fót sína eigin stjórnarskrá og lög, sem meðal annars innihélt reglur um hvernig 

deilumál skyldu vera leyst og hvernig séð var um skrásetningu landsvæða. Meðlimagjöld 

voru greidd og fóru meðal annars í laun fyrir störf dómara. Dómarar voru skipaðir 

samkvæmt stjórnarskrá til þess að sjá um lausnir deilumála auk þess að lögreglumaður 

(e. marshal) var skipaður til þess að fylgja dómunum eftir, stundum fleiri en einn. 

Stjórnarskrár og reglur félaga á mismunandi svæðum voru ekki öll eins, sem er merki 

þess að mismunandi „neytendur“ félagana hafi getað valið það sem þeim hentaði best. 

Þó var sterkur hvati til þess að velja það félag sem sterkast var á svæðinu, vegna hærri 

líkinda á því að lenda í deilum við meðlimi þess félags. 

Svipaðar lausnir spruttu upp hjá námugraftarmönnum, nautgripabændum og 

vagnalestunum. Ávallt voru mynduð félög sem höfðu sínar eigin reglur og oftast eigin 

stjórnarskrá. Borgað var meðlimagjald sem í staðinn fyrir fékkst vernd eignarétts og 

aðstoð við lausn deilumála. Félagið sá um að skipa í embætti löggæslumanna sem fylgdu 

eftir dómum. Ákvörðun um að gerast meðlimur í ákveðnu félagi var alltaf frjáls ákvörðun 

einstaklinga, auk þess að hægt var að segja sig úr ákveðnu félagi (eða vagnalest). 

Samkvæmt tölunum sem Anderson & Hill vísa í hefur þó líklega ríkt almenn ánægja með 
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þetta fyrirkomulag því glæpatíðnin hélst yfirhöfuð lág, meira að segja miðað við 

nútímatölur (Anderson og Hill, 1979, bls. 14). Sá möguleiki fyrir einstaklinga að geta 

gengið í og úr félögum þjónaði því hlutverki að félögin störfuðu samkvæmt gildismati 

meðlimanna, þ.e. þessi möguleiki var nokkurs konar „markaðspróf“ sem sá um að 

„varan“ sem framleidd er endurvarpaði vilja neytenda (Anderson og Hill, 1979). 

Leiðirnar sem farnar voru til þess að framfylgja lögum og dómum voru þannig 

mismunandi en um leið má einnig segja þær endurvarpa ólík viðhorf fólks til 

löggæsluaðferða. Ofbeldisfyllsta leiðin sem farin var í þessum efnum var án efa sú leið 

sem nautgripabændur fóru. Bændur sem urðu fórnarlömb þjófa réðu til sín 

„sérfræðinga í skotfimi“ til þess að hafa uppi á sökudólgnum. Í raun voru 

„sérfræðingarnir“ ekkert annað en leigumorðingar sem fengnir voru til þess að sinna 

hlutverki rannsóknarlögreglumanna. 

Þannig má hugsa félögin sem fyrirtæki í samkeppni sem hvert sá, meðal annars, um 

löggæslu fyrir meðlimi sína. Neysla á löggæsluþjónustunni var takmörkuð við meðlimi og 

þeir aðilar sem nýttu sér störf dómara, og þar af leiðandi löggæslumanna, voru rukkaðir 

sérstaklega fyrir þá þjónustu. Sú staðreynd að svona félagastarfsemi varð venjan er 

merki um að neytendur hafi séð eftirsóknarverða eiginleika við það að gerast meðlimir. 

Möguleikinn að geta sagt slitið við ákveðið félag (uppsögn þjónustu) þjónaði 

mikilvægum tilgangi. Þannig þróaðist sú regla að félögin störfuðu í samræmi við 

gildismat meðlima sinna auk þess að setja hömlur á óæskilega starfsemi þeirra og/eða 

spillingu. Samkvæmt Anderson og Hill mynduðust ekki nægileg stærðarhagkvæmni í 

hvorki starfsemi löggæsluaðila né glæpamanna til þess að réttlæta ótta um myndun 

einokun á ákeðnu svæði eða nýrrar ríkisstjórnar (1979). 

4.3 Ímynduð lausn Friedmans og mótrök gegn Nozick 

Friedman ímyndar sér frjálst samfélag, þ.e. samfélag án ríkisstjórnar (1973). Í þessu 

samfélagi, líkt og í núverandi samfélagi, munu einstaklingar óska eftir vernd gegn 

glæpum. Þess vegna munu löggæslufyrirtæki spretta upp til þess að mæta þessari 

eftirspurn. Friedman ímyndar sér þá þróun að þessi löggæslufyrirtæki gætu hugsanlega 

boðið viðskiptavinum sínum tryggingu fyrir tjónum sem þeir gætu orðið fyrir vegna 

glæpa. Ekki sé hægt að spá fyrir nákvæmlega hvernig slíkt fyrirtæki kæmi í veg fyrir 

glæpi. Sum fyrirtæki myndu sérhæfa sig í því að fæla burt hugsanlega glæpamenn með 
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því að setja upp lása á hurðum og gluggum viðskiptavina sinna, sýnilegt eftirlitskerfi, 

girðingar, hlið eða jafnvel sýnilega verði. Önnur fyrirtæki sleppa því alveg að hindra eða 

fæla burt glæpamenn en sérhæfa í staðinn í rannsóknarvinnu til þess að finna 

glæpamanninn eftir að glæpur hefur átt sér stað. Hvert fyrirtæki finnur sína leið til þess 

að þjóna viðskiptavinum sínum og hvernig þeir geta gert það á hagkvæman máta. Hægt 

er að búast við því að markaðurinn bjóði fram fjölbreyttari og ódýrari lausnir en ríkið 

framleiðir í dag auk hærri gæða (Friedman, 1973, bls. 61). Þannig mun hver einstaklingur 

kaupa þjónustu sína hjá einu af mörgum löggæslufyrirtækjum. Hvert par 

löggæslufyrirtækja semur við fyrirtæki sem sérhæfir sig í lausn deilumála (e. arbitration 

firm) til þess að leysa ágreininga milli viðskiptavina sinna og samþykkir þannig að fara 

eftir úrskurði þess fyrirtækis.  

Hins vegar er engin ríkistjórn sem getur neytt löggæslufyrirtækin til þess að fara eftir 

úrskurði deiluúrlausnafyrirtækisins. Því vakna upp vandamál Nozkick sem rakið var í 

fyrsta kafla sem fólst í því að á markaði um löggæslu myndi aflmeira fyrirtækið ávallt 

vinna, þannig að vernd þín færi eftir herstyrk þjónustuaðila þíns. Á endanum stendur 

uppi einn sigurvegari, í raun ný ríkisstjórn eða lágmarksríki (e. minimal state). Friedman 

leggur fram eftirfarandi rök til þess að sýna fram á að vandamál Nozick eigi í raun ekki 

rétt á sér. Í staðinn fyrir þá lausn að ríkið grípi inn í kemur hvatinn til þess að standa við 

gerða samninga, þar sem brot á þeim leggur í hættu öll viðskiptatengsl fyrirtækisins. 

Fyrirtæki sem ekki stendur við gerða samninga (um deiluúrlausn) mun fljótt komast að 

því að önnur fyrirtæki eru ekki jafn ólm í að vinna með þeim lengur. Þar sem ofbeldisfull 

átök eru mun dýrari og áhættumeiri en deiluúrlausn (e. arbitration) mun fyrirtæki sem 

þjónustar viðskiptavini sína eingöngu með ofbeldi, þ.e. verndar réttindi þeirra með 

átökum, finna sig í slæmri stöðu gagnvart öðrum fyrirtækjum á markaðnum. Átök eru 

gríðarlega kostnaðarsöm svo að hægt er að líta þannig á að löggæslufyrirtæki sem 

ákveður að leysa ágreining með átökum hafi þegar tapað (Friedman 1973, bls. 65). Til 

þess að fyrirtæki hafi efni á því að fara stríð við önnur fyrirtæki þarf það að rukka meira 

fyrir þjónustuna sína en hin fyrirtækin (sem sleppa því að byggja upp her) til þess að 

geta borgað fyrir vopn og herþjálfun. Þannig er hvatinn fyrir viðskiptavinina, sem eru 

fullkomlega frjálsir að færa viðskipti sín annað, að einfaldlega finna betra tilboð. Þannig 

hverfa tekjurnar til heröflunar fljótt á markaði um löggæslu.  
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5 Samantekt og niðurstöður 

Út frá kenningum hefðbundinnar rekstrarhagfræði er margt sem mælir gegn því að 

markaðurinn geti framleitt löggæslu á hagkvæman máta. Þar má helst nefna kenningar 

um ytri-áhrif og samgæði. Sú hefð sem tíðkast að flokka löggæslu sem samgæði hefur 

leitt til þess að oftast er talið að hana sé ekki hægt að framleiða á markaði í hagkvæmu 

magni. Þessi niðurstaða er fengin úr hinu svokallaða laumufarþegavandamáli sem á að 

skapast þegar samgæði eru framleidd á markaði. Auk þessara vandamála er einnig spáð 

fyrir óhagkæmri útkomu vegna möguleika á markaðsvaldi eða jafnvel einokunar sem 

sumir hagfræðingar og heimspekingar spá fyrir að myndist á markaði um löggæslu. 

Hagfræðingar innan sem utan nýklassísku hefðarinnar hafa hins vegar gagnrýnt bæði 

forsendur og rökfærslu hins meinta vanda um óhagkvæmni. Þar má nefna Coase og 

lausn hans sem felst í samningagerð til þess að innbyrða ytri-áhrif. Lausn Pigou felst í því 

að neyða viðkomandi aðila til þess að innbyrða ytri-áhrifin í gegnum skattlagningu og 

niðurgreiðslur að hálfu ríkisins. Lausn Pigou hefur sætt harðri gagnrýni bæði innan 

nýklassísku hefðarinnar auk innan austurríska skólans. Þessi ritgerð bætist þannig við 

það mengi. 

Kenningar um hagkæmni þeirra hagfræðinga sem kenndir eru við austurríska skólann 

í hagfræði eru kynntar sem mótvægi við hefðbundnum kenningum 

rekstrarhagfræðinnar. Út frá þeim er lausn Pigou gagnrýnd og í raun allar tilraunir að 

lausn sem fela í sér ríkisafskipti af einhverju tagi taldar óraunsæjar. Undirstöður 

hefðbundnu kenningarinnar um hagkvæmni reynast einnig ótraustar og þar með öll 

vandamál hennar sem tengjast henni sett í efa. Hugmyndin um samgæði er gagnrýnd og 

fundin ónothæf og óraunsæ. Þá eru ytri-áhrif túlkuð í öðru ljósi en venjulega tíðkast og 

eru ekki skilgreind sem vandamál í austurrískum kenningum um hagkvæmni. Þannig er 

laumufarþegavandinn leystur. 

Sú nálgun sem austurrísku hagfræðingar beita á þessi vandamál veita nýja innsýn á 

gömul vandamál hefðbundnu kenninganna. Markaðurinn er skilgreindur á annan máta 

og ekki eru gerðar óraunsæjar forsendur um t.d. óendanleganlegan fjölda framleiðenda 

og neytenda, fyrirframgefnar upplýsingar og fleira þess háttar. Kenning Hayek um 

upplýsingaflæði á markaði útskýrir hvernig markaðsferlið sjálft þróast ávallt í átt að 

hagkvæmni. Upplýsingar sem nauðsynlegar eru til þess að leysa vandamál einstaklinga 
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eru þannig einungis gerðar nothæfar á markaðnum þegar einstaklingar taka ákvarðanir í 

gegnum viðskipti. Þessar upplýsingar dreifast annars ekki og sitja því ónýttar. 

Markaðurinn sést þannig sem sú leið sem skilar einstaklingum mestri hagkvæmni í 

tilraunum sínum til að hver nái fram sínu markmiðaplani. Ríkisafskipti af þessu ferli geta 

þannig aðeins stuðlað að óhagkæmni. 

Þegar málið er skoðað í þessu nýja ljósi sem austurrískar kenningar veita virðist því 

ekkert vera því til fyrirstöðu að markaðurinn geti framleitt löggæslu á hagkvæman máta. 

Raunveruleg dæmi sýna hvernig einstaklingar geta komið saman og leyst sameiginleg 

markmið sín um öryggi. Af dæmunum sem farið er yfir í þessari ritgerð sést að lausn 

Coase er langt frá því að vera óraunsæ auk þess að austurríska kenningin um 

hagkvæmni bendir til þess að lausnirnar leiði til hagkvæmari útkomu en annars. Dæmin 

frá bandaríska vestrinu sýna að áhyggjur um að stærðarhagkvæmni leiði til óæskilegrar 

niðurstöðu eða jafnvel einokunar eru stórlega ýktar. Ímynduð lausn Friedmans í 

algerlega frjálsum markaði sýnir einnig að hægt er að finna lausnir við vandamáli Nozick. 

Tilgangur ritgerðarinnar hefur því verið að færa rök fyrir og sýna fram á getu 

markaðarins til þess að framleiða löggæslu sem venjulega er talið að sé ófýsilegt eða 

óhagkvæmt. Á sama tíma hefur verið sýnt fram á vanhæfni ríkisins til þess að framleiða 

þessa sömu vöru. Auk þess hefur markmiðið verið að kynna fyrir lesanda aðrar hefðir 

innan hagfræðinnar. Vonast er til þess að hagfræðingar opni augun fyrir nýjum lausnum 

á meintum vandamálum. 
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