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Í S A F O L D A R P R E N T S M I Ð J A HF-. 



Um þróun og stefnu í gengismálum 

Á þessu ári eru tíu ár liðin, síðan Nixon 
Bandaríkjaforseti tók þá örlagaríku ákvörð-
un að hœtta gullinnlausn dollars, en með 
henni var kippt burt þeirri undirstöðu, sem 
fastgengiskerfið, sem kennt er við Bretton 
Woods, hvíldi á. Þótt mörgum væri það ekki 
ljóst á þeim tíma, markaði þessi atburður í 
reynd þáttaskil í þróun gjaldeyris- og pen-
ingamála í heiminum. í stað stöðugs gengis 
helztu gjaldmiðla heimsins árum og jafnvel 
áratugum saman tók nú við fljótandi gengi, 
sem haft hefur í för með sér miklar og oft lítt 
fyrirsjáanlegar sveiflur í verðmœti einstakra 
mynta. Hafa þessar sveiflur sjaldan verið 
meiri en á því ári, sem nú er að líða. 

Enn í dag deila menn bæði um orsakir og 
afleiðingar þeirra atburða fyrir tíu árum, 
sem leiddu til þess, að fastgengiskerfið 
hrundi í rústir. Sumir kenna það aðhaldsleysi 
í efnahagsstefnu Bandaríkjanna, en stöðugt 
verðgildi dollars var í rauninni undirstaða 
þess fastgengiskerfis, sem komið hafði verið 
á í Bretton Woods. Aðrir héldu því hins 
vegar fram, að í heimi frjálsra viðskipta og 
alþjóðlegs fjármagnsmarkaðar vœri fast-
gengiskerfi of ósveigjanlegt og í stað þess 
þyrfti því að koma frjáls gengisskráning, 
sem eingöngu ákvarðast af markaðsöflum. 
Slíkt kerfi væri líklegt til að leiða til aukins 
stöðugleika, þegar til lengdar léti, þar sem 
markaðsöflin væru betri dómarar en stjórn-
völd í þessum efnum. 

Fyrst í stað áttisú skoðun þó yfirgnæfandi 
fylgi að fagna, að ekki væri æskilegt að 

hverfa frá fastgengiskerfinu vegna þeirra 
miklu kosta, sem það hefði fyrir stöðugleika 
í efnahagsþróun. Tilraunir voru því gerðar 
til þess á árunum 1971—1973 að endurreisa 
það í nýrri og sveigjanlegri mynd, þar sem 
hinn nýi alþjóðlegi gjaldmiðill, hin sérstöku 
dráttarréttindi Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, 
kæmi í stað dollars og gulls sem undirstöðu-
eining. 

En margt fer öðru vísi en ætlað er. 
Tilraunir manna til þess að lappa upp á fast-
gengiskerfið báru lítinn árangur og biðu loks 
algert skipbrot, þegar olíukreppan 1974 um-
turnaði öllum gjaldeyrismálum heimsins og 
hafði í för með sér meira misræmi í greiðslu-
jöfnuði milli landa en áður hafði þekkzt. 
Eftir þá atburði hefur mönnum orðið ljóst, 
að engin skilyrði eru lengur til þess að endur-
reisa fastgengiskerfið, a.m.k. í fyrirsjáan-
legri framtíð. 

Allar áætlanir í þá átt hafa því verið 
lagðar til hliðar, en í stað þess hefur 
Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn fengið það sem 
eitt meginhlutverk sitt að reyna að stuðla að 
sem mestum stöðugleika innan þessa nýja 
frjálsgengiskerfis. Því miður virðist 
árangurinn af þeirri viðleitni hvorki mikill né 
batnandi. Sannleikurinn er sá, að 
frjálsgengiskerfið hefur reynzt óstöðugra og 
háð meiri sveiflum en nokkurn hafði órað 
fyrir. Fyrir þessari þróun eru vafalaust 
margar orsakir, sem ekki er unnt að rekja 
hér. 

Eitt skiptir þó vafalaust meginmáli. Eftir 
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því sem efnahagskerfi heimsins þróast og 
verður fjölþœttara, hlýtur að verða meiri 
vandkvæðum bundið að samræma efna-
hagsstefnu þjóða og skapa þannig skilyrði 
stöðugleika í gengismálum. Á meðan fast-
gengiskerfið starfaði sem bezt, gegndu 
Bandaríkin ótvíræðu forystuhlutverki í efna-
hagsmálum í heiminum. Nú er ekki aðeins 
Evrópa orðin jafnoki þeirra, heldur ný efna-
hagsleg stórveldi risin í Austur-Asíu og Mið-
Austurlöndum. Allar þjóðir heimsins, þar á 
meðal Sovétríkin og fylgiríki þeirra, eru 
orðin háð hinum alþjóðlegu fjármagns-
mörkuðum og hafa áhrif á starfsemi þeirra. 
Þannig er orðið til alþjóðlegt gjaldeyris- og 
fjármagnskerfi, sem aðeins virðist starfhæft 
á grundvelli frjálsrar gengisskráningar og 
fjármagnsflutninga. Engin ástæða er því til 
að ætla, að framundan sé lygnari sjór í 
þessum efnum en við höfum siglt síðustu 
árin. 

Sú þróun, sem nú hefur verið lýst, hefur 
haft afdrifarík áhrif á efnahagsmál Íslend-
inga, og kemur þar öðru fremur tvennt til. í 
fyrsta lagi hefur hið efnahagslega umhverfi 
þjóðarbúskaparins orðið óstöðugra og 
áhættusamara að þessu leyti en áður. í stað 
þess að geta treyst á svo til algeran stöðug-
leika gengis helztu viðskiptalanda okkar má 
nú búast við sveiflum, er nemi jafnvel 
20—30% á fáum mánuðum. Þetta veldur 
síðan verulegum sveiflum í viðskiptakjörum 
vegna mismunandi vægis einstakra mynta í 
inn- og útflutningi. Þannig hefur hækkandi 
verð á dollar miðað við Evrópumyntir í för 
með sér batnandi viðskiptakjör, þegar á 
heildina er litið, vegna þess að við höfum 
miklar tekjur í dollurum, en útgjöldin að 
miklu stærri hluta í Evrópumyntum. 
Lækkun dollars leiðir svo á sama hátt til 
rýrnandi viðskiptakjara. Fyrir sinstakar 
greinar útflutningsstarfsemi og samkeppnis-
iðnaðar geta áhrifin þó orðið enn sterkari, 
þegar vægi einstakra mynta fyrir sam-
keppnisstöðuna er óvenjulega mikið. Þannig 
hafa útflytjendur til Evrópumarkaða orðið 
fyrir verulegum búsifjum á þessu ári, en 

seljendur á dollaramarkaði hafa hagnazt að 
sama skapi. Sams konar áhættu eiga þeir við 
að búa, sem tekið hafa erlend lán í tilteknum 
myntum, en verða síðan fyrir óvæntum 
sveiflum á verðgildi þessara skuldbindinga 
sinna. 

Þau vandamál, sem miklum gengis-
sveiflum fylgja fyrir einstakar framleiðslu-
greinar, eru að sjálfsögðu ekki einkennandi 
fyrir efnahagsstarfsemi hér á landi sérstak-
lega. Allar þjóðir, sem háðar eru utanríkis-
viðskiptum, eiga við meiri eða minni erfið-
leika að etja af þessum sökum. Sumar þjóðir 
geta að vísu dregið úr þessum vanda með því 
að tengja gengisskráningu sína við einhvern 
af höfuðgjaldmiðlum heimsins. Þannig hafa 
mörg smáríki Evrópu tengt gjaldmiðla sína 
gengiskerfi Efnahagsbandalagsins beint eða 
óbeint. Lönd í Ameríku hafa á sama hátt 
tengt gjaldmiðla sína Bandaríkjadollar. 
Fyrir Íslendinga er hvorug þessi leið auð-
farin, þar sem þeir eru staðsettir mitt á milli 
þessara tveggja markaðssvæða og geta því 
hvorugu þeirra tengzt alfarið. 

Hætt er við, að engin einföld lausn finnist 
á þeim vanda, sem fylgir gengissveiflum 
höfuðviðskiptamynta Íslendinga. Hér er 
fyrst og fremst um að ræða nýja viðskipta-
lega áhættu, sem atvinnuvegirnir verða að 
læra að búa við og taka tillit til í áætlanagerð 
sinni. Nokkuð mætti væntanlega draga úr 
þessari áhættu með gjaldeyrisviðskiptum 
fram í tímann, svokölluðum ,,forward"-við-
skiptum, en sú lausn er hvorki algild né 
áhættulaus. Einnig þyrfti að íhuga, hvaða 
gildi aukin starfsemi verðjöfnunarsjóða gæti 
haft í þessu efni. Meginniðurstaðan hlýtur 
þó að verða sú, að við búum í heimi, sem er 
orðinn áhættusamari fyrir alla framleiðslu-
starfsemi, þar sem langtímaáætlanir eru 
meiri vandkvæðum bundnar en áður var. 
Mikið veltur þess vegna á því, að atvinnu-
fyrirtæki hafi fjárhagslegt bolmagn og af-
komugrundvöll til þess að taka þessa auknu 
áhættu á sig. 

En samhliða þessum breytingum ytri skil-
yrða, sem fylgt hafa fljótandi gengi í um-
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heiminum, hefur afnám fastgengiskerfisins 
haft afdrifarík áhrif á notkun gengisins sem 
hagstjórnartœkis. Á meðan Bretton Woods-
kerfið var við lýði, var fast gengi grund-
vallarreglan, og gengisbreytingar voru háðar 
samþykki Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og því 
aðeins leyfðar, að um meiri háttar og lang-
varandi greiðslujafnaðarvandamál væri að 
ræða. Mikil áherzla var því á það lögð, að 
ríki beittu öðrum stjórntækjum, svo sem 
aðhaldi í fjármálum ríkisins og peninga-
málum, áður en gripið yrði til þess neyðar-
úrræðis að breyta gengisskráningunni. Reynt 
var að koma í veg fyrir, að gripið vœri til 
gengisbreytinga í því skyni að bæta einhliða 
samkeppnisaðstöðu á kostnað annarra ríkja, 
og var þar byggt á dýrkeyptri reynslu 
áranna fyrir síðustu heimsstyrjöld. 

Það má því í rauninni segja, að innan fast-
gengiskerfisins hafi verið bannað að nota 
gengið sem hagstjórnartæki í því skyni að 
hafa áhrif á samkeppnisstöðu og atvinnu-
ástand, t.d. með tilliti til innlendra 
kostnaðarbreytinga eða sveiflna í viðskipta-
kjörum. Við slíkum vanda átti að bregðast 
með öðrum tækjum á sviði peningamála, 
fjármála ríkisins og launamála. Með fastri 
gengisskráningu var hins vegar stefnt að því 
að veita alhliða aðhald gegn umframeftir-
spurn og verðbólgu, jafnframt því sem með 
henni var lagður ákjósanlegur grundvöllur 
aukinna alþjóðaviðskipta. 

Fyrir Íslendinga, sem átt hafa við þrálát 
verðbólguvandamál að glíma allt frá styrj-
aldarárunum og búa auk þess við miklar 
sveiflur í viðskiptakjörum og framleiðslu 
sjávarafurða, hlaut fastgengiskerfið að hafa 
ýmsar skuggahliðar. Reynslan varð sú, að 
því hlutu að fylgja miklar sveiflur í afkomu 
atvinnuveganna hér á landi, sem oft leiddu 
að lokum til mjög stórra gengisbreytinga, 
sem höfðu truflandi áhrif á alla efnahags-
starfsemi. Út frá þessu sjónarmiði hefur það 
óneitanlega verið nokkur léttir fyrir hag-
stjórn hér á landi undanfarin tíu ár, að unnt 
hefur verið að beita genginu á sveigjanlegri 
hátt en áður í því skyni að tryggja sæmilega 

jafna og þolanlega afkomu atvinnuveganna. 
Þannig hefur gengisstefnan átt mikinn þátt í 
að tryggja næga atvinnu allt þetta tímabil. 

Á móti þessum ávinningi hafa hins vegar 
komið hér á landi eins og svo víða annars 
staðar áhrif minna aðhalds í gengismálum á 
þróun verðbólgu og innlendrar eftirspurnar. 
Hversu mikil áhrif afnám fastgengiskerfisins 
hefur í raun átt í því að magna verðbólgu hér 
á landi að undanförnu, verður vafalaust 
seint metið af nokkurri nákvæmni. Hitt fer 
þó varla á milli mála, að án þess sveigjan-
leika, sem unnt hefur verið að beita í gengis-
málum hér á landi síðustu tíu árin, hefðu 
Íslendingar miklu fyrr þurft að grípa til 
harðvítugra ráðstafana til þess að koma 
verðbólgunni á svipað stig og í nálægum 
löndum. Og eftir því sem verðbólgan hér á 
landi hefur orðið rótfastari og vélgengi 
hennar órjúfanlegra, m.a. vegna lögboðinna 
víxláhrifa verðlags og framleiðslukostnaðar, 
hefur ákveðnar sótt í það horf, að reglu-
bundnar gengisbreytingar eða gengissig yrðu 
að órjúfanlegum þætti vísitölukerfisins. Ef 
koma á í veg fyrir, að svo fari, er nauðsyn-
legt, að menn geri sér sem gleggsta grein fyrir 
því, hvaða hagstjórnarhlutverki stefnan í 
gengismálum getur gegnt hér á landi við nú-
verandi aðstæður í efnahagsmálum. 

Sé litið til þeirrar reynslu, sem fengizt 
hefur á undanförnum árum, virðist stefnan í 
gengismálum hafa miðazt við þrjú megin-
sjónarmið. 

Í fyrsta lagi hefur verið talið nauðsynlegt 
að jafna með breytingum á skráðu gengi 
krónunnar þann mismun, sem átt hefur sér 
stað í þróun framleiðslukostnaðar hér á 
landi og í samkeppnislöndunum. Þannig 
hefur gengisskráningin í meira eða minna 
mæli orðið að fylgja reglubundnum 
hækkunum innlends launakostnaðar, þannig 
að þær hefðu ekki umtalsverð áhrif á sam-
keppnisstöðu atvinnuveganna. Hefur þetta 
verið gert ýmist með gengissigi eða tiltölu-
lega litlum breytingum á gengisskráningu á 
nokkurra mánaða fresti. Að þessu leyti er 
gengisskráningin sífellt að nálgast það að 
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verða þáttur í hinu vélgenga kerfi verð-
bólgunnar. 

Í öðru lagi hefur við gengisákvarðanir 
verið reynt að taka tillit til breytinga á ytri 
skilyrðum þjóðarbúskaparins, einkum breyt-
inga á viðskiptakjörum. Þannig hefur gengi 
íslenzku krónunnar verið haldið hærra en 
ella, þegar viðskiptakjör hafa farið 
batnandi. Með þessum hætti hefur verið 
reynt að tryggja, að batnandi viðskiptakjör 
yrðu til þess að hægja á verðbólgunni frekar 
en að láta þau koma fram í innlendri tekju-
aukningu og aukinni þenslu. Aftur á móti 
hefur orðið að lækka krónuna meira en ella, 
þegar viðskiptakjör hafa farið versnandi. 
Enginn vafi er á því, að þessi viðleitni hefur 
orðið til þess að skapa meiri stöðugleika í 
afkomu atvinnuveganna og viðskiptajöfnuði 
undanfarin ár heldur en ella hefði orðið. 

Í þriðja lagi hefur svo einstöku sinnum á 
undanförnum árum verið reynt að beita 
genginu með hefðbundnari hætti í því skyni 
að veita aðhald í efnahagsmálum og draga 
þannig úr verðbólgu. Ákveðnasta tilraunin í 
þessa átt var gerð í upphafi þessa árs, þegar 
ákveðið var að halda meðalgengi krónunnar 
alveg óbreyttu fram til vors, en þá var því 
breytt tiltölulega lítið miðað við hækkun 
innlends framleiðslukostnaðar, og sama 
gerðist aftur í ágúst. 

Framan af virtist þessi stefna ætla að bera 
umtalsverðan árangur, og dró verulega úr 
verðhækkunum vor- og sumarmánuðina, án 
þess að alvarleg neikvæð áhrif færu að koma 
í ljós. Tvennt stuðlaði að þessum árangri, 
annars vegar batnandi viðskiptakjör vegna 
mikillar hækkunar á gengi dollars á er-
lendum gjaldeyrismörkuðum, en hins vegar 
hagstæð verðlagsáhrif skerðingar vísitölu-
bóta 1. marz. Þessi hagstæðu skilyrði hafa 
hins vegar reynzt tímabundin. Síðustu mán-
uði hefur slegið í bakseglin, m.a. vegna 
breyttrar gengisþróunar erlendis, sem valdið 

hefur versnandi viðskiptakjörum. Jafnframt 
hafa óskertar vísitölubætur aukið launakostn-
aðinn á ný og leitt til síversnandi afkomu 
fyrirtækja. 

Við þessar aðstæður hafa skilyrðin til 
áframhaldandi aðhalds í gengismálum gjör-
breytzt, nema annað hvort komi til frekari 
aðgerðir í launamálum eða svo strangt 
aðhald að rekstrarafkomu fyrirtækja, að til 
atvinnuleysis gæti komið. Ef enn þrengdi að 
afkomu atvinnuveganna, gæti svo farið, að 
Íslendingar stæðu brátt í svipuðum sporum 
og nágrannaþjóðir okkar, t.d. Bretar og 
Danir, sem búið hafa við gengisskráningu, 
sem þrengt hefur stórlega hag fyrirtækja og 
valdið víðtæku atvinnuleysi. 

Ekkert bendir til þess, að íslenzk stjórn-
völd hafi hug á að feta í fótspor þessara 
þjóða á næstunni. Þótt nýgerðir kjara-
samningar séu hóflegir á íslenzkan mæli-
kvarða, fela þeir engu að síður í sér verulega 
aukningu framleiðslukostnaðar, sem at-
vinnureksturinn getur með engu móti staðið 
undir án breyttra rekstrarskilyrða. Og þeir 
rekstrarerfiðleikar, sem mörg fyrirtæki hafa 
þegar lent í, m.a. vegna þeirrar 
aðhaldsstefnu, sem fylgt hefur verið í gengis-
málum, hafa leitt til verulegrar skuldasöfn-
unar í bönkum og peningaþenslu, en auk 
þess kallað á sérstakar björgunaraðgerðir af 
hálfu ríkisvaldsins. Þannig er með launa-
hækkunum og fjárhagslegri fyrirgreiðslu við 
fyrirtæki unnið gegn þeim árangri, sem 
aðhaldi í gengismálum var ætlað að skila. 

Þessi reynsla virðist staðfesta það enn einu 
sinni, að aðgerðir gegn verðbólgu, sem ekki 
ná jafnt til allra þátta efnahagsmála, eru 
ekki líklegar til þess að skila varanlegum 
árangri. Og þótt aðhald í gengismálum sé 
vissulega mikilvægur þáttur slíkrar stefnu, 
getur það aldrei eitt út af fyrir sig nægt til 
þess að draga verulega úr verðbólgu nema 
um skamma hríð. 

J.N. 



Þorvaldur Gylfason: 

Kaupkröfur og kostnaðarverðbólga* 

I. Inngangur. 
Þótt kostnaðarverðbólga sé alþekkt fyrir-

brigði, fer því alls f jar r i , að þetta hugtak 
njót i óskiptrar hylli meðal hagfræðinga . 
Eins og ráða má af þremur mikilvægum yfir-
litsritgerðum um verðbólgukenningar s.l. 15-
20 ára, náðu kostnaðarverðbólgukenningar 
nokkurr i útbreiðslu á ára tugnum 1950-60, en 
féllu síðan í ónáð að heita má og ha fa 
naumast borið sitt barr síðan. í hinni fyrstu 
þessara yfirlitsgreina, sem var rituð upp úr 
1960, gera Bronfenbrenner og Holzman 
(1963) skýran greinarmun á eft irspurnar-
verðbólgu og kostnaðar- (eða framboðs-) 
verðbólgu. Yfirlit þeirra ber þó með sér, að 
hagf ræðingum var ekki fullljóst á þessum 
tíma, hvernig koma mætt i f ramboðs- og 

eft irspurnarkenningunni, sem lá að baki 
hugmyndunum um eft irspurnar- og kostn-
aðarverðbólgu, heim og saman við kenn-
ingar Keynes um ákvörðun þ jóða r f ram-
leiðslu og vaxta og kenningar Phillips og 
annarra um samband launabreytinga, at-
vinnuleysis og verðbólgu, sem þá voru ný-
komnar f r am. Raunar l júka Bronfenbrenner 
og Holzman ritgerð sinni með þeirri spá, að 
* Í þessari ritsmíð er stuðzt við grein, sem prófessor 
Assar Lindbeck og höfundurinn birtu um sama efni í 
desember 1979 í ritröð sænskrar rannsóknastofnunar , 
Instilute for International Economic Studies, við Stokk-
hólmsháskóla. Ritgerðin bar upphaflega heitið „Cost 
Inflation and Macroeconomic Theory" (Seminar Paper 
No. 133, Institute for International Economic Studies, 
University of Stockholm). 

f ramfar i r í verðbólgurannsóknum næsta 
áratug eða svo mundu einkum verða af 
tvennum toga: annars vegar mundu þær fel-
ast í nákvæmari tö l f ræði rannsóknum og 
hins vegar í því, að f r am kæmi einfaldari og 
gagnlegri almenn kenning, sem felldi í eina 
heild þær þr jár eða f jó ra r höfuðhugmyndir 
um verðbólgu, sem höfundarni r gerðu grein 
fyrir í þessu yfirliti þeirra — eftirspurnar-
verðbólgu, f ramboðs- eða kostnaðarverð-
bólgu, þjóðfélags- og s t jórnfræðilegar verð-
bólgukenningar og loks kenningar, sem 
vörðuðu samband verðbólgufræðinnar við 
nýjar hugmyndir hagfræðinga um hagvöxt 
og hagþróun (Bronfenbrenner og Holzman, 
1963, bls. 100). 

Einungis fyrri hluti spádómsins hefur 
reynzt réttur. í stað þess að verða ásamt pen-
ingakenningum um verðbólgu og eftirspurn-
arkenningum yfirleitt hluti af almennri 
verðbólgukenningu, hu r fu kostnaðarkenn-
ingarnar í skuggann. 

Yfirlitsritgerð Johnsons (1967, kafli III) 
ber einnig með sér, að hagfræðingar á þeim 
tíma gerðu sér ekki glögga grein fyrir sam-
hengi þeirra verðbólguskýringa, sem nefndar 
voru að f raman; Johnson lýsir þeim fremur 
sem ands tæðum tilgátum. Hann telur spurn-
inguna um kostnaðar- og eftirspurnar-
verðbólgu „vi l landi" (bls. 128) og gagnrýnir 
kenningar um kaup- og verðhækkanir af 
völdum átaka um tekjuskiptingu fyrir það, 
að ,,gert sé ráð fyrir, að atferlissamböndin í 
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þessum kenningum séu peningamálum óvið-
k o m a n d i " (bls. 120). 

Í hinni nýjustu þessara þriggja yfirlits-
greina kjósa Laidler og Parkin (1975) að af-
r æ k j a með öllu eft irspurnar- og f ramboðs-
rammann , sem Bronfenbrenner og Holzman 
settu sinni ritgerð, þar eð þeir telja aðgrein-
ingu eft irspurnar- og kostnaðarverðbólgu 
koma að litlu gagni. Likt og Johnson lita 
Laidler og Parkin á eft irspurnar- og kostn-
aðarkenningarnar sem ands tæður , ha fna 
kostnaðarverðbólgukenningunni (bls. 764), 
en aðhyllast (umfram-)eft irspurnarkenning-
una með þeirri breytingu, að taka beri tillit 
til þess, að kaupkröfur verkalýðsfélaga í 
samningum við vinnuveitendur hljóti að taka 
mið af þeirri verðlagsþróun, sem verkalýðs-
félögin eigi von á yfir samningstímabilið. 
Laidler og Parkin kannast þó við, að mála-
miðlun milli allra þessara hugmynda geti 
þótt skynsamleg, þar sem eft irspurnar-
kenningin (með ofannefndr i viðbót) haldist í 
hendur við kostnaðarkenninguna og aðrar 
félags- og s t jórnfræðilegar skýringar, sem 
skipta máli, í stað þess, að einblínt sé á að-
eins eina skýringu (bls. 781). 

Tilgangurinn með þessari ritsmíð er að 
gera grein fyrir hugmyndum, sem prófessor 
Assar Lindbeck og höfundur inn hafa sett 
f ram á öðrum vettvangi (sbr. neðanmáls-
grein á bls. 167, um kostnaðarverðbólgu og 
afs töðu hennar til annarra verðbólguskýr-
inga, eins og drepið var á að f raman , og til 
annarra þjóðhagsstærða svo sem atvinnu-
stigs og þjóðar tekna. Lýst verður kostnaðar-
verðbólgukenningu, þar sem gerður er grein-
armunur á ólíkum tegundum kostnaðarverð-
bólgu, og lögð er sérstök áherzla á launa-
kapphlaup verkalýðsfélaga í því sambandi . 
J a f n f r a m t er gerð grein fyrir því í þessu sam-
hengi, hvernig verðbólga og atvinnuleysi 
geta ýmist stangazt á eða haldizt í hendur. 

Í næsta kafla er lýst einföldu f ramboðs- og 
eftirspurnarlíkani fyrir þ jóðarbúskapinn í 
heild, og er því beitt til að skýra muninn á 
eft irspurnar- og kostnaðarverðbólgu. Þ á er 
gerður greinarmunur á þrenns konar kostn-

aðarverðbólgu: (i) verðbólgu af völdum 
utanaðkomandi kos tnaðarhækkana , sem 
ekki er gerð tilraun til að skýra innan þess 
einfalda ramma, sem þessari ritgerð er 
settur; (ii) verðbólgu, sem hlýzt af t i lraunum 
ýmissa tek juhópa eða starfsstétta, sem bund-
izt hafa samtökum, til að halda í við aðrar 
stéttir í efnahagslegu tilliti eða bæta hag sinn 
á kostnað annarra; og (iii) tilraunir sömu 
hópa, hvort sem þeir ha fa samtök með sér 
eða ekki, til að varðveita eða auka kaupmátt 
tekna sinna, þ.e. halda í við verðbólguna eða 
gera enn betur. Sérstök áherzla verður lögð á 
miðtegundina, þ.e. tekjukapphlaup af ýmsu 
tagi, og verður greint á milli víxlhækkana 
kaupgjalds og verðlags, kaupgjalds innbyrð-
is (þ.e. keppni milli verkalýðsfélaga), verð-
lags innbyrðis (þ.e. keppni milli fyr i r tækja) , 
kaupgjalds og skattheimtu og kaupgjalds og 
gengis. 

Í kaf lanum þar á eftir verður f jal lað um 
þann hagst jórnarvanda, sem kostnaðarverð-
bólga felur í sér, en hann er fólginn í því, að 
kostnaðarverðbólga getur ekki haldið á f ram 
endalaust, án þess að atvinnuleysi fari sívax-
andi, nema ríkisvaldið gefi eftir og leyfi eftir-
spurn í hagkerfinu að vaxa til ja fns við 
kostnaðinn. Bent er á þann möguleika, að 
ríkisvaldinu geti reynzt ókleift að ráða við 
verðbólguna til langframa, nema verkalýðs-
félög séu gerð samábyrg fyrir atvinnuástandi 
ekki siður en verðlagsþróun með þeim hætti , 
að ríkisvaldið lýsi því yfir fyrir f ram, þannig 
að tekið sé trúanlegt, að kostnaðarhækkun-
um verði ekki mæt t með eft i rgjöf , þ.e. með 
aukningu eft irspurnar. Einnig verður rætt 
um ýmis vandkvæði, sem fylgja þessari hag-
s t jórnaraðferð og sömuleiðis samræmdri 
tekjustefnu, sem svo er nefnd. 

Lokakafl inn skýrir í stuttu máli f rá helztu 
niðurstöðum þessara athugana. 

II. Hvað er kostnaðarverðbólga? 
Nota má einfalt líkan af f ramboði og eftir-

spurn í hagkerfinu í heild til að lýsa muninn 
á eft irspurnar- og kostnaðarverðbólgu. Á 
mynd 1 er gert ráð fyrir, að f ramboð inn-



KAUPKRÖFUR OG KOSTNAÐARVERÐBÓLGA 169 

HEILDARFRAMBOÐ OG -EFTIRSPURN 



170 FJÁRMÁLATÍÐINDI 

lendrar framleiðslu standi í réttu sambandi 
við hlutfall verðlags innlendrar framleiðslu 
og launa. Til einföldunar er ennfremur gert 
ráð fyrir því, að framboð vinnuafls, lands og 
fjármagns sé fast, svo að þjóðarframleiðsla 
við fulla atvinnu er gefin (lóðrétta línan á 
myndinni). Eftirspurnarlínunum á myndinni 
hallar niður í móti, því að gert er ráð fyrir, 
að eftirspurn eftir innlendri framleiðslu 
standi í réttu sambandi við raunverulegt pen-
ingamagn (þ.e. hlutfall peningamagns og 
verðlags) og hlutfall erlends og innlends 
verðlags í innlendri mynt (þ.e. raungengi). 
Einnig er gert ráð fyrir, að eftirspurn standi í öfugu sambandi við raunvexti. 

Í linuriti af þessu tagi er kostnaðarverð-
bólgu venjulega lýst þannig, að verðlag 
hækki vegna þess, að framboðslínan færist 
til vinstri (S1 S2 S3), svo að þjóðarframleiðsla 
(Q) og verðlag (P) fylgja ferlinum a, b, c, ef 
eftirspurnarlínan er áf ram D1, en ferlinum a, 
b, P, a, y, ef ríkisvaldið lætur undan 
kostnaðarhækkunum (eftir nokkra töf) með 
þensluaðgerðum í peningamálum, ríkisfjár-
málum eða gengismálum, svo að eftir-
spurnarlínan flyzt til hægri (D1, D2, D3). 
Vert er að taka eftir, að kostnaðarbreyting 
svo sem kauphækkun, sem færir framboðs-
línuna frá S1 til S2,veldur samtímis umfram-
framboði vinnuafls og umframeftirspurn 
eftir vörum og þjónustu, og sýnir lárétta 
fjarlægðin ea á línuritinu hvort tveggja við 
upphaflegu verðlagi P1. En valdi umfram-
framboð vinnuafls tilhneigingu til kauplækk-
unar, flyzt framboðslínan aftur í átt að S1. Af 
þessari túlkun kostnaðarverðbólgu má ráða, 
að það er umframeftirspurn eftir vörum og 
þjónustu, sem knýr verðlag upp, jafnvel þótt 
upphafið megi rekja til kostnaðarhækkunar 
á framboðshlið hagkerfisins. 

Eftirspurnarverðbólgu er á hinn bóginn 
venjulega lýst þannig, að verðlag hækki með 
því, að eftirspurnarlinan færist til hægri (D1, 
D2, D3) vegna aukinnar eftirspurnar innan-
lands eða erlendis. Eftir að eftirspurnarlinan 
færist fyrst úr stað (þ.e. frá D1 til D2), og eftir 
verðhækkunina, sem fylgir í kjölfarið, hefur 

fyrirtækið hug á að auka framleiðslu sina úr 
a í f á myndinni. En sé gert ráð fyrir, að ekki 
sé unnt að auka framleiðsluna, þar eð fram-
boð vinnuafls og annarra framleiðsluþátta sé 
fast, þá knýr umframeftirspurn eftir vinnu-
afli (lárétta fjarlægðin frá f að lóðréttu 
linunni á myndinni) laun upp á við, svo að 
framleiðslukostnaður hækkar og framboðs-
linan færist upp í S2. í punktinum a, þar sem 
nýju eftirspurnar- og framboðslínurnar D2 
og S2 skerast, er það framleiðslumagn, sem 
fyrirtækin kjósa helzt, jafnmikið og bæði 
eftirspurn og það magn, sem unnt er að 
framleiða með fáanlegu vinnuafli. Haldi 
eftirspurnarlínan áfram að færast til hægri, 
fylgja þjóðarframleiðsla og verðlag þannig 
ferlinum a, a, y. 

Þótt munurinn á eftirspurnarverðbólgu og 
kostnaðarverðbólgu eigi að vera skýr og auð-
skilinn, er stundum erfitt að gera þennan 
greinarmun í reynd. Oft er t .d. ókleift að 
fullyrða, hvar vitahringur kaup- og verð-
hækkana byrjaði. Ennfremur getur eftir-
spurnarverðbólga erlendis komið kostnaðar-
verðbólgu af stað innanlands, t .d. þegar 
aukin eftirspurn á heimsmörkuðum knýr 
verðlag upp á við, svo að hagnaður fyrir-
tækja eykst og síðan launin líka. En þrátt 
fyrir þessi vandkvæði má greina nokkur at-
riði, sem geta komið að gagni, þegar tilraun 
er gerð til að greina á milli eftirspurnar- og 
kostnaðarverðbólgu í reynd. 

Í fyrsta lagi er stundum hægt að sjá, hvort 
tiltekna verðhækkun megi rekja til breytinga 
á eftirspurnar- eða kostnaðarhlið hagkerfis-
ins þrátt fyrir vandkvæðin, sem nefnd voru 
að ofan. Olíuverðshækkunin eftir 1973 er 
skýrt dæmi um kostnaðarhækkun á heims-
mælikvarða. Hækkun innflutningsverðlags 
á þessu tímabili, sérstaklega aðfangaverðs, 
má sömuleiðis kalla kostnaðarhækkun í ein-
stökum ríkjum, a.m.k. í smáríkjum. 

Í öðru lagi er munurinn á eftirspurnarverð-
bólgu og kostnaðarverðbólgu ekki sá, að 
eftirspurnarverðbólgu megi rekja til um-
frameftirspurnar eftir vöru og þjónustu (það 
gildir líka um kostnaðarverðbólgu eins og 
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sagt var að f raman) , heldur er hann fólginn í 
því, að eft irspurnarverðbólgu fylgir j a fnan 
mikil eða vaxandi framleiðsla og atvinna, en 
kostnaðarverðbólgu fylgja hins vegar lítil 
eða minnkandi umsvif í efnahagsl íf inu. Eft i r 
þessu hefur verðbólgan um allan heim síðan 
1974 verið af kos tnaðarrótum runnin að 
verulegu leyti, einkum utan Bandar íkjanna. 

Þrenns konar kostnaðarverðbólga. 
Sem fyrr segir eru skiptar skoðanir meðal 

hagfræðinga um kostnaðarverðbólgu. 
Hversu mikil áhrif ha fa markaðsöfl in (þ.e. 
f r amboð og eft irspurn) á verðlag og kaup-
gjald? Hvað hrindir kostnaðarverðbólgu af 
stað, hvað heldur henni gangandi, og hvers 
vegna er svo erfitt að vinna bug á henni, 
jafnvel þegar verulegs slaka gætir í hagkerf-
inu? 

Þegar tilraun er gerð til að f inna svar við 
þessum spurningum, er gagnlegt að gera 
greinarmun á þrenns konar kostnaðarverð-
bólgu eftir því, hvort uppspret tan er (i) utan-
aðkomandi kos tnaðarhækkani r ; (ii) tilraunir 
hagsmunasamtaka, t .d . launþega og vinnu-
veitenda, til að standa vörð um a f k o m u sina 
eða bæta hana miðað við aðra hópa; eða (iii) 
tilraunir einstaklinga eða samtaka til að 
standa vörð um eða bæta a f k o m u sína að 
raunverulegu verðmæti. 

Fyrsta gerð. Verðhækkun innflut t ra að-
fanga (t.d. olíu) eða hækkun óbeinna skatta 
á vöru, þjónustu eða framleiðsluþætt i er 
e.t .v. gleggsta dæmið um kostnaðarverð-
bólgu af fyrstu gerð í hverju einstöku landi. 
Utanaðkomandi hækkanir hagnaðar eða 
launa í samningum launþega og vinnuveit-
enda geta einnig komið þess konar kostn-
aðarverðbólgu af stað. Allar þessar kostn-
aðarhækkanir eiga það sameiginlegt, að þær 
lyfta framboðsl ínunni (endurskilgreindri 
eftir þör fum) á mynd 1 upp og til vinstri. 

Öðru máli gegnir um röskun á f ramboðs-
hlið hagkerfisins, sem rekja má til uppskeru-
brests, ná t tú ruhamfara eða annars konar 
af turkipps í framleiðslu. Breytingar af þessu 

tagi f lytja ekki aðeins f ramboðsl ínuna til 
vinstri (t.d. f rá S1 til S2 á myndinni), heldur 
einnig lóðréttu línuna, sem lýsir framleiðslu-
getu hagkerfisins. 

Kostnaðarverðbólga getur hafizt af öllum 
þessum ás tæðum, sem taldar voru að ofan . 
En til þess að kostnaðarverðbólga af þessari 
gerð haldi áfram, þarf hver kos tnaðarhækk-
un að reka aðra; annars hækkar verðlag í eitt 
skipti fyrir öll og er síðan stöðugt eftir sem 
áður . Samfelld runa slíkra kos tnaðarhækk-
ana er ekki óhugsandi. Þet ta getur gerzt t .d . 
þannig, að innflutningsverðlag eða óbeinir 
skattar hækka hvað eftir annað eða með sí-
felldri röskun á framboðshlið vegna veðurs, 
verkfalla, ótryggs ástands í s t jórnmálum og 
þar f ram eftir götunum. Atburðir af þessu 
tagi hafa vissulega átt sér stað annað veifið. 
T .d . getur látlaus kostnaðarverðbólga hlotizt 
af tilhneigingu hins opinbera til að taka til 
sín sívaxandi hluta þ jóðar tekna með því að 
h æ k k a óbeina skatta í sífellu til að standa 
straum af auknum útgjöldum ríkisins. 

Vert er að vekja athygli á, að fyrir tæki 
geta því aðeins hækkað álagningu hvað eftir 
annað upp á eigin spýtur, að markaðsveldi 
þeirra fari vaxandi, t .d . við samruna fyrir-
t æ k j a eða hringamyndun, svo að verðið, sem 
þau setja upp, geti farið s íhækkandi í skjóli 
einokunar. Þót t ekki sé hægt að útiloka, að 
þessi tegund kostnaðarverðbólgu geti átt sér 
stað, bendir reynsla undanfar ins áratugar 
f remur til hins gagnstæða. Hin öra tækni-
þróun hefur örvað samkeppni til muna á 
heimsmörkuðum, svo að markaðsveldi fyrir-
t æ k j a hefur farið þverrandi. Þessi tilgáta 
nýtur einnig stuðnings af þeirri staðreynd, að 
hagnaður fyr i r tækja og arðsemi f jármagns 
hafa víða dregizt saman á umliðnum áratug 
(sjá t .d . Hill, 1979). Myndun olíuhrings 
OPEC-landanna er þó augljós undantekn-
ing f rá þeirri reglu, sem hér hefur verið lýst. 

Tilgátan um sífellda kostnaðarverðbólgu 
af fyrstu gerð virðist í reynd eiga fremur við 
um launþegasamtök en fyrir tæki . Til þess 
liggja ýmsar ás tæður . í fyrsta lagi er algeng-
ast, að fyrir tæki taki einhliða ákvarðanir um 
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verðlagningu framleiðslunnar, einkum 
neyzluvöruframleiðslu, og gæti þess, að 
verðið sé ekki haf t hær ra en svo, að f ram-
leiðslan seljist.* Hins vegar semja launþega-
samtök um kaup og k jör . Jafnvel þótt laun-
þegasamtök kunni að hafa einhvers konar 
óskalaun í huga og taki tillit bæði til s jálfra 
peningalaunanna og atvinnustigsins, er engin 
ás tæða til að æt la , að launþegasamtök fái 
j a fnan k r ö f u m sínum um slík laun f ram-
gengt að öllu leyti í samningum við vinnu-
veitendur. Þess vegna er líklegt, að launþega-
samtök krefj ist frekari l aunahækkana hvað 
eftir annað. Þet ta getur með t ímanum valdið 
látlausri kostnaðarverðbólgu. Ennf remur er 
ekki með öllu ljóst, hvort launþegasamtök og 
meðlimir þeirra haf i raunverulega trú á því, 
að launahækkanir dragi úr atvinnu að 
óbreyttri framleiðni. Margt bendir t .d . til 
þess, að þeim hæt t i til að vanmeta verðteygni 
(þ.e. kaupteygni) eft irspurnar eftir vinnuafli 
og telji jafnvel , að launahækkanir örvi eftir-
spurn eftir vörum og þjónustu og þar með 
atvinnustigið; alla vega sé það hlutverk ríkis-
valdsins og ekki launþegasamtakanna að 
tryggja fulla atvinnu. 

Önnur gerð. Upphafleg kos tnaðarhækk-
un af fyrstu gerð, svo sem hækkun innflutn-
ingsverðlags eða launa, getur breytzt í lát-
lausa kostnaðarverðbólgu, ef aðrir tekju-
hópar knýja f r am verð- og kauphækkani r í kjölfarið. Við þetta er átt með kostnaðar-
verðbólgu af annarri gerð, og eru vítahringir 
verðlags- og kaupgja ldshækkana e.t .v. 
gleggstu dæmin um þetta. Kostnaðarverð-
bólgu af þessari gerð er þannig haldið við 
með á tökum milli hagsmunasamtaka, sem 
búa yfir nægilegum styrk og markaðsveldi til 
að geta haf t áhrif á verðlag og kaupgjald og 
þar með á skiptingu þ jóðar teknanna , 
hugsanlega á kostnað annarra hópa, sem 
ekki hafa bundizt samtökum. Ríkisvaldið 
getur einnig verið aðili að þessu kapphlaupi 

* Þetta á þó að sjálfsögðu ekki við hér á landi eða 
annars staðar, þar sem strangt verðlagseftirlit er við 
lýði. 

með þeim hætt i , að hið opinbera og einka-
geirinn reyni að skipta með sér hærr i upp-
h æ ð en nemur öllum þ jóðar tek junum. Þar 
að auki þur fa átök um tekjuskiptingu ekki 
að einskorðast við einstök lönd. Það er vel 
hugsanlegt, að alþjóðlegur ágreiningur geti 
risið um verðlagningu og tekjuskiptingu eins 
og virðist ha fa verið raunin um olíuverð 
siðan 1973 vegna þess, að bæði kaupendur 
og seljendur olíu ha fa virzt ófúsir til að sætta 
sig við versnandi a fkomu samanborið við 
hinn aðilann. 

Til stuðnings þessari tilgátu um átök um 
tekjuskiptingu má nefna , að þjóðfélög nú-
tímans eru þaulskipulögð; launþegar ha fa 
með sér samtök, einnig vinnuveitendur, 
bændur , stórfyrirtæki o .s . f rv . Það er mikil 
freisting fyrir þessa aðila að beita efnahags-
legu valdi eða s t jórnmálaáhr i fum til að ha fa 
áhrif á tekjuskiptinguna sér í vil af sömu 
ás tæðu og hagsmunahópar berjast of t fyrir 
tollvernd: Verðhækkun á einni eða fáeinum 
vörutegundum (þ.m.t . vinnuafli) getur verið 
veruleg búbót fyrir þá, sem fá verðhækkun-
ina greidda, meðan skaði þeirra, sem þur fa 
að borga hær ra verð, dreifist á marga kaup-
endur og er því ekki eins tilfinnanlegur og 
ella. 

Nú skal gerð grein fyrir þeim f imm flokk-
um kostnaðarverðbólgu af annarri gerð, sem 
nefndir voru að f raman . 

( 1 ) Víxlhœkkun kaupgjalds og verðlags e r 
ef til vill augljósasta tegund togstreitu um 
verðlagningu og tekjuskiptingu. Raunar hafa 
bæði fræðileg og tölfræðileg kostnaðarverð-
bólgulíkön til þessa aðallega tekið til kostn-
aðarverðbólgu í þessari mynd, þ.e. vita-
hrings kaup- og verðhækkana, og verður 
vikið að þessu nánar að neðan, þegar ræt t 
verður um kostnaðarverðbólgu af þriðju 
gerð. 

(2) Víxlhœkkun launa er f lóknara fyrir-
bæri og stafar af á tökum milli verkalýðs-
félaga um tekjuskiptingu innbyrðis. Hér er 
átt við þá tilgátu, sem rekja má a .m.k . af tur 
til grundvallarrits Keynes (1936), að einstakir 
hópar launþega eða verkalýðsfélög hagi 
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kaupkrö fum sínum m.a . eftir því, hversu 
mikið aðrir hópar og önnur félög bera úr 
býtum. Í þessu m.a . liggur skýringin á því, 
hvers vegna Keynes taldi stætt á að halda því 
f ram, að launþegar hefðu meiri áhuga á pen-
ingalaunum en raunverulegum kaupmæt t i 
launa og væru þannig óraunsæir að þessu 
leyti, en á þessari tilgátu um óraunsæi eða 
svo nefnda peningalýju hvílir einmitt sú 
meginniðurstaða Keynes, að ríkisvaldið geti 
með markvissri s t jórn r íkisf jármála og pen-
ingamála ha f t áhrif á atvinnuástand. Þannig 
taldi Keynes (1936, bls. 14), að einstök 
verkalýðsfélög hlytu alla j a f n a að streitast á 
móti beinni lækkun peningalauna, svo lengi 
sem þau teldu, að laun annarra myndu ekki 
lækka að sama skapi. Hins vegar væru 
verkalýðsfélög líklegri til að fallast á raun-
verulega launalækkun, sem stafaði af hækk-
un verðlags almennt, þar eð hún kæmi j a fn t 
niður á öllum launþegum. 

En hvers vegna skyldu verkalýðsfélög 
keppa hvert við annað með þessum hætt i? Á 
því er að f inna a .m.k . tvær einfaldar skýr-
ingar. Annars vegar getur launþegum gengið 
til eins konar afbrýði hvers í annars garð, 
þannig að eitt félag telji sig verr sett, ef öðru 
tekst, t .d . vegna framleiðniaukningar, að 
semja um kauphækkun sér til handa , að öllu 
öðru óbreyttu. Þ á getur það gerzt, að fyrr-
nefnda félagið heimti sams konar h æ k k u n í 
„ s k a ð a b æ t u r " , jafnvel þótt engin f ram-
leiðniaukning hafi orðið í þeirri grein, og síð-
ar ne fnda félagið svari svo í sömu mynt og 
þannig koll af kolli, ef hvorugt lætur undan . 
Hin skýringin er sú, að eftirspurn fy r i r tækja 
eftir ákveðinni tegund vinnuafls fer ekki að-
eins eftir þeim launum, sem viðkomandi 
verkalýðsfélag fer f ram á, heldur einnig eftir 
kaupkrö fum annarra félaga eða einstaklinga 
fyrir sömu eða svipaða vinnu. Þannig getur 
eitt félag misst af a tvinnutækifæri fyrir það 
eitt, að annar aðili býður sömu þjónustu 
fyrir lægri laun. Ef einn krefst hær ra kaups 
en áður, getur annar eftir þessu hvort heldur 
selt meiri vinnu eða krafizt hærra kaups—eða 
hvort tveggja. Með þessu móti getur launa-

kapphlaup hlotizt af víxláhrifum kaupgjalds 
á eftirspurn eftir mismunandi tegundum 
vinnuafls, jafnvel þótt afbrýði komi hvergi 
nærri . 

(3) Víxlhækkun verðlags er með líku lagi 
fólgin í því, að fyrir tæki freista þess að 
hækka verð eða afrakstur framleiðslu sinnar 
miðað við önnur fyrir tæki eða a .m.k . halda í 
horf inu. Þótt hér sé einnig um verðugt við-
fangsefni að ræða , er ás tæða til að ætla, að 
minna kveði að þessum verðbólguvaldi en 
víxlhækkun kaupgjalds á kostnaðarhlið hag-
kerfisins, enda nema vinnulaun milli 80 og 
90 af hundraði hreinna þ jóðar tekna í flestum 
iðnríkjum nútímans. 

( 4 ) Víxlhækkun kaupgjalds og skatt-
heimtu hlýzt af togstreitu opinberra aðila og 
einkageirans um skiptingu þjóðartekna. 
Ástæðan er sú, að launþegar láta sig mestu 
varða raunverulegar ráðstöfunartekjur (þ.e. 
rauntekjur að greiddum skatti), meðan óvíst 
er, að hve miklu leyti þeir telja aukna sam-
neyzlu bæta fyrir aukna skattheimtu. Að svo 
miklu leyti sem svo er ekki, eru líkur á, að 
launþegar krefjist kauphækkana í „skaða-
b æ t u r " fyrir ska t thækkun (jafnvel þótt 
skat thækkunin kunni að ha fa reynzt nauð-
synleg vegna kauphækkunar opinberra 
starfsmanna). Með st ighækkandi tekjuskatti 
leiðir hækkun hvort heldur rauntekna eða 
verðlags s já l fkrafa til þess, að launþegar 
færast í hær ra skattþrep, nema skattstiginn 
sé vísitölubundinn til að koma í veg fyrir 
þessi áhrif, og er þá hætt við, að við þessu sé 
brugðizt með því að kref jast hærra kaups. 
Þar , sem tekjuskattsstiginn er brattur og ó-
bundinn vísitölu, getur þurf t mjög mikla 
hækkun peningalauna, áður en skattur er 
greiddur, til að jafnvel hófleg hækkun raun-
verulegra ráðs töfunar tekna náist. 

Hlutur opinberra aðila í kostnaðarverð-
bólgu verður ívið flóknari , þegar þess er 
gætt , að ýmsir tek juhópar í þjóðfélaginu 
sitja við mörg borð samtímis og eiga það þá 
til að keppa við sjálfa sig. Þet ta á t .d . við, 
þegar launþegar reyna í kjarasamningum 
að bæta sér upp ska t tahækkun, sem þeir 
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hafa sjálfir kallað á sem kjósendur með því 
að styðja aukin útgjöld ríkis og sveitarfélaga. 

(5) Víxlverkun kaupgjalds og gengis getur 
einnig orðið sjálfstæður kostnaðarverð-
bólguvaldur, ef launþegar kref jas t kaup-
hækkunar til að bæta þeim gengislækkun og 
þar með hækkun innflutningsverðlags, sem 
reyndist af tur á móti nauðsynleg vegna fyrri 
kauphækkunar . Þetta fyrirbæri er náskylt 
hinu fyrsta, sem nefnt var, þ.e. víxlhækkun 
kaupgjalds og verðlags yfirleitt. 

Þriðja gerð. Hvað sem líður á tökum hags-
munasamtaka og annarra aðila um verðlagn-
ingu framleiðslu og vinnuafls og um tekju-
skiptingu yfirleitt, er það alkunna, að verð-
bólgufaraldur , hvernig sem hann komst af 
stað, getur haldið á f r am alllengi af þeim sök-
um einum, að fólk og fyrir tæki freista þess 
að koma í veg fyrir, að kaupmát tur vinnu-
launa eða afurðaverðs rýrni vegna verð-
bólgu. Við þetta er átt með verðbólgu af 
þriðju gerð, og er Phillips-sambandið milli 
launabreytinga, atvinnuleysis og verðbólgu 
dæmi um þetta, þar sem launabreytingar 
ráðast sumpart af atvinnuástandi og sumpart 
af því verðbólgustigi, sem átt er von á við 
launasamningagerðina. 

Meginmunurinn á þessu sambandi og 
kostnaðarverðbólgu af annarri gerð eins og 
henni var lýst að f raman er sá, að hér er átt 
við tilraunir launþega til að varðveita raun-
verulegan kaupmát t launa, þ.e. kaupmát t 
miðað við verðlag vöru og þjónustu , en ekki 
miðað við laun annarra stétta, og gildir þá 
einu, hvort verðbólgufaraldurinn hófst á 
u tanaðkomandi kos tnaðarhækkun (fyrsta 
gerð), ósamrýmanlegum kaupkrö fum eða 
annars konar togstreitu um tekjuskiptingu 
(önnur gerð) eða þá á aukningu eft irspurnar 
eftir framleiðslu eða framleiðsluþáttum eins 
og í eft irspurnarverðbólgu. 

Einnig er vert að gefa gaum að því, að 
kostnaðarverðbólga af þriðju gerð er ólík 
annarri gerð að því leyti, að fy r rnefnda gerð-
in gerir ekki endilega ráð fyrir því, að laun-
þegar eða vinnuveitendur hafi með sér sterk 

samtök, heldur er einfaldlega um það að 
ræða hér, að launþegar og fyrir tæki leitast 
við að laga laun sin og afrakstur að verðlags-
þróuninni til að verða ekki fyrir skakkaföll-
um. Við þetta verður vinnuaflið ekki endi-
lega illseljanlegra en áður, því að önnur laun 
og annað aðfangaverð hækkar j a fn f r amt að 
sama skapi og almennt verðlag. Ef til vill er 
það álitamál, hvort kalla beri verðbólgu af 
þessu tagi „kos tnaðarverðbólgu" . Þó leikur 
enginn vafi á, að í k jölfar verðbólgu af öðr-
um völdum — vegna umframef t i r spurnar , 
u tanaðkomandi áhrifa eða tekjuskiptingar-
togstreitu — fylgir of t verðbólga af þessu 
tagi, þar sem bæði fólk og fyrirtæki streitast 
við að láta ekki í minni pokann eftir eins 
konar tregðulögmáli, jafnvel þótt hin upp-
haflega orsök verðbólguöldunnar sé úr sög-
unni. Raunar getur hent, að farið sé f ram á 
k ja rabætur vegna verðhækkana, jafnvel 
þótt raunverulegar tekjur hafi aukizt til 
muna. Þannig getur staðið á þessu, að laun-
þegar telji, að þeim beri með réttu lagi sú 
hækkun peningalauna, sem þeir hl jóta með 
hækkandi verðlagi, en verðbólgan sjálf feli í 
sér rangláta rýrnun þessa búhnykks. 

Andmæli gegn kostnaðarverðbólguhugtak-
inu. 

Eins og sagt var við upphaf þessa máls, 
eru skiptar skoðanir meðal hagfræðinga um 
kostnaðarverðbólgu, jafnvel þótt allir megi 
heita á einu máli um tilvist víxlhækkana 
kaupgjalds og verðlags og almenn áhrif verð-
bólgu á kauplagsþróun, hvort heldur þeirrar 
verðbólgu, sem orðin er eða átt er von á. 
Augljósasta mótbáran er ef til vill sú, að 
kostnaðarverðbólga geti ekki varað lengi, 
nema nafnvirði eft irspurnar og peninga-
magns sé aukið, og er þá of t sú ályktun 
dregin, að þetta sé þá eftirspurnarverðbólga, 
þegar öllu sé á botninn hvolft (sjá t .d. Fried-
man, 1968, og Johnson, 1967, kafla III). 
Þessi ályktun er þó engan veginn einhlít. Það 
er að vísu hárrétt , að verðbólguholskefla 
hlýtur að h j aðna fyrr eða síðar, nema aukn-
ing eft irspurnar og peningamagns komi til — 
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oftast í því skyni að koma í veg fyrir sívax-
andi atvinnuleysi. En þetta er ekki haldbær 
röksemd gegn kostnaðarverðbólguhugtakinu 
sem slíku. Kjarni málsins er sá, að þess eru 
dæmi , að verðbólga eigi rót sína að rekja til 
u tanaðkomandi kos tnaðarhækkana (fyrsta 
gerð) og henni sé síðan haldið við í skjóli 
samtakamáttar launþega, vinnuveitenda og 
annarra , sem takast á um launabil og tekju-
skiptingu (önnur gerð), ellegar verðbólgan 
haldi á f r am af sjálfri sér eftir því tregðulög-
máli, sem kyndir undir v íxlhækkunum kaup-
gjalds og verðlags (þriðja gerð). Of t telja 
st jórnvöld sig tilneydd að láta undan slik-
um kaup- og verðhækkunum til að koma í 
veg fyrir atvinnuleysi. í þessu tilviki er 
kostnaðarverðbólguhugtakið nytsamlegt til 
skilnings og skýringar á þeim öf lum á vett-
vangi s t jórnmála , efnahagsmála og þjóð-
félagsmála yfirleitt, sem knýja stjórnvöld til 
að láta undan og leyfa útþenslu eft irspurnar 
og peningamagns. 

Önnur mótbára gegn kostnaðarverðbólgu-
hugtakinu er sú, að kostnaðarverðbólga geti 
því aðeins haldið á f r am, eftir að hún er kom-
in af stað, að samtakamát tur og þar með 
markaðsveldi launþega og vinnuveitenda fari 
vaxandi (sjá a f tur Friedman, 1968, og John-
son, 1967, kafla III). Þessi röksemd á þó ein-
ungis við um kostnaðarverðbólgu af fyrstu 
gerð eftir þeirri f lokkun, sem sett var f ram 
að f raman , þ.e. um endurteknar einhliða 
hækkanir álagningar fy r i r tækja og sömu-
leiðis um sams konar k röfur launþega um 
kauphækkani r . Röksemdin á hins vegar ekki 
við um aðrar tegundir kostnaðarverðbólgu 
svo sem hækkun innflutningsverðlags eða 
hækkun framleiðslukostnaðar vegna minnk-
andi framleiðni né heldur um kostnaðar-
verðbólgu af annarri og þriðju gerð, enda er 
kjarni hugmyndanna um þessar tvær síðar-
nefndu gerðir sá, að ýmsir tek juhópar í þjóð-
félaginu takist á um launabil og tekju-
skiptingu í því skyni að hafa gætur á a fkomu 
sinni bæði samanborið við aðra (önnur gerð) 
og í straumkasti verðbólgunnar (þriðja 
gerð), og krefst hvorug gerðin þess, að mark-

aðsveldið fari vaxandi, heldur krefst önnur 
gerðin þess eins, að viðkomandi hagsmuna-
hópar haf i með sér samtök, sem megi sín 
nokkurs. 

III. Kostnaðarverðbólga og vandi hagstjórn-
ar. 

Nokkur áherzla var á það lögð að f r aman , 
að ríkisvaldið getur átt umtalsverðan þátt í 
kostnaðarverðbólgu með ýmsu móti — með 
því að hrinda af stað kos tnaðarhækkunum 
(t.d. með því að hækka óbeina skatta), með 
því að takast á við einkageirann um 
ráðs töfun framleiðslunnar og með því að 
setja reglur eða lög, sem hafa áhrif á hraða 
kostnaðarverðbólgu (t.d. lög um stighækk-
andi tekjuskat t og vísitölubindingu kaup-
gjalds). Hitt er þó ekki síður mikilvægt í 
þessu sambandi eins og einnig var getið um 
að f raman , að kostnaðarverðbólga getur 
ekki haldið á f r am endalaust, nema ríkis-
valdið láti undan eftirspurnarmegin í hagkerf-
inu. í þessu efni er s t jórnvöldum verulegur 
vandi á höndum, og er um hann f ja l lað í 
þessum kafla . 

Hagstjórnarvandinn. 
Tilgangur ríkisvaldsins með því að láta 

undan siga fyrir kos tnaðarhækkunum er of t 
ekki einvörðungu sá að laga nafnvirði heild-
areft irspurnar og peningamagns að kostn-
aða rhækkunum, heldur gætir einnig ríkrar 
tilhneigingar til, að einstakar atvinnugreinar 
krefjist slikra aðlögunarráðstafana af ríkis-
valdinu. Augljósustu dæmin um þetta eru 
gengisfellingar í því skyni að laga erlenda 
eft irspurn að kos tnaðarhækkunum í útf lutn-
ingsgreinum og framleiðslustyrkir handa ein-
stökum fyr i r tækjum eða atvinnugreinum, 
sem komizt hafa í kröggur vegna kostnaðar-
hækkana , jafnvel þjóðnýting. í mörgum 
löndum er einnig lagt hart að hinu opinbera 
að taka upp á sina arma framleiðsluþætti , 
einkum vinnuafl , sem ekki rúmast lengur í 
einkageiranum (sjá t .d . Söderström og 
Viotti, 1979). 
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Þar eð tilgangurinn með því að láta undan 
fyrir kos tnaðarhækkunum er að koma í veg 
fyrir, að slíkar hækkanir leiði til gjaldþrots 
fy r i r tækja og atvinnuleysis, er viss hæt ta á 
því, að of mikil undanlátssemi af hálfu ríkis-
valdsins verði til þess, að fyrir tæki og laun-
þegar reiði sig einatt á frekari undanlátssemi, 
þegar þörf krefur , og hegði sér þess vegna 
eins og eft irspurn eftir vörum þeirra og þjón-
ustu væri ó n æ m fyrir verðhækkunum. 
Þannig er hæt t við því, að láti st jórnvöld 
undan í sífellu, séu kostnaðarverðbólgu 
engin takmörk sett, ekki sízt í illu árferði, ef 
verkalýðsfélög, vinnuveitendur og aðrir að-
ilar telja sig ha fa borið skarðan hlut f rá 
borði. 

Þó verður að teljast ólíklegt, að ríkisvald-
inu sé kleift að verða við óskum af þessu 
tagi, þegar til lengdar lætur . Fari verð- og 
kauphækkani r f ram úr vissu marki , er óhjá-
kvæmilegt, að u m f r a m f r a m b o ð , slaki í efna-
hagslífinu og atvinnuleysi geri vart við sig fyrr 
eða síðar, ekki aðeins í opnum hagkerfum, 
þar sem ríkisvaldið er staðráðið í því að 
halda genginu föstu, heldur einnig í hagkerf-
um, þar sem gengið er lagað að kostnaðar-
h æ k k u n u m til að j a f n a metin milli kostnaðar 
innanlands og erlendis. Til þessa liggja a.m.k. 
tvær ás tæður . í fyrsta lagi er k rö fuharka 
launþega og fyr i r tækja og sveigjanleiki verð-
lags og launa mismunandi eftir greinum. Af 
þessu leiðir, að verð- og launamunur milli 
greina getur auðveldlega raskazt verulega í 
örri verðbólgu með þeim afleiðingum, að 
ýmiss konar óhagkvæmni gætir í framleiðslu 
og t ímabundið og s taðbundið atvinnuleysi 
kemur upp í öldurótinu. í öðru lagi er lík-
legt, að ríkisstjórn í lýðræðisríki telji sig fyrr 
eða síðar nauðbeygða til að draga úr eftir-
spurn til að hamla á móti verðbólgu, því að 
verðbólga er óvinsæl, sérstaklega þegar hún 
er ör , ó jö fn og óútreiknanleg. Óvinsældir 
verðbólgu eiga sér margvislegar orsakir: Hún 
veldur óhagkvæmni í efnahagslíf inu, óvissu 
um f ramt íðarhor fur og ó jö fnuð i í tekju- og 
eignaskiptingu. 

Af ofansögðu má ætla, að sæmilega stöð-

ugt verðlag samhliða fullri atvinnu sé nánast 
útilokað, nema helztu hagsmunasamtök, ekki 
sízt samtök launþega, geri sér grein fyrir því, 
að ríkisvaldið eitt sér megnar ekki að tryggja 
fulla nýtingu framleiðsluskilyrða og fulla at-
vinnu til lengdar óháð kaupgjalds- og verð-
lagsþróun í hagkerfinu. Ella er óhjákvæmi-
legt, að atvinnubrestur hljótist af fyrr eða 
síðar. Til að reyna að koma í veg fyrir þetta 
gætu stjórnvöld tekið upp þá aðferð að lýsa 
því yfir fyrir f ram, að þau séu staðráðin í að 
láta ekki undan kos tnaðarhækkunum um-
f ram ákveðið mark. 

Þar eð það er á færi launþegasamtakanna 
í samráði við vinnuveitendur að halda niðri 
hækkun peningalauna og leggja þannig sitt 
af mörkum í viðureigninni við verðbólgu og 
atvinnuleysi, er ó fær t að varpa allri ábyrgð á 
atvinnuástandinu yfir á ríkisvaldið. Þannig 
er grundvallarhugmyndin að baki þessari 
viðnámsaðferð sú, að ríkisvaldið reyni að 
deila ábyrgðinni á atvinnuástandinu með 
þeim aðila í þjóðfélaginu, þ.e. samtökum 
launþega, sem mestu fær í raun og veru 
ráðið um atvinnustigið, þegar til lengdar 
lætur . 

Þrenns konar viðnám. 
Kjósi st jórnvöld að reyna fyr i r f ram aug-

lýstar viðnámsaðgerðir af þessu tagi, eiga 
þau þriggja kosta völ. í fyrsta lagi getur ein-
dregin yfirlýsing st jórnvalda þess efnis, að 
gengi gjaldmiðilsins (eða gengissigi) skuli 
haldið föstu miðað við einn eða fleiri erlenda 
gjaldmiðla, gegnt gagnlegu hlutverki í opnu 
hagkerfi með því að auglýsa þann ásetning 
yfirvalda, að viðnám skuli veitt, þannig að 
kauphækkanir umfram ákveðið mark muni 
leiða til atvinnuleysis í útflutningsgreinum; 
ríkisvaldið muni ekki skakka leikinn með því 
að fella gengið eða með öðrum ráðum. Þetta 
hefur í rauninni verið grundvallarhugmyndin 
að baki hinnar samræmdu tekjustefnu, sem 
tíðkazt hefur á Norður löndum, en hún felst í 
því, að samkomulag hefur náðst um, að svig-
rúm til kauphækkana innanlands skuli skil-
greint þannig, að kauphækkanir megi ekki, 
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þegar á heildina er litið, fara f ram úr summu 
verðhækkunar útflutnings á heimsmarkaði 
og framleiðniaukningar í innlendri f ram-
leiðslu, sem keppir við innflutta vöru á 
heimamarkaði og erlenda á heimsmarkaði. 
Svipuð hugsun býr að baki þeirri ákvörðun 
st jórnvalda í mörgum smáríkjum í Evrópu 
að binda gengi gjaldmiðils síns við vestur-
þýzka markið, og sama gildir um f jö lmörg 
smáríki u tan Evrópu, sem ha fa bundið gengi 
gjaldmiðla sinna við Bandaríkjadollar . 

Í öðru lagi getur sams konar yfirlýsing 
st jórnvalda um markvissa stefnu í peninga-
málum, t .d . um tiltekinn vöxt peninga-
magns, sem ekki verði hvikað f rá , reynzt 
haldgott hagst jórnar tæki í þeim löndum, þar 
sem seðlabankinn er í senn sterkur og sjálf-
s tæður . Svo virðist sem Vestur-Þjóðverjar 
hafi beitt þessari aðferð með nokkrum ár-
angri, enda hefur yfirlýst s tefna þýzka seðla-
bankans varðandi vöxt peningamagns, að 
því er bezt verður séð, dregið úr hækkun 
peningalauna þar í landi. Þessi aðferð er í 
samræmi við þá a l ræmdu reglu, sem kennd 
er við Milton Friedman (og krefst raunar 
f l jótandi gengis), að peningamagn eigi að 
vaxa um ákveðinn hundraðshluta ár hvert, á 
hverju sem gengur. 

Í þr iðja lagi væri hægt að setja ákveðnar 
reglur um f jár lagastærðir , svo sem h æ ð eða 
vöxt ríkisútgjalda eða greiðsluhalla á 
f já r lögum ríkis og sveitarfélaga. Sem dæmi 
um tilraunir í þessa átt má nefna umræður 
innan Efnahagsbandalags Evrópu um að 
takmarka vöxt ríkisgeirans við ákveðinn 
hundraðshluta á ári eða halda hlut ríkis-
geirans í þ jóðar tek junum föstum. Sömu 
ættar eru tillögur í ýmsum ríkjum Banda-
r íkjanna um að bæta nýju ákvæði við 
s t jórnarskrá landsins þess efnis, að óheimilt 
sé að reka ríkissjóð með halla. 

Þótt þess konar tilraunir til viðnáms gegn 
kostnaðarverðbólgu, sem nú hefur verið lýst, 
kynnu í f l jótu bragði að virðast vænlegar til 
árangurs, er ljóst, að slíkar tilraunir væru 
margvíslegum og alvarlegum örðugleikum 
undirorpnar í reynd. Augljós vandkvæði eru 

þegar fólgin í því, að erfitt er að segja fyrir 
um með nokkurri vissu, hvaða árangur slíkar 
tilraunir bæru , enda er litlum sem engum 
reynslurökum til að dreifa í þessu efni enn 
sem komið er. Enn er t .d . of snemmt að fella 
lokadóm um árangurinn af þeirri tilraun, 
sem brezka ríkisstjórnin er að gera um þessar 
mundir . Ljóst virðist þó á þessu stigi, að 
verulega hafi dregið úr hækkun peninga-
launa og hraða verðbólgunnar í Bretlandi að 
undanförnu , en sú f r amför hefur að vísu 
verið dýru verði keypt með vaxandi at-
vinnuleysi og jafnvel uppþotum. 

T æ k j u stjórnvöld þann kost að ákveða 
fast gengi eða fast gengissig, væri verð-
bólgustigið innanlands með því móti bundið 
við verðbólguna í viðskiptalöndunum, þegar 
til lengdar léti, að teknu tilliti til framleiðni-
breytinga (sjá Aukrust , 1977). í þessu felst 
að sjálfsögðu, að því markmiði stjórnvalda 
að halda verðbólgunni innanlands við ákveð-
ið mark væri fórnað , nema gengisbreytingar 
væru notaðar til að reka fleyg á milli verð-
bólgustigsins heima og erlendis. Fastur og 
fyr i r f ram ákveðinn vöxtur peningamagns er 
hins vegar til þess fallinn fræðilega séð að 
halda verðbólgustiginu innanlands við 
ákveðin mörk, einkum þegar litið er langt 
f ram í t ímann, en þau mörk er erfitt að til-
greina fyr i r f ram vegna þess, að sambandið 
milli peningamagns og verðlags getur verið 
ærið skrykkjót t , ekki sízt þegar þjóðar-
tekjur , vextir og verðbólgustigið sjálft taka 
örum breytingum. Loks er að geta þess, að 
sams konar festa í f j á rmálas t jórn ríkis og 
sveitarfélaga getur rekizt alvarlega á önnur 
markmið efnahagsstefnunnar , einkum þau, 
sem varða tekjuskiptingu og ráðstöfun þjóð-
arframleiðslunnar. 

Enn er ónefndur alvarlegur vandi í þessu 
sambandi, en hann er fólginn í því, að at-
vinnuleysi er óhjákvæmilegt , fari kaup-
gjalds- og verðlagsþróun f ram úr því marki, 
sem stjórnvöld ha fa sett. Erf i t t er að sjá, 
hvernig komast mætt i h já þessum vanda. 
„Harð l í numenn" mundu ef til vill lita svo á, 
að slík „ re fs ing" væri nauðsynleg við og við 
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til að halda verðbólgu í skef jum; ella væru 
þær yfirlýsingar st jórnvalda, sem viðnáms-
aðgerðirnar byggðust á, aldrei teknar alvar-
lega, og verðbólgan yrði st jórnlaus. Á það 
verður þó að leggja áherzlu, að hugmyndin 
að baki viðnámsaðgerða af þessu tagi er sú 
að koma í veg fyrir, að samið sé um óhóf-
legar kaup- og verðhækkanir , og koma þar 
með í veg fyrir, að atvinnuleysi sigli í kjöl-
farið. Hugmyndin er ekki sú að refsa þeim, 
sem ha fa „bro t ið af sé r" , heldur stuðla að 
þess konar endurbótum á launasamninga-
gerð og verðlagningu, að hægt sé að komast 
h já atvinnuleysi vegna ó r a u n h æ f r a kaup- og 
verðhækkana . 

Loks er hæt t við því, að ýmsir vanmegn-
ugir hópar í þjóðfélaginu verði illa úti að 
ósekju af völdum viðnámsaðgerða af þessu 
tagi, ef sterk hagsmunasamtök b r jó t a í bága 
við aðhaldsstefnu st jórnvalda. Að nokkru 
leyti kann þó að vera kleift að bæta þessum 
aðilum skaðann og styrkja þá með beinum 
afskiptum af v innumarkaðnum, t .d . með 
endurhæfingu, a tvinnubótastyrkjum og sér-
s tökum aðgerðum til að auka hreyfanleika 
vinnuafls milli staða. 

Tekjustefna. 
Oft hefur verið stungið upp á samræmdri 

tekjus tefnu sem lyfi við kostnaðarverðbólgu, 
ýmist lögboðnu kaupgjalds- og verðlagseftir-
liti eða þá samkomulagi milli ríkisvaldsins, 
verkalýðsfélaga og vinnuveitenda um mark-
mið og leiðir í launa- og verðlagsmálum. 
Tekjus tefnan beinist j a fnan að því að hafa 
hemil á öllum þeim gerðum kostnaðarverð-
bólgu, sem lýst var í öðrum kafla, þ.e. (i) 
standa í vegi fyrir u tanaðkomandi kostnað-
a rhækkun; (ii) s temma stigu við f ramrás 
verðbólgunnar, eftir að hún er komin af stað, 
ekki sízt hringrás hennar um hagkerfið vegna 
togstreitu hagsmunahópa um launahlutföll 
og tekjuskiptingu; og (iii) vinna gegn þeim 
verðbólguhugsunarhætt i , sem sífellt kallar á 
nýjar kauphækkani r , ef almenningur býst 
við áf ramhaldandi verðbólgu með réttu eða 
röngu. 

Engu að síður er ærin ás tæða til að efast 
um áhrifamátt tekjustefnu í markaðshag-
kerfi, nema sérstaklega standi á. Í fyrsta lagi 
virðist dómur reynslunnar vera sá, að tekju-
stefna hafi ekki haf t veruleg eða varanleg 
áhrif á verðbólgu og atvinnuleysi, þar sem 
hún hefur verið reynd. Niðurstöður vandleg-
ustu tö l f ræðirannsókna, sem til eru um þetta 
efni og f jal la um Bretland og Bandaríkin (sjá 
t .d . Parkin og Sumner, 1972, og Gordon, 
1972), benda til, að tekjustefnan hafi ekki 
borið t i lætlaðan árangur, sérstaklega í Bret-
landi. Um Bandaríkin er erfiðara að full-
yrða; nokkrum sinnum hefur nokkur árang-
ur náðst um skeið, en þá hefur jafnvel enn 
meiri verðbólga en fyrir var stundum fylgt í 
k jölfar ið , um leið og verð- og kaupstöðvun-
inni var aflétt eða tökin losuð að öðru leyti. 

Í öðru lagi er hæt t við því, að 
launahlutföll raskist verulega af völdum þess 
konar afskipta ríkisvaldsins af launasamn-
ingum, sem samræmd tekjustefna krefst, og 
þessi hlutföll verði öll önnur en verða mundu 
á f r já lsum markaði með þeim afleiðingum, 
að misvægi milli f ramboðs og eftirspurnar 
kæmi f ram á vinnumarkaði (og einnig á 
vörumarkaði , ef verðstöðvun er í gildi). Af 
þessu hlytist ekki aðeins margvislegt óhag-
ræði og rík tilhneiging til atvinnuleysis í ýms-
um greinum, heldur er einnig líklegt, að 
spennan á v innumarkaðnum leiddi fyrr eða 
síðar til verkfalla eða nýrrar skriðu kaup-
hækkana . Jafnvel þótt samkomulag tækist 
með ríkisvaldinu og verkalýðsfélögum um að 
halda verðbólgunni niðri, eru miklar líkur á, 
að andrúmsloft ið á vinnumarkaðnum yrði, 
áður en lyki, of þrungið spennu, til að hægt 
yrði að koma í veg fyrir nýjar kauphækk-
anir. 

Í þriðja lagi getur vel verið, að formlegt 
samkomulag um hófsemd í kaupkröfum 
leið til meiri kauphækkana en hefðu orðið, 
hefði slíkt samkomulag ekki verið gert. Til 
þess liggja a .m.k . tvær ás tæður . Hin fyrri er 
sú, að formlegt samkomulag af þessu tagi 
einbeitir áhuga alls almennings að launamál-
um í enn ríkari mæli en ella, og þetta getur 
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hæglega kynt undir ákefðinni í tekjuskipt-
ingartogstreitunni og þannig hert á launa-
kapphlaupinu. Hin ás tæðan er, að sú há-
marks launahækkun, sem samkomulagið 
leyfði, yrði vísast túlkuð sem lágmarkshækk-
un og ekkert verkalýðsfélag teldi sér stætt á 
að fara f r am á minna. Af þessu leiðir, að 
verkalýðsfélög gætu litið svo á, að lögbundið 
kaupgjaldseftirl i t leysti þau undan allri 
ábyrgð á a tv innutæki færum félagsmanna. 
Það er einmitt þessi tilhneiging, sem þess 
konar viðnámsaðgerðum, sem lýst var fyrr í 
þessum kafla, er æt lað að vinna bug á. 

Í f j ó r ð a og síðasta lagi er sú röskun verð-
og launahlutfal la og þar með f járfest ingar-
ákvarðana, sem tekjus tefna hefur j a f n a n í 
för með sér, með þeim hætt i , að óvíst er, 
hvort þessi hags t jórnaraðferð samrýmist 
f r já lsum markaðsbúskap, þegar öllu er á 
botninn hvolf t . Reynsla landanna í Austur-
Evrópu, þar sem verðlagi hefur viðast hvar 
verið haldið tiltölulega stöðugu s.l. tvo eða 
þr já áratugi (að vísu með mjög alvarlegum 
afleiðingum fyrir hagkvæmni í efnahagslíf-
inu og þar með lífskjör almennings yfirleitt), 
varpar ljósi á þá erfiðleika, sem því eru sam-
fara að f ramfylg ja ströngu kaupgjalds- og 
verðlagseftirliti í lýðræðisríkjum með 
fr já lsum verkalýðsfélögum. Þessi þjóðfélög 
eru frábrugðin þjóðfélögum Vestur-Evrópu 
og Norður-Ameríku að fernu leyti, sem máli 
skiptir í þessu sambandi: (i) þetta eru ein-
ræðisríki; (ii) verkalýðsfélög eru ófr já ls ; (iii) 
langflest framleiðslutæki eru í ríkiseign; og 
(iv) þessi ríki reiða sig í miklu ríkari mæli á 
miðstýringu og miklu minna á markaðsöf l en 
gert er á Vesturlöndum. 

Ekki er gott að segja, hvert þessara f jög-
urra atriða skiptir mestu máli fyrir verðlags-
þróunina í þessum löndum. Einræði er aug-
ljóslega ekki nóg, enda búa f jö lmörg ein-
ræðisríki við óðaverðbólgu. Þjóðnýting 
f ramleiðslutækja dugir heldur ekki eins og 
sjá má af verðbólgunni í Júgóslavíu og í 
mörgum öðrum löndum, sem búa við um-
fangsmikla ríkiseign (t.d. Ítalíu, Portúgal í 
kjölfar byltingarinnar og Chile á dögum 

Allendes). Reynslan sýnir ennfremur, hversu 
kröfuhörð samtök launþega geta verið ein-
mitt í opinbera geiranum — væntanlega 
vegna þess, að þau óttast ekki gjaldþrot og 
uppsagnir h já hinu opinbera vegna kaup-
hækkana eða verkfalla; það er eins og þau 
viti, að þau geti reitt sig á algera uppgjöf . 

Út f r á stranghagfræðilegu sjónarmiði 
mætt i vænta þess, að sterk miðstýring í 
kaupgjalds- og verðlagsmálum nægði til þess 
að tryggja stöðugt verðlag, jafnvel þótt slik 
miðstýringarviðleitni væri í sjálfri sér 
óhemjuvandasöm og ylli augljósu óhagræði í 
efnahagslífinu að öðru leyti, svo sem alkunn-
ugt er. Engu að síður hlýtur að vera erfið-
leikum bundið að komast h j á kostnaðar-
verðbólgu vegna tekjuskiptingartogstreitu í 
lýðræðisríkjum, þar sem verkalýðsfélög eru 
frjáls . Svo virðist því sem allt þrennt: ein-
ræðið, ófrelsi verkalýðsfélaga og miðstýring 
í kaupgjalds- og verðlagsmálum hafi verið 
lykillinn að stöðugu verðlagi í Austur-
Evrópu undanfa rna áratugi. 

Af þeirri staðreynd, að of t virðist hafa 
tekizt að halda verðbólgu í skef jum með 
öflugri miðstýringu kaupgjalds- og verðlags-
ákvarðana í þ jóðfélögum Austur-Evrópu, 
sem n jó ta hvorki st jórnmálalýðræðis né 
verkalýðsfélagafrelsis, væri þó fráleitt að 
draga þá ályktun, að strangt kaupgjalds- og 
verðlagseftirlit gæti borið góðan árangur á 
Vesturlöndum líka. Þvert á móti er eðlilegt 
að álykta sem svo, að ó fær t sé að beita 
ströngu kaupgjalds- og verðlagseftirliti í lýð-
fr já lsum löndum, þar sem áherzla er lögð á 
valddreifingu á sem flestum sviðum þjóðlífs-
ins, einmitt vegna lýðfrelsisins og valddreif-
ingarviðleitninnar. í lýðræðisríki, þar sem 
s t jórnmálaf lokkar takast hraustlega á um 
hylli kjósenda og verkalýðsfélög standa ötul-
lega vörð um hagsmuni félagsmanna sinna, 
er ríkisstjórnin venjulega ekki nærri nógu 
sterk, til að hún ein geti axlað ábyrgðina á 
kaupgjaldsákvörðunum, hvort heldur með 
einhliða úrskurði eða formlegu samkomulagi 
við verkalýðsfélögin. Hins vegar gæti ríkis-
valdið einbeitt k rö f tum sinum að reyna að 
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skapa þess konar andrúmslof t í efnahags-
lífinu, að sæmilegt rúm sé til hækkunar 
raunverulegra ráðs töfunar tekna í f r já lsum 
samningum án óhóflegrar hækkunar pen-
ingalauna, og reyna j a f n f r a m t að gera ráð-
stafanir til að hamla á móti einokunarvaldi 
verkalýðsfélaga og fyr i r tækja og forðast að 
ýta undir verkföll (með því t .d . að greiða 
ekki verkfal lsbætur af almannafé) . Í þess 
hát tar andrúmslof t i gæti ríkisvaldið líka lýst 
því yfir , að verkalýðsfélögin verði að axla 
sinn hlut ábyrgðarinnar á atvinnuástandinu 
með því móti , að atvinnuleysi hljóti að auk-
ast, ef verkalýðsfélögin knýja f r a m meiri 
hækkun peningalauna heldur en samrýmist 
s tefnu s t jórnvalda í peningamálum, f já rmál-
um ríkisins og gengismálum. Þessi hag-
s t jórnaraðferð virðist þó vænlegri til árang-
urs í m jög opnum hagkerfum, þar sem eftir-
spurn eftir innlendri framleiðslu fyrir heims-
markað fer mjög eftir verðlagi og launa-
samningagerðin fer að mestu f r am í einu 
lagi, heldur en í lokuðu hagkerfi , þar sem 
launasamningagerðin er mjög dreifð. 

Tek jus te fna er ólíkleg til árangurs í reynd, 
fyrst og fremst vegna þess, að hún höfðar 
ekki til hagsmuna einstaklinga og fyr i r tækja , 
heldur til „ þ j ó ð a r h a g s " , sem ýmsum veitist 
erfitt að henda reiður á. Til að b æ t a úr þess-
um ágalla hefur þeirri hugmynd verið hreyft 
nýlega, að ríkisvaldið ætt i að setja lög, sem 
væru þannig vaxin, að verkalýðsfélög og 
fyrir tæki sæju hag sinn í því að halda kaup-
og ve rðhækkunum innan hæfilegra marka . 
Til dæmis hefur verið stungið upp á því, að 
ríkisvaldið ætt i að refsa með ska t thækkun 
þeim fy r i r tæk jum og launþegum, sem hafa 
staðið að kauphækkunum u m f r a m ákveðin 
mörk , og umbuna með skattaívilnunum eða 
s tyrkjum þeim fyr i r tækjum og launþegum, 
sem ha fa haldið sig innan þessara marka (sjá 
t .d . Okun og Perry, 1978). Þót t skatttengd 
tekjus tefna af þessu tagi væri vænlegri til 
árangurs í viðureign við verðbólguna en 
tekjus tefna með hefðbundnum hætt i , verður 
samt að teljast líklegt, að kaup- og verðhlut-
föll mundu ruglast verulega, og gæti þetta 

t .d . komið niður á vaxandi atvinnugreinum, 
sem þurfa á því að halda og ha fa efni á að 
b jóða góð laun til að geta laðað til sín 
vinnuafl. Ennf remur er hæt t við, að skatt-
tengd tekjus tefna byði heim margvislegum 
f ramkvæmdavanda og jafnvel skriffinnsku. 

IV. Niðurlag. 
Í þessari grein hefur verið lýst nýjum 

hugmyndum um kaupkröfur og kostnaðar-
verðbólgu, og hefur verið stuðzt við ritgerð, 
sem prófessor Assar Lindbeck og höfundur-
inn birtu á öðrum vettvangi fyrir nokkru, og 
einnig við frekari rannsóknir í f ramhaldi af 
þeirri ritgerðarsmið. Þeirri ritgerð, sem er 
allmiklu lengri en þessi, var ætlað að þ jóna 
tvöföldum tilgangi: annars vegar að gera 
grein fyrir þeim hugmyndum, sem lýst er í 
öðrum og þriðja kafla þessarar greinar og 
Lindbeck (1980) hefur f ja l lað um í nýrri bók, 
og hins vegar að færa þessar hugmyndir í 
fræðilegan búning og fella þær inn í r amma 
þeirrar viðteknu verðbólgufræði , sem fyrir 
er. 

Kjarni þeirra hugmynda, sem lýst er í þess-
ari grein, er sá, að nauðsyn beri til að skoða 
núverandi verðbólguvanda, hér á landi ekki 
siður en viða annars staðar, í viðara sam-
hengi en hefur tíðkazt til þessa. Sérstaklega 
ber að varast þá skoðun, sem borið hefur á í 
sívaxandi mæli upp á síðkastið, að verðbólga 
sé fyrst og fremst peningalegt fyrirbrigði og 
til að reisa rönd við henni sé nóg að hafa 
hemil á peningaprentun; hitt komi af sjálfu 
sér. í þessari grein hefur því þvert á móti 
verið haldið f r am, að nauðsynlegt sé að-
skyggnast dýpra og hyggja að því, hvaða öfl 
það séu, sem knýja á f r am hvort tveggja, 
verðbólgu og peningaprentun. Þar sem verð-
bólga nær að festa rætur , liggja þær einatt 
d júpt og út um allt efnahagslifið og þjóðlífið 
sjálft , ekki sízt þeir angar, sem varða ósam-
rýmanlegar kaupkröfur eða annars konar 
átök um tekjuskiptingu í þjóðfélaginu. 

Í stuttu máli er niðurstaða röksemdafærsl-
unnar að f raman sú, að ó fær t sé að einblína 
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á eftirspurnar- eða peningahlið þess verð-
bólguvanda, sem við er að et ja víða um heim 
um þessar mundir , heldur verði einnig að 
gefa gaum að f ramboðs- eða kostnaðarhlið 
þessa vanda. Með þessu móti verður auðskil-
ið, hvers vegna verðbólga og atvinnuleysi 
geta ýmist rekizt á (eins og á sér stað, þegar 
verðbólgan stafar af aukningu eftirspurnar) 
eða haldizt í hendur (eins og þegar verðbólg-
an stafar af kos tnaðarhækkun) . Miklu 
skiptir einnig skilningur á því, að eftir þeirri 
almennu eft irspurnar- og kostnaðarkenn-
ingu, sem hér hefur verið lýst, varðar verð-
bólguvandinn ekki aðeins s t jórn peninga-
mála og efnahagsmála yfirleitt, heldur 
s t jórnmál í miklu víðari merkingu, ekki sízt 
styrkleikahlutföll ríkisvalds, verkalýðsfélaga 
og vinnuveitenda og samskipti þessara aðila 
sín á milli og innbyrðis. 
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Þórður Ólafsson: 

Kreditkort og aðrir nútíma 
greiðslumiðlar 

I. Inngangar. 
Þ æ r stofnanir, sem hafa með höndum 

greiðslumiðlun, eru fyrst og fremst bankar 
og sparisjóðir og Póstur og sími. Þau 
greiðslumiðlunarkerfi, sem eru mikilvægust 
og fyrirfinnast í íslensku þjóðfélagi, eru — 
fyrir utan seðla og mynt, sem Seðlabanki ís-
lands er ábyrgur fyrir — tékkar og gíró. 
Tékkafyrirkomulagið hefur tekið miklum 
breytingum og tékkamagnið vaxið ört á und-
anförnum áratugum, en einkum nú síðasta 
áratuginn eða eftir að almennt var farið að 
greiða laun inn á tékkareikninga. Gíróþjón-
ustan er siðar tilkomin og hefur ekki náð eins 
mikilli útbreiðslu hér á landi og í mörgum 
öðrum löndum, t .d . á Norðurlöndum. 
Notkun gíróseðla við hvers konar yfirfærslu 
á greiðslum hefur þó vaxið ört og er í dag 
mikilvægur þáttur í almennri greiðslumiðl-
un. Er það ekki síst vegna þess, að samvinna 
er á milli innlánsstofnana og Pósts og síma 
um gíróþjónustuna, þannig að bæði af-
greiðslustaðir innlánsstofnana og pósthús 
um allt lana sinna þessari þjónustu gagn-
kvæmt. 

Í þjóðfélagi, þar sem ríkir óðaverðbólga, 
eru kröfur um hraða og skilvirka greiðslu-
miðlun enn ríkari en við stöðugt verðlag. 
Það krefst síðan f jö lda afgreiðslustaða, 
dreifðra um allt land, til að sinna þessari 
þjónustu. Með bæt tum samgöngum og full-
komnari tækni á sviði f jarskipta og tölvu-
notkunar eykst hraðinn og skilvirknin. 

Hvers konar greiðslur eru færðar f rá reikn-
ingi til reiknings og til útborgunar samdæg-
urs milli f ja r lægra staða. 

Til viðbótar þeim greiðslumiðlum, sem hér 
hafa verið nefndir, hafa svokölluð kredit-
kort eða greiðslukort náð verulegri út-
breiðslu víða um heim. Undanfarin ár og 
áratugi hafa kreditkort nær útrýmt notkun 
tékka í daglegum viðskiptum. Þróunin á 
þessu sviði virðist benda til þess, að hægt 
verði að tala um ,,the cashless society", 
„kontantlost s a m f u n n " eða samfélag án 
peninga, áður en langt um líður. Tilkomu 
kreditkortanna sem greiðslumiðils má m.a. 
rekja til þess, að þörfin fyrir öruggari 
greiðslumáta var orðin staðreynd í vissum 
þjóðfélögum, t .d. í Bandaríkjunum. Al-
menningur þar var hættur að ganga með 
laust fé á sér sem handbæran greiðslumiðil. 
Seðlar verða ekki bættir , ef þeir tapast, auk 
þess sem meiri hæt ta var á ránum. Tékkar 
voru óæskilegur greiðslumiðill bæði vegna 
aukinna fjársvika, falsana og misnotkunar 
þeirra á annan hátt . Erfiðleikar við að greiða 
vöru og þjónustu með tékkum sköpuðu þörf 
fyrir nýjar leiðir í greiðslumiðlun. 

Auk þess sem notkun kreditkorta er orðin 
snar þáttur í nútíma greiðslumiðlun, hefur 
athygli manna í æ ríkari mæli beinst að 
notkun þeirra í almennum lánsviðskiptum, 
þ.e. að sjálfu kortinu sem andlagi lánsvið-
skipta. Kreditkort er hreinn greiðslumiðill, 
þegar notkun þess er bundin við innstæðu-
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reikning í innlánsstofnun. í þeim tilvikum 
má líkja no tkun kortsins við ú tgáfu á tékka í 
óeiginlegum skilningi. Korthaf inn notar 
kortið sem ávísun á innstæðu eða fyr i r f ram 
umsaminn yfirdrát t . Seljandinn fær síðan 
sína greiðslu f r á innlánsstofnuninni , eftir að 
nauðsynleg gögn ha fa borist henni, til að 
skuldun reiknings geti farið f ram. Sumir 
hafa viljað skilgreina slíkt kort sem 
debetkort í mótsetningu við hrein kreditkort 
sem lánskort. í öðrum tilvikum en þeim, þar 
sem notkun kortsins er bundin við 
innstæðureikning, eru kreditkort fyrst og 
fremst lánskort , þ.e. kor thaf inn fær a fhenta 
vöru eða þ jónus tu gegn framvísun kortsins 
gegn greiðslu siðar til ú tgefanda þess sam-
kvæmt sérstökum samningi, og seljandi vöru 
og þjónustu fær uppgert f r á útgefanda 
kortsins siðar eftir samningi þeirra á milli. 
Þannig er hinni eiginlegu greiðslu kaup-
andans fyrir vöruna eða þ jónus tuna frestað, 
og í því tilliti er kreditkortið fyrst og fremst 
andlag lánsviðskipta. Greiðslufrestur not-
andans er þannig lán, sem honum ber að 
greiða siðar til ú tgefanda kortsins eftir fyrir-
f ram gerðum samningi. í ef t i r farandi 
umf jö l lun verður þó ekki lögð áhersla á að 
skilja formlega á milli debetkorta og kredit-
korta að öðru leyti en því, sem nauðsynlegt 
er, enda er skilgreining á debetkortum óná-
kvæm, þar sem f æ r a má rök fyrir því, að sér-
hver drát tur á greiðslu eða skuldfærslu 
vegna notkunar kortsins sé lán til kor thafa . 

Notkun kreditkorta hefur ekki verið al-
menn á Íslandi, enda ekki fyrr en á síðasta 
ári, að s tofnað var íslenskt hlutafélag til að 
standa fyrir ú tgáfu á kreditkortum til ein-
staklinga og fy r i r tæk ja til notkunar við út-
tekt á vörum og þjónustu h já innlendum 
verslunar- og þ jónus tu fy r i r tæk jum. Fyrir 
nokkrum árum voru í umferð kreditkort , 
sem voru útgefin af olíufélögum á Íslandi til 
notkunar við úttekt á vörum og þjónustu á 
hinum ýmsu útsölustöðum þeirra um allt 
land. Greiðsla fór f ram siðar samkvæmt sér-
stöku yfirliti gegn afhendingu á f rumnó tum. 
Fyrirkomulag þetta lagðist niður, þegar olíu-

félögin treystu sér ekki lengur til að selja al-
mennum viðskiptavinum gegn greiðslufresti. 
Sennilega er þetta fyrsta tilraunin til að inn-
leiða kreditkort í a lmennum viðskiptum á ís-
landi. Erlendir ferðamenn ha fa getað keypt 
vörur og greitt fyrir þ jónustu í íslenskum 
verslunum og þ jónus tufyr i r tækjum gegn 
framvísun kreditkorta, sem útgefin eru af er-
lendum aðilum. Þá hafa íslenskir ríkisborg-
arar fengið heimild yfirvalda (Gjaldeyris-
eftirlits Seðlabanka Íslands, sbr. 18. gr. 
reglug. nr . 519/1979, um skipan gjaldeyris-
og viðskiptamála) til að afla sér og nota 
kreditkort , sem gefin eru út af erlendum að-
ilum, og þá fyrst og fremst til notkunar er-
lendis. 

Íslenskar innlánsstofnanir hafa hingað til 
ekki tekið upp kortafyrirkomulag sem 
valmöguleika í almennri greiðslumiðlun. 

Af hálfu st jórnvalda liggur ekki fyrir nein 
ákveðin s tefnumörkun í þessu máli, sem 
vissulega er stórmál og snertir ekki bara þró-
un innlendrar greiðslumiðlunar, heldur ekki 
siður hinn innlenda lána- og neytendamark-
að. 

Í ef t i r farandi greinargerð verður f jal lað 
um kreditkort , starfsemi kreditkortafyrir-
t æ k j a , uppbyggingu þeirra og eðli og vikið 
lauslega að öðrum nútíma greiðslumiðlum 
og nokkrum hugmyndum um það, hvert 
stefna muni í þeim málum á næstu árum. 

II. Söguleg þróun. 
Uppruni kreditkorta er rakinn til Banda-

r íkja N-Ameríku. Þegar upp úr aldamót-
unum síðustu hó fu einstök amerísk hótel að 
gefa út kreditkort til bestu viðskiptavina 
sinna. Allt f rá þeim tíma hafa kreditkort 
verið mikið notuð af fe rðamönnum til 
greiðslu á hótelreikningum, veitingum á 
veitingahúsum, siðar á bensín- og olíureikn-
ingum og hvers konar ferðakostnaði . í fyrstu 
var einungis um að ræða kreditkort , sem 
gefin voru út til notkunar í viðskiptum milli 
útgefanda og handhafa kortsins. 

Á árunum eftir siðari heimsstyrjöldina 
voru fyrst s tofnuð sérstök fyrir tæki, sem 



184 FJÁRMÁLATÍÐINDI 

höfðu með höndum útgáfu á kredi tkortum 
og starfsemi, tengda þeirri ú tgáfu . Rétt er að 
gera greinarmun á tvenns konar kreditkorta-
fy r i r tæk jum. Annars vegar er um að r æ ð a 
fyrir tæki , sem gefa út kort til notkunar fyrst 
og fremst innan ferðamanna- og skemmt-
anaiðnaðarins, svokölluð T- og E-kort , en 
skammstöfunin stendur fyrir „Travel and 
Ente r ta inment" . Hins vegar er um að r æ ð a 
sambland af T- og E-kor tum og kor tum til 
notkunar við kaup á almennum neysluvörum 
svo og til meiri háttar f járfest ingar . Hin 
s iðarnefndu fyrir tæki eru oftast í eigu 
banka , eins eða fleiri, og hafa meiri mögu-
leika til lánveitinga vegna eðlis starfseminnar 
í mótsetningu við hrein T- og E-korta 
ú tgáfufyr i r tæki , sem eru sérstakar s tofnanir , 
g jarnan í eigu alþjóðlegra verslunar- og 
þjónustuhringa. 

Af hreinum T- og E-korta fy r i r tæk jum eru 
þr jú langstærst og rekin á alþjóðagrundvelli , 
en þau eru: Diners' Club, American Express 
og Carte Blanche. 

Diners' Club hóf starfsemi sina árið 1949 í 
Bandar ík junum. Kortin náðu mikilli út-
breiðslu fljótlega, en vegna samkeppni f r á 
öðrum kredi tkor tafyr i r tækjum dróst starf-
semin saman og Diners' Club missti þá 
stöðu, sem það hafði sem stærsta T- og E-
korta fyr i r tækið. í dag má nota kortið í yfir 
150 þ jóð löndum og Diners' Club var fyrsta 
kreditkortið, sem hægt var að nota í Kína. Á 
döfinni mun nú vera yfir taka ,,City B a n k " í 
Bandar ík junum á Diners' Club, m.a . vegna 
slæmrar stöðu hins s íðarnefnda. 

American Express var s tofnað 1958 í 
Bandar ík junum og er í dag stærsta T- og E-
kredi tkortafyr ir tækið á alþjóðlegan mæli-
kvarða. American Express s tarf rækir yfir 
1000 skrifs tofur víða um heim. 

Þr iðja alþjóðlega T- og E-kortið, sem 
hefur náð mikilli útbreiðslu, er Carte 
Blanche. 

Auk þessara þriggja stærstu T- og E-
kredi tkor tafyr i r tækja , sem starfa á alþjóð-
legum mörkuðum, er f jöldinn allur af 
smærri fy r i r tæk jum starfandi innan ferða-

og skemmtanalifsins. Dæmi um þetta má 
nefna ATC-kreditkort (Air Travel Card), 
sem var s tofnað af flugfélögum innan IATA, 
og eru kortin gefin út af ca. 30-40 
flugfélögum um allan heim. Notkun kortsins 
er takmörkuð við kaup á f lugmiðum, en 
hægt er að nota það við greiðslu á vissum 
hótelum, sem rekin eru í tengslum við flug-
félög, svo og vegna leigu á bílaleigubilum. 

Um 1950 fóru bandarískir bankar fyrir al-
vöru að s tofna til kredi tkortaútgáfu, og um 
likt leyti hófst svipuð starfsemi í Sviþjóð. í 
Bandar íkjunum var útgáfa kor tanna liður í 
því að afla bönkunum stærri hlutar í 
f j á rmögnun á almennri neyslu, en einnig 
liður í því að gera almenna greiðslumiðlun 
öruggari. Afbro t og misnotkun tékka höfðu 
aukist mjög verulega, og andúð á notkun 
þeirra og erfiðleikar við að greiða vöru og 
þjónustu með tékkum sköpuðu þörf fyrir 
nýjar leiðir í greiðslumiðlun. Eft i r margvís-
lega byrjunarörðugleika ha fa risið upp mjög 
stór kreditkortafyrir tæki , sem eru rekin í 
náinni samvinnu við banka eða algerlega í 
eigu banka, eins eða fleiri saman. Þessi 
fyrir tæki starfa svo í náinni samvinnu við 
önnur kreditkortafyrir tæki í ýmsum lönd-
um, ýmist sem beinir aðilar að ákveðnu 
kreditkortafyrir tæki eða nota sér með 
öðrum hætt i innheimtuþjónustu og /eða 
sama markað. í dag eru tvö alþjóðleg kredit-
kortafyr i r tæki stærst, og eru þau upprunnin í 

Bandar íkjunum og starfa bæði í náinni 
samvinnu við önnur kreditkortafyrir tæki 
viða um heim. 

Bank Americard var s tofnað árið 1959 af 
Bank of America, San Francisco í Kaliforn-
iu, sem liður í því að auka þát t töku bankans 
í f j á rmögnun almennra neysluvara. Kortin 
voru send viðskiptavinum bankans í pósti til 
að auka útbreiðslu þeirra og koma þeim sem 
fyrst í umferð. Sá háttur var algengur á upp-
hafsárum kreditkortanna (annarra en T- og 
E-kortanna), en var bannaður með lögum í Bandaríkjunum árið 1970 vegna ýmissa 
óheppilegra afleiðinga. Árið 1975 stofnaði 
Bank of America VISA-kortakerfið. Smám 
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saman hafa fleiri bankar gengið til samvinnu 
um VISA og er nú VISA-International sjálf-
s tæð s tofnun, sem yfir 10.000 bankar í heim-
inum eru aðilar að. Aðalstöðvar VISA eru í 
San Mateo í Kaliforniu, en fyrir tækið hefur 
eigin evrópska skrifstofu í London. Þekkt-
ustu kredi tkortafyrir tækin, sem starfa innan 
VISA-kerfisins, eru Barclaycard í Englandi, 
Carte Bleue í Frakklandi og Bank Ameri-
card. Á Norður löndunum eru ýmsir bankar 
og sparisjóðir meðlimir í VISA-International 
og gefa út VISA-kort . í Danmörku gefur 
Handelsbanken út VISA-kort . í Svíþjóð er 
Sparebanken Stockholm meðlimur. í Noregi 
er s tarfandi VISA Norge A / S , sem Bergen 
Bank A / S , Christiania Bank og Kreditkasse 
A / S , Den norske Creditbank A / S , Felles-
banken A / S og 93 sparisjóðir standa sam-
eiginlega að. í Finnlandi er Luot tokunta 
Kreditlaget A / B , sem er stærsta kreditkorta-
fyrir tækið í Finnlandi og í eigu banka, spari-
sjóða, verslana og oliufélaga o. f l . , þát t tak-
andi í VISA-International. 

Interbank-hringurinn (Interbank Card As-
sociation) var s tofnaður upp úr Master 
Charge, en þau kreditkort voru gefin út af 
f j ó r u m bönkum í Kaliforníu árið 1966. Með-
limir í Interbank Card Association eru bank-
ar og sparisjóðir um allan heim og auk þess 
önnur kreditkortafyrir tæki , sem eru sjálf-
s tæðar s tofnanir , en í eigu banka. Þannig 
eru sem dæmi Master Charge-kort gefin út í 
Svíþjóð af viðskiptabönkunum og sparisjóð-
unum, flestum í samvinnu við Köport A / B , 
sem er stærsta kredi tkortafyrir tækið í Sví-
þ jóð . Þekktustu kreditkortin innan Inter-
bank-hringsins eru, auk Master Charge, 
Eurocard, sem upphaflega var s tofnað í Sví-
þ jóð sem mótvægi gegn amerískum kortum 
á sænskum markaði . Síðan hefur Eurocard 
verið s tofnað í f jö lmörgum löndum eftir 
sænskri fyrirmynd og með leyfi f rá 
aðalstöðvum Eurocard, sem eru í Brussel í 
Belgiu. Þ á er Accesscard meðlimur í Inter-
bank Card Association. Accesscard var 
s tofnað árið 1971 sem sjálfstætt kreditkorta-
fyrir tæki í eigu Lloyds Bank, Midland Bank 

og National Westminster Bank auk annarra 
smærri banka í Englandi. 

Ekki er hægt að gera frekari grein fyrir 
starfandi kredi tkor tafyr i r tækjum í heimin-
um í dag í stuttu máli. Þróunin á þessu sviði 
er mjög ör, og sífellt koma upp ný fyrir tæki 
og önnur sameinast. Sambönd hinna ýmsu 
fyr i r tækja eru auk þess yfirgripsmikil og 
flókin, og tiltölulega litlar upplýsingar um 
starfsemi þeirra liggja fyrir í aðgengilegu 
formi. Hér hefur þó verið gerð grein fyrir 
þeim kredi tkor tafyr i r tækjum, sem hvað 
mest eru auglýst og ha fa náð mestri út-
breiðslu, a .m.k . á alþjóðlegum vettvangi. 

III. Almennt um kreditkort. 
Kreditkortum má skipa í ef t i rfarandi 

f lokka eftir tilgangi og eftir því, hvernig 
staðið er að f r amkvæmd á dreifingu korta, 
f j á rmögnun , innheimtu og st jórnun að öðru 
leyti. 

a) Verslanakort (firmakort). 
Verslanakort eru kreditkort, sem gefin eru 

út af verslunum, einkum stórverslunum, svo-
kölluðum „ m a g a s i n u m " . Þau eru einnig al-
geng h já sérverslunum. Segja má, að ti lkoma 
f i rmakor tanna hafi tekið við af a lkunnum 
lánsviðskiptum, sem tiðkuðust lengi og tíðk-
ast víða ennþá, í því formi að „versla út í 
reikning" h j á kaupmanninum á horninu. 
Eft ir því sem verslanir ha fa s tækkað og úti-
búum þeirra f jö lgað, hafa kreditkortin fyrst 
og fremst gegnt því hlutverki að vera sönn-
unarskilríki fyrir heimild til verslunar ,,út í 
re ikning", þ.e. til lánsviðskipta. Annað 
mikilvægt hlutverk f i rmakortá er að 
, ,b inda" viðskiptavininn við viðkomandi 
verslun. 

Notkun kor tanna er bundin við þá verslun 
eða fyrir tæki, sem það er útgefið af. Þannig 
eru þau staðbundin í þeim skilningi, að kort 
er almennt ekki gilt í öðrum löndum en þar 
sem það er útgefið, nema í þeim tilvikum að 
fyrir tækið sé s tar f rækt í fleiri löndum. 
Þannig getur t .d . handhaf i kreditkorts, sem 
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sérstök kredi tkortafyr ir tæki eða aðra 
f já rmögnunaraði la aðra en banka um að 
sinna þessari þ jónus tu í þeirra nafni , eða 
verslanakeðjur eru myndaðar með sameigin-
leg kreditkort . 

Hagur verslana við að reka sína eigin 
kredi tkortaþjónustu er fyrst og fremst sá, að 
með því móti losna þær við að greiða þann 
kostnað, sem fylgir því að gera samning við 
sérstakt kredi tkortafyrir tæki . Sá kostnaður 
getur verið verulegur eins og vikið verður að 
siðar. Af tu r á móti sjá verslanirnar algerlega 
um st jórnunarlega hlið starfseminnar og 
taka sjálfar á sig áhæt tuna af óinnheimtan-
legum k rö fum, tapi vegna misnotkunar 
og stolnum kor tum. 

Þeir aðilar, sem s t a r f ræk ja eigin kredit-
kor taþjónustu , eru of tas t ekki háðir reglum 
yfirvalda um takmörkun á lánveitingum á 
sama hátt og innlánsstofnanir og önnur f já r -
mögnunarfyr i r tæki . 

b) Keðjukort (Hringakort). 
Keðjukort eru kreditkort , sem eru gefin út 

til viðskiptavina til notkunar við kaup á vör-
um h já verslanakeðjum. Þessar verslana-
keðjur , sem samanstanda af mörgum sjálf-
s tæðum verslunum, geta rekið^starfsemi sína 
með mismunandi vörur, s.s. rafmagnsvörur , 
sportvörur, skr i fs tofuáhöld og papp-
írsvörur, vefnaðarvörur og fa tnað, húsgögn 
og báta, svo að eitthvað sé nefnt . Keðjur 
þessar eru í flestum tilvikum starfandi á 
dreifðu svæði innan viðkomandi lands. Við-
skiptavinurinn getur þannig notað kredit-
kortið við kaup á vörum í hvaða verslun sem 
er, sem tilheyrir viðkomandi verslanakeðju. 
Kortið ber heiti og auðkenni þeirrar versl-
anakeðju , sem það tilheyrir. Dæmi eru um 
það, að fleiri keðjur slái sér saman um eitt 
kreditkort , sem hægt er að nota í verslunum í 
fleiri verslanakeðjum. Sem dæmi um þetta 
má nefna , að í Noregi er hægt að nota eitt og 
sama kortið í 8 verslanakeðjum, sem versla 
með hinar ýmsu vörutegundir. Sameiginlegt 
heiti þessa kreditkorts er Nokkelkonto (lykil-

reikningur). Keðjukort eru ýmist gefin út af 
sérstöku kreditkortafyrir tæki, sem hver 
verslanakeðja hefur s tofnað í þessum til-
gangi, eða af sérstökum f jármögnunarfyr i r -
t æ k j u m , sem hefur verið falin umsjá þess-
arar starfsemi fyrir hönd keðjunnar , einnar 
eða fleiri. í þessu tilviki er því um að ræða 
„externt system". 

Aðaleinkenni þess er, að í staðinn fyrir að 
einstakar verslanir s t a r f rækja eigin kredit-
kor taþjónustu , er kominn inn í myndina 
þriðji aðili, sem tekur að sér s t jórnun og 
f j á rmögnun kreditkortaviðskiptanna. Um-
sækjandi sendir umsókn sina með nauðsyn-
legum upplýsingum til kreditkortafyrirtækis-
ins, sem leggur mat á hæf i umsæk janda til 
að fá kortið útgefið. Skilyrði fyrir að fá út-
gefið kreditkort eru mismunandi eftir fyrir-
t æ k j u m og eftir löndum, en t .d . í Noregi eru 
þau m.a . , að umsækjandi sé í fastri vinnu 
með meðaltekjur og hafi náð lögaldri. Sé 
umsókn samþykkt, fær viðskiptavinurinn 
opnaðan reikning og útgefið kreditkort með 
umsaminni hámarkslánsupphæð, sem getur 
verið mismunandi eftir keðjum og í sumum 
tilvikum einstaklingsbundin. Kortið kostar 
almennt ekkert, og ekki er greitt árlegt gjald 
vegna þess. Gildistími þess er fyr i r f ram 
ákveðinn, oftast 2 ár, og ber kortið með sér, 
hvenær það rennur út. Viðskiptavinurinn 
getur hagnýtt sér kortið í þeim verslunum, 
sem tilheyra keðjunni, við úttekt á vörum 
upp að þeirri upphæð, sem samið var um. 
Almennt eru ekki takmörk fyrir þeirri upp-
hæð , sem versla má fyrir í hvert skipti. Sam-
kvæmt samningi á milli kreditkortafyrir-
tækisins og verslananna er litið á viðskipti 
korthafans sem staðgreiðsluviðskipti. Verslan-
irnar eru einnig skyldugar til að taka við 
kortinu sem „greiðslu" við framvísun þess. 

I hver jum mánuði fær kor thaf inn reikn-
ingsyfirlit f rá kredi tkortafyrir tækinu, þar 
sem f ram koma einstök kaup og innborganir 
í þeim mánuði ásamt áföl lnum kostnaði og 
upplýsingum um, hvaða lágmarksupphæð 
skuli greiða samkvæmt samningum innan 
ákveðins frests, sem er tilgreindur. 
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Mjög mismunandi reglur gilda um endur-
greiðslu. Algengt mun, að kor thaf inn greiði 
sem svarar 10% af útistandandi skuld, en í 
öllum tilvikum ákveðna lágmarksupphæð. 
Að auki greiðir hann vexti af upphæðinni á-
samt fastri mánaðarlegri u p p h æ ð án tillits til 
skuldar. Ef kor thaf i greiðir skuld sína upp 
innan greiðslufrestsins, sem er oftast fyrir 
lok næsta mánaðar eftir að kaup voru gerð, 
greiðir hann enga vexti. Fyrst þá, þ.e. í lok 
ef t i r farandi mánaðar , reiknast vextir. Vextir 
eru háir, mun hærri en af bankalánum. 

Að því er samninginn milli kreditkorta-
fyrirtækisins og verslunarinnar varðar, þá 
gengur hann út á það í stórum drát tum, að 
verslunin skuldbindur sig til að taka við 
kreditkorti sem greiðslu fyrir vöru, og er litið 
á þau viðskipti sem staðgreiðsluviðskipti. 
Verslunin sendir sölunótu, undirri taða af 
kaupanda , til kreditkortafyrir tækisins og 
tekur við uppgjöri vegna sölunnar f rá fyrir-
tækinu eftir ákveðnum reglum. Þ æ r reglur 
eru mismunandi , en algengt mun, að versl-
unin fái uppgert 10—15 dögum eftir lok þess 
mánaðar , sem kaupin voru gerð í. Þannig 
geta liðið 40—45 dagar f rá því að kaup eru 
gerð þar til að verslunin fær greitt. Sem 
þóknun fyrir þá þ jónustu , sem kreditkorta-
fyrir tækið veitir verslunum með því að ann-
ast alla fyrirgreiðslu við viðskiptavininn, 
bókhald, innheimtu og ekki síst að fyr ir tæk-
ið ábyrgist verslununum fullt uppgjör án 
tillits til greiðslugetu kor thafans , dregur 
kredi tkortafyr ir tækið f rá ákveðna % af 
greiðslunni við uppgjör . Hversu stór % er, 
fer eftir tíðni uppgjörsins við verslunina. 
Eft ir því sem uppgjör er t íðara, þeim mun 
hærri % er dregin f rá . Rétt er að taka f ram, 
að ábyrgð kreditkortafyrir tækisins á skað-
lausri greiðslu er bundin því skilyrði, að 
ákveðnum reglum um aðgæslu sé fylgt af 
hálfu verslunarinnar, er kaupin eiga sér stað. 

F jármögnun viðskiptanna er í höndum 
kreditkortafyrirtækisins. Það fer siðan eftir 
tíðni uppgjörsins til verslananna, að hve 
miklu leyti þær sjálfar þur fa að útvega sér 
f j á rmagn , þar til að uppgjör berst. 

U m r æ d d keðjukort eru fyrst og fremst 
notuð til kaupa á almennum neysluvörum, 
t æ k j u m og stærri hlutum. Einnig eru þau 
notuð til greiðslu á fa rmiðum og þjónustu 
ferðaskrifs tofa í nokkrum mæli . Til greiðslu 
fyrif hótel og veitingar á veitingastöðum og 
annarri ferðamannaþjónustu eru þau al-
mennt ekki notuð. Þar koma til önnur kort , 
svokölluð T- og E-kort . 

c) T- og E-kort. 
Hin svokölluðu T- og E-kort eru alþjóðleg 

greiðslukort og lánskort, sem upphaflega 
voru hugsuð til notkunar af einstaklingum á 
ferðalögum erlendis til greiðslu fyrir þá 
þjónustu, sem ferðamenn almennt þarfnas t , 
s.s. til greiðslu á hótelum og veitingahúsum 
svo og á almennum ferðakostnaði . Smám 
saman hefur þróunin færs t í þá átt , að T- og 
E-kortin er hægt að nota til greiðslu við 
hvers konar kaup og aðra þjónustu en þá, 
sem skilgreina má sem ferðamannaþjónus tu . 

T- og E-kortunum er s t jórnað af sérstök-
um kredi tkor tafyr i r tækjum, sem ýmist eru 
sjálfstæð f já rmögnunarfyr i r tæki í eigu ann-
arra en banka eða þá fyrir tæki í eigu banka 
og annarra aðila í sameiningu eða þá alger-
lega í eigu banka, eins eða fleiri saman. Sum 
T- og E-kredi tkortafyrir tæki s t a r f rækja 
eigin skrifstofur viða um heim, s.s. Ame-
rican Express. Öðrum kreditkortum er 
s t jórnað af sérstökum fyr i r tækjum í hverju 
landi fyrir sig, sem eru aðilar að alþjóðlegri 
keðju, s.s. VISA, Eurocard o.s . f rv . 

Öll T- og E-kredi tkortafyrir tækin hafa 
komið sér upp umfangsmiklu neti af við-
skiptaaðilum, sem taka við greiðslu gegn 
framvísun kor tanna. í flestum tilvikum er 
einnig hægt að taka út peninga gegn framvis-
un kreditkorts. H j á American Express Corp. 
er það unnt á skrifs tofum félagsins viða um 
heim. H já þeim fyr i r tækjum, sem eru bund-
in aðild bankas tofnana , er hægt að he f ja 
peninga í viðkomandi aði ldarbönkum gegn 
framvísun kortsins. í öllum tilvikum eru tak-
mörk fyrir því, hversu háa u p p h æ ð megi 
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he f j a í peningum, og eru þær reglur mismun-
andi. 

Mismunandi er eftir kor ta fyr i r tækjum, 
hvort tekið er s tofngjald af kor tha fanum 
fyrir kortið og hvort reiknað er árgjald. 
Einnig er mismunandi , hvernig endur-
greiðslum er hát tað. Sum fyrir tækin kref jas t 
greiðslu á allri skuldinni samkvæmt yfirliti 
innan ákveðins frests eftir útsendingu yfir-
lits, s.s. Ameriean Express og Diners' Club. í 
þeim tilvikum, þar sem kortin eru bundin 
bankareikningum, eru reikningarnir skuld-
færðir j a f n ó ð u m og bankanum berst krafa 
f rá sel jandanum, s.s. sumum aðildarstofn-
unum VISA. í enn öðrum tilvikum er boðið 
upp á greiðslufresti, t .d . Master Charge, 
Aceess, Eurocard , VISA. 

Mismunandi reglur gilda um hámark þess, 
sem kor thaf i getur verslað fyrir, þ.e. hversu 
há skuldin m á vera við kor tafyr i r tækið . Þar 
sem kortið er bundið við bankareikning, er 
það notað á sama hátt og tékki, þ.e. sem 
ávísun á innstæðu, og má úttekt ekki fara 
f ram úr innstæðu, nema samningar hljóði 
upp á annað . H j á öðrum er fyr i r f ram samið 
um hámarks láns f j á rhæð . H j á enn öðrum 
eru engin takmörk fyrir hámarksút tekt , t .d . 
gagnvart sumum kor thöfum h já American 
Express. Í öllum tilvikum eru kor thafar 
bundnir t akmörkunum af gjaldeyrisákvæð-
um viðkomandi lands, s.s. um ferðamanna-
gjaldeyri o .s . f rv . Af hál fu yfirvalda er hægt 
að kref jas t upplýsinga f rá kreditkortafyrir-
t æ k j u m um gjaldeyrisnotkun einstakra kort-
hafa . Þannig fær t .d. Norges Bank reglulega 
tölvuútskrift f rá kredi tkor tafyr i r tækjum í 
Noregi yfir notkun kreditkorta erlendis og 
hefur þannig eftirlit með því, að gjaldeyris-
reglum sé fylgt. 

Meginuppistaðan í tek jum T- og E-kredit-
kor ta fyr i r tækjanna er þóknun, sem þau 
reikna sér af hverri einstakri skilagrein til 
seljenda vöru og þjónustu . Þannig fá selj-
endur aldrei fulla greiðslu fyrir selda vöru 
eða þjónustu gegn kreditkorti, þar sem 
ákveðin % af andvirðinu rennur til kredit-
kortafyrir tækisins sem þóknun. Hversu há 

% er í hverju tilviki, er mismunandi, en er 
of tast hæst fyrir minni veitingahús og fyrir-
tæki, en lægst fyrir flugfélög og hótel. 

T- og E-kort eru svokölluð externe kredit-
kort , þ.e. samningsaðilarnir eru ávallt þrír, 
eins og áður er vikið að. 

Uppgjör kor tha fanna við kreditkortafyrir-
tækið vegna notkunar kreditkorts erlendis 
fer f ram með mismunandi hætt i . í sumum 
tilvikum kemur reikningur í erlendri mynt, 
þannig að kor thaf inn verður að kaupa er-
lendan gjaldeyri í banka til að greiða upp-
hæðina. í öðrum tilvikum kemur reikningur í 

mynt þess lands, sem korthaf inn er búsettur 
i, og fer þá uppgjör ið f ram, án þess að kort-
hafinn þurf i s jálfur að kaupa erlendan gjald-
eyri til greiðslu á skuldinni. Seljendur fá að 
sjálfsögðu gert upp í þeirri mynt, sem er gild-
andi í því landi, sem viðskiptin eiga sér stað 

Samkvæmt því, sem hér hefur verið gerð 
grein fyrir um hvern flokk fyrir sig, er ekki 
um að ræða verulegan mun á starfseminni að 
öðru leyti en þeim, sem er á interne og ex-
terne kreditkortum. Mismunurinn á T- og E-
kortum og öðrum kortum er helst sá, að hin 
fyrrnefndu eru alþjóðlegri. Einnig er munur 
á kreditkortastarfseminni eftir því, hvort 
hún er rekin af banka eða hvort annað f já r -
mögnunarfyr i r tæki stendur fyrir rekstrinum. 
Er þar fyrst og fremst um mun á uppbygg-
ingu kreditkortastarfseminnar að ræða , en 
ekki eðlismun á notkun kortanna sem slíkra. 

IV. Nánar um kreditkort. 
Hér að f raman hefur verið gerð grein fyrir 

helstu f lokkum kreditkorta og megin-
einkenni hvers flokks um sig. Eðlismunur á 
notkun kredi tkortanna virðist ekki vera mik-
ill, grundvallaratriðin eru þau sömu, en ýmis 
frávik, að því er varðar nánari skilmála, s.s. 
uppgjör , lánamöguleika o.f l . , eru hrein 
samningsatriði milli notendanna og þeirra, 
sem standa fyrir kreditkortastarfseminni. 
Aðalmunurinn er þó sá, eins og áður segir, 
sem er á starfsemi interne og externe kredit-
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kor ta fyr i r tækja . Externe kreditkortafyrir-
komulag er mun áhugaverðara til skoðunar, 
og verður hér á eftir eingöngu f ja l lað um það 
fyrirkomulag og þá einkum þau atriði, sem 
eru sameiginleg því fyrirkomulagi, en helstu 
frávika getið. 

Externe kreditkort eru þau, þar sem samn-
ingsaðilar eru þrír, þ.e. kor thaf inn, útgef-
andi kortsins (kreditkortafyrir tækið) og selj-
andi vöru eða þjónustu . 

Kreditkort er gefið út á na fn eftir persónu-
legri umsókn að áður genginni athugun á 
því, hvort umsækjand i fullnægi skilmálum 
kreditkortafyrir tækisins. Hver skilyrðin eru, 
er mismunandi eftir fy r i r tækjum. Jafnhl iða 
umsókninni skrifar umsækjand inn undir 
skilmála um notkun kortsins og skuldbindur 
sig þannig til að fara eftir þeim reglum, sem 
útgefandi kortsins hefur sett. Reglur þessar 
eru viðast hvar staðlaðar reglur, sem hafa 
þróast gegnum árin, en lúta reglum samn-
ingsréttarins, þar sem ekki ha fa verið sett 
sérstök lög um kreditkort . Af hál fu hins 
opinbera ha fa víðast hvar verið sett lög um 
a fborgunarkaup og almenn kaupalög, þar 
sem tekin eru inn í sérstök ákvæði , sem 
vernda kredi tkor tahafa fyrir ósanngjörnum 
skilmálum. 

a) Kreditkortið. 
Kortið sjálft er fyrirferðarlít ið, og er s tærð 

þess ca. 8,6 x 5,3 cm. Það er úr plasti og 
vegur u .þ .b . 4-4,5 g. Kortið ber með sér allar 
nauðsynlegar upplýsingar um kor thafann , 
s.s. na fn , reikningsnúmer, gildistíma korts-
ins og eiginhandaráritun kor thafans . Mynd 
af kor tha fanum er almennt ekki. Stafir, 
aðrir en eiginhandaráritunin, eru með upp-
hleyptu letri. Kortið er miðað við, að fyrir 
hendi séu sérstakar afþrykkivélar, þar sem 
það er notað við einstakar greiðslur, og eru 
þessar upplýsingar þrykktar á sölunótur. 
Flest kreditkort eru einnig þannig gerð, að 
gert er ráð fyrir, að helstu upplýsingar séu 
skráðar á sérstaka segulrönd, og er lesið af 
þeim í sérstökum t æ k j u m , sem til þess eru 

ætluð. Eru slík kort í notkun víða. Má þá 
sleppa upphleypta letrinu, eftir því sem fleiri 
aflestrartæki eru tekin í notkun hjá sölu- og 
þjónustuaðilum. 

b) Útgefandi kreditkortsins. 
Útgefandi kreditkortsins er sá aðili, sem 

stendur fyrir bókfærs lu og innheimtu á 
skuldum kor thafanna , sér um skilagreinar til 
þeirra, sem selt ha fa vörur eða þjónustu gegn 
kreditkortum, stendur fyrir auglýsingum og 
almennri s t jórnun. Útgefandinn sér auk þess 
almennt um athugun á því, hvort umsækj -
andinn sé þess verðugur að fá útgefið kredit-
kort . Sem undantekningu f rá því má þó 
nefna VISA-kreditkortafyrir tækið í Noregi, 
en þar er VISA sérstakt fyrirtæki í eigu inn-
lánsstofnana, sem sjá sjálfar um útgáfu kort-
anna, en önnur f r amkvæmd starfseminnar 
er h j á VISA. Í þeim tilvikum, þar sem kredit-
kortið er bundið við reikning í ákveðinni inn-
lánsstofnun, er það hún, sem stendur fyrir 
athugun á umsóknum um kreditkort og sér 
um útgáfu þess. 

Kreditkortafyrir tækið annast f j á rmögnun 
lánsviðskiptanna og ábyrgist fullt uppgjör til 
seljenda án tillits til greiðslugetu kaupanda 
að því tilskildu, að seljandi hafi viðhaft að-
gæslu og fylgt ákveðnum öryggisreglum við 
kaupin. Útgefandinn sér um samningsgerð 
við seljendur, útvegar þeim nauðsynleg tæki 
vegna kreditkortaviðskiptanna, auglýsinga-
miða o.s . f rv . Sum kreditkortafyrirtæki gefa 
auk þess út upplýsingarit fyrir notendur 
kreditkorta, þar sem er að f inna m.a. skrá 
yfir seljendur vöru og þjónustu gegn f ram-
vísun kortsins. 

Til að standa undir kostnaðinum við starf-
semi kredi tkor tafyr i r tækjanna taka þau ým-
is þjónustugjöld bæði af kor thöfunum og 
seljendum. Einnig eru vextir af útistandandi 
skuldum kor thafanna , bæði samningsvextir 
og dráttarvextir af gjaldföllnum ógreiddum 
skuldum, mikilvægur tekjuliður. Eft irfar-
andi eru helstu tekjuliðir kreditkortafyrir-
tæk janna : 
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1) Stofngjald. Fæst kreditkortafyrirtæki taka 

stofngjald. American Express tekur US $ 
50, önnur helstu kreditkortafyrir tæki 
ekkert. 

2) Árgjald. Öll kredi tkortafyr ir tæki kref jas t 
árgjalds. Upphæðin er mismunandi . Sem 
dæmi má nefna , að American Express 
tekur US $ 60. í Noregi greiða kor thafar 
fyrir Eurocard Nkr . 125, Diners' Club 
Nkr. 170 og VISA Nkr . 100. Notendur 
Master Charge í Sviþjóð greiða árgjald, 
1% af heimilaðri úttekt, án tillits til þess, 
hvort heimildin hefur verið notuð eða 
ekki. Flestir útgefendur b jóða magnaf-
slátt, þ .e .a .s . eftir því sem fleiri f jöl-
skyldumeðlimir eða starfsmenn fyrirtækis 
fá útgefið kort til notkunar á sama reikn-
ing, er árgjaldið fyrir hvert aukakor t of t -
ast helmingur af fullu árgjaldi. 

3) Þóknun (provision). Öll kreditkortafyrir-
tæki taka þóknun af seljendum vöru og 
þjónustu . Hversu háa þóknun þau áskilja 
sér, er mismunandi , eftir því hvaða teg-
und þjónustu er um að ræða , og eins eftir 
því, hversu ört skilagreinar til seljenda eru 

gerðar. Almennt er um að ræða þóknun á 
bilinu 3-7% af hverri skilagrein eða ein-
stakri sölunótu. Þóknun þessi er megin-
uppistaðan í þeim tek jum, sem kredit-
kor tafyr i r tækin ha fa . 

4) Vextir. Sum kredi tkortafyrir tæki kref jas t 
greiðslu á allri upphæðinni , sem verslað 
hefur verið fyrir, innan ákveðins frests f rá 
því að reikningsyfirlit er sent út, t .d . 
American Express og Diners' Club. í 
þeim tilvikum eru ekki reiknaðir vextir á 
skuldina, svo framarlega sem gert er upp 
innan frestsins. Þannig fá kor thafar 
vaxtalaus lán f rá kaupdegi til þess t íma, 
sem það tekur að senda út greiðslu-
tilkynningu, að viðbættum greiðslufresti. 
Þessi timi getur verið allt upp í 2—3 
mánuðir . Í öðrum tilvikum b jóða kredit-
kortafyrir tækin ko r thö fum ýmsa 
greiðslumöguleika, s.s. að greiða aðeins 
hluta skuldarinnar mánaðarlega, þ.e. 
hreinar afborganir . Vextir eru þá skuld-

færði r á reikning viðkomandi 
mánaðarlega og reiknaðir af saldo í 
mánaðar lok. Vextir þeir, sem þannig eru 
reiknaðir, eru í öllum tilvikum hærri en 
almennir útlánsvextir innlánsstofnana. 
Til viðbótar samningsvöxtum koma svo 
dráttarvextir, ef greiðsludráttur verður af 
hál fu skuldara. 

5) Fœrslugjald. Dæmi eru um það, að svo-
kallað færslugjald er tekið fyrir hverja 
færslu (hver kaup), sem kreditkortafyrir-
tækið bókfær i r vegna notkunar kredit-
korts. Að vísu er það gjald aðeins tekið 
h j á einu kreditkortafyrir tæki , þ.e. h j á 
VISA. Í Noregi er gjaldið Nkr. 3,- fyrir 
hver ja færslu. Getur það þó verið mis-
munandi h já hinum ýmsu aðildarfélögum 
VISA. Við smákaup verður kortið þannig 
frekar dýrt fyrir notandann, einkum ef 
það er notað of t . 

6) Afreikningsgjald. A .m.k . eitt af stærri T-
og E-kredi tkor tafyr i r tækjunum reiknar 
sér sérstakt gjald fyrir hvern afreikning, 
þ.e. fyrir reikningsútskrift og tilkynningu 
um greiðslu. Hér er um að ræða Euro-
card. Í Noregi er reiknað Nkr. 6.- fyrir 
hvern afreikning. Gjaldið er einungis 
tekið, ef kortið er í notkun, og óháð 
f jö lda eða upphæð kaupa. 

Hér hefur verið gerð grein fyrir helstu 
tekjul iðum kredi tkor tafyr i r tækjanna, sem 
þau ha fa til að standa undir f j á rmögnun og 
rekstri kreditkortaviðskiptanna. 

c) Korthafinn. 
Korthaf i verður að vera f j á r ráða . Önnur 

skilyrði fyrir handhöfn kreditkorts eru sett 
af ú tgefandanum sjálfum, og eru þau mis-
munandi . Útgefendur kor tanna gera vissar 
lágmarksathuganir á því, hvort viðkomandi 
umsækjand i er hæfu r að þeirra mati til að 
fara með kortið. Vissra upplýsinga um kort-
ha fann er þannig krafist á umsóknareyðu-
blaðinu, og leitað er eftir heimildum frá um-
sæk janda til að afla nánari upplýsinga f rá 
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vinnuveitanda og um viðskipti við innláns-
stofnanir , svo að eitthvað sé nefnt . 

Kreditkortin eru gefin út á nafn og heimild 
til viðskipta gegn framvísun kreditkorts 
bundin við þá persónu, er kortið ber með 
sér. Hægt er að fá fleiri en eitt kort útgefið á 
sama reikning og þá gegn vægara gjaldi 
(stofngjaldi og árgjaldi), en ávallt ber einn 
ábyrgð á greiðslum til kreditkortafyrirtækis-
ins. Sameiginlegur reikningur og fleiri kort 
eru einkum notuð af fyr i r tækjum svo og 
f jölskyldum. Við greiðslu framvísar kor thaf-
inn kortinu, og skoðast sú greiðsla sem stað-
greiðsla gagnvart sel jandanum. Korthafinn 
skrifar na fn sitt á sölunótuna sem viður-
kenningu á viðskiptum og tekur j a f n f r a m t 
við afrit i nótunnar , sem hann getur siðar 
borið saman við útskrift ir . Afri t in gegna 
j a f n f r a m t því hlutverki að vera til hjálpar 
fyrir kor thafann við að fylgjast með eyðsl-
unni og sjá, hvort hann hefur notað sér um-
samda lánsheimild, þar sem takmarkanir eru 
settar. Mánaðarlega fær síðan korthaf inn 
yfirlit f r á kredi tkortafyrir tækinu yfir eyðsl-
una, þar sem f ram kemur, hvaða kaup hafa 
verið gerð og hvar, hvaða innborganir ha fa 
átt sér stað, hvaða kostnaður hefur bæst við 
og hversu háa u p p h æ ð hann skuli greiða inn 
á reikninginn innan þess frests, sem um 
hefur verið samið. Þar , sem notkun kredit-
korts er bundin við bankareikning, er upp-
hæðin s já l fkrafa skuldfærð á reikninginn. í 
öðrum tilvikum verður kor thaf inn sjálfur að 
koma greiðslunni til kreditkortafyrirtækisins 
innan frestsins. 

d) Seljandi vöru og þjónustu. 
Samkvæmt samningi milli kreditkorta-

fyrirtækisins og seljanda er seljandinn skyld-
ugur til að taka á móti greiðslum gegn f ram-
vísun kreditkortsins, og skulu viðskiptin 
skoðast sem staðgreiðsluviðskipti. Seljand-
inn sendir kredi tkortafyrir tækinu sölunótur 
innan ákveðins frests, sem er umsaminn, og 
tekur síðan við greiðslu f rá kreditkortafyrir-
tækinu að frádreginni þóknun. Áður hefur 
verið vikið að því, að mismunandi er, hve 

langur tími líður, þar til að seljandinn f æ r 
gert upp. Kreditkortafyrir tækið hefur skuld-
bundið sig til að gera að fullu upp við 
seljandann án tillits til gjaldþols kor thafans , 
svo framarlega sem seljandinn hefur fylgt 
ákveðnum lágmarksreglum við kaupin. 
Þannig ber kreditkortafyrir tækið áhæt tuna 
af greiðslugetu kaupanda. Áður er vikið að 
því, að kreditkortafyrir tækið sér seljendum 

fyrir nauðsynlegum útbúnaði vegna korta-
viðskiptanna, s.s. afþrykkivélum og 
eyðublöðum svo og öllum auglýsingaspjöld-
um og l ímmiðum, sem seljandinn 
skuldbindur sig til að setja upp á áberandi 
stað. Áhöld þessi og önnur gögn, sem þannig 
eru látin seljanda í té, eru eign kreditkorta-
fyrirtækisins, og getur það krafist 
afhendingar þeirra hvenær sem er. 

Hér að f raman hefur verið getið um helstu 
atriði í samningum milli aðila í externe 
kreditkortafyrirkomulagi. Eins og áður er 
getið er hér um að ræða samninga, sem tak-
markast einungis af ákvæðum samninga-
laga, nema öðruvís i sé kveðið á í lögum við-
komandi landa. Hið opinbera í flestum lönd-
um hefur látið þessi mál til sín taka og geng-
ist fyrir setningu ákvæða í t .d . kaupalögum 
og sérstökum lögum um afborgunarkaup, 
sem einkum miða að því að vernda neytand-
ann, þ.e. kor thafann, gagnvart ósanngjörn-
um ákvæðum hinum samningsaðilanum í 
hag, einkum að því er varðar ábyrgð kort-
ha fanna vegna stolinna eða glataðra kredit-
korta. Hér verður ekki farið nánar út í þá 
hlið kreditkortaviðskiptanna. Slik athugun 
er þó mjög áhugaverð, en krefst umfangs-
mikils samanburðar á skilmálum hinna ýmsu 
kredi tkor tafyr i r tækja svo og athugunar á 
dómsúrlausnum, sem fallið hafa . Um þetta 
hefur nokkuð verið ritað, einkum í Ameríku. 
Á Norður löndum hefur tiltölulega litið verið 
skrifað um lagaleg sjónarmið vegna notkun-
ar kreditkorta. Benda má þó á eft irfarandi: 
Erling Slevig: Kreditkort, et nytt betalings-
middel for forbrukerk jøp , Nordisk Gjen-
klang, Oslo 1969. Kurt Rohde: Anvisninger 
och kreditkort, bls. 22—50, Stockholm 1971. 
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V. Almenn sjónarmið vegna notkunar kredit-
korta. 

Tilkoma kredi tkor tanna og þróun þeirra 
viðskipta hefur víðast hvar verið tilefni 
marghát taðra afskipta af hál fu hins opin-
bera. Gerðar h a f a verið athuganir á því, 
hvaða áhrif kreditkort ha fa á neyslu ein-
staklinga og samfélagsins í heild. Tilboð 
kredi tkor ta fyr i r tækjanna ganga flest út á 
það að kaupa strax og borga síðar. í opin-
berum u m r æ ð u m hafa f jögur atriði skorið 
sig úr, að því er varðar óheppileg áhrif við 
notkun kredit- og greiðslukorta. 
1) Óæskileg aukning á t i lboðum á lánum til 

almennrar neyslu. 
2) Kortin eru yfirleitt dýr fyrir notandann. 
3) Kostnaðurinn er í of miklum mæli borinn 

af sel jandanum og er þar með velt yfir á 
aðra neytendur. 

4) Samkeppnisaðstaða riðlast með því að 
þeir, sem gefa út eigin kort eða eru með-
limir kor takeðju , standa betur að vigi í 
samkeppni um viðskiptavini heldur en 
hinir, sem eru utan við. 

Við þetta má e.t.v. bæta sjónarmiðum, sem 
varða önnur þjóðfélagsleg atriði, s.s. að al-
menningur er lokkaður til að kaupa of mik-
ið, kaupendur n jó t a ekki sömu réttarverndar 
og við kaup gegn staðgreiðslu eða gegn af-
borgunum, þar sem sérstök lög gilda um af-
borgunarkaup. (Á Íslandi ha fa lög um af-
borgunarkaup ekki ennþá verið sett.) Viss 
kort taka of mikið mið af því að vera að-
gengileg og no tuð af fólki í góðum efnum 
eða hærr i „þ jóðfé l agss töðu" , meðan aðrir 
þ jóðfélagshópar , sem minna mega sín 
efnalega, greiða kostnaðinn vegna hinna. 
Ekki verður nánar farið inn á þessar brautir 
hér, en einn angi af vandamálum vegna 
notkunar kreditkorta er f jársvik. Sem dæmi 
um þetta má nefna , að í Stokkhólmi voru 
4800 kærur vegna misnotkunar kreditkorta á 
árinu 1979, og jókst tala þeirra verulega á 
árinu 1980 (upp í um 9.000). 

a. Aukin neysla. 
Reynsla í öðrum löndum hefur sýnt, að 

möguleikar almennings til aukinnar neyslu 
hafa vaxið mjög með tilkomu kreditkort-
anna. Kreditkortafyrir tækin reka áróður 
fyrir aukinni notkun korta og finna upp á 
ýmsum nýjum skilmálum til að gera kortin 
áhugaverðari fyrir almenning, j a f n f r a m t því 
sem þeim er nauðsynlegt að ná ákveðinni 
lágmarksstærð til að reksturinn sé arðsamur. 
Sem dæmi um áhugaverða þjónustu b jóða 
allmörg kreditkortafyrir tæki kor thöfum 
„ókeypis" tryggingar, s.s. líftryggingar, 
örorku- og slysatryggingar svo og ferða-
tryggingar. 

Hver einstaklingur getur haf t mörg kort , 
og ef hann notar sér lánamöguleika þeirra 
allra, er oftast um að ræða verulega upp-
hæð . Vafalaust eru til einstaklingar, sem 
gæta sín ekki sem skyldi og s tofna til óhæfi-
legra skulda vegna kreditkorta. Kreditkortin 
eru handhæg og fljótlegt að bregða þeim á 
loft í tíma og ótíma. Reynsla annarra þ jóða 
sýnir, að tap kredi tkor tafyr i r tækja vegna 
óinnheimtanlegra skulda kor thafa og fals-
aðra , stolinna korta og annarra atvika, sem 
fyrir tækin taka á sig, nemur u .þ .b . 0 ,5% af 
hei ldarupphæð kreditkortaviðskiptanna. 

b. Kortin eru dýr. 
Athuganir hafa verið gerðar á því, hver 

kostnaður neytendanna sé vegna notkunar 
kreditkorta miðað við aðra greiðslumiðla. 
Athuganir hafa sýnt það, að kreditkortin eru 
mjög dýr greiðslumiðill. Hver færsla kostar 
margfalt meira en það, sem samsvarandi 
tékkafærsla kostar og önnur lánskjör h j á 
innlánsstofnunum. Markmiðið er hins vegar 
það að ná kostnaðinum niður eins og hægt 
er, og með aukinni tæknivæðingu er vafa-
laust, að því markmiði verði náð innan fárra 
ára. 

c. Kostnaðinum er velt yfir á almenna neyt-
endur, sem ekki greiða með kreditkorti. 

Meginuppistaðan í tekjum vegna rekstrar 
kreditkortastarfsemi er sú þóknun, sem tekin 
er af seljendum vegna greiðslna með kredit-
kor tum. Þóknunin rennur til kreditkortaút-
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gefandans. Það eru því ekki kor thafarnir 
sjálfir, sem greiða fyrir þ jónustuna, heldur 
er kostnaðinum velt yfir á seljendur vöru og 
þjónustu . Það þýðir af tur á móti , að þeir 
verða að ná inn kostnaðinum með hærra 
þjónustu- og vöruverði, sem borið er uppi af 
a lmennum neytanda og fremur þeim, sem 
ekki nota kreditkort , heldur staðgreiða sin 
viðskipti. Hefu r m.a . verið gengið svo langt, 
að kredi tkortaútgefendur hafa gert sam-
komulag við seljendur, að þeir bjóði ekki 
lægra verð til þeirra, sem greiða gegn stað-
greiðslu, en fyrir kor thafa . 

d. Samkeppnissjónarmið. 
Á það hefur verið bent, að óheppileg áhrif 

kredi tkor tanna komi m.a . f ram í því að 
skapa ó j a f n a samkeppnisaðstöðu aðila, sem 
selja sömu vöru og þjónustu, þar sem annar 
aðilinn selur gegn kreditkortum, en hinn 
ekki. Einkum er þetta áberandi h j á aðilum, 
sem eru bundnir ákveðnum kor takeðjum. 
Þar sem kredi tkortanotkun er útbreidd, 
getur það ráðið úrslitum fyrir a fkomumögu-
leika einstakra seljenda, hvort þeir eru með-
limir í kreditkortakeðju eða ekki. Sterkir 
aðilar innan einnar keðju geta haldið öðrum 
seljendum utanvið og þannig náð f ram óeðli-
legri aðstöðu. 

e. Kostir við notkun kreditkorta. 
Fyrir neytandann getur notkun kredit-

korta verið hagkvæm þrátt fyrir þann kostn-
að, sem þeim viðskiptum fylgir. í mörgum 
tilvikum getur kor thaf inn f j á rmagnað neyslu 
sína á ódýrari máta en þann að taka lán í 
lánas tofnun á venjulegan hátt . 

Áður hefur verið vikið að því, að notendur 
hafa í vissum tilvikum möguleika á vaxta-
lausu láni í 2-3 mánuði . Á lánið fellur ekki 
annar kostnaður , en taka verður tillit til 
s tofngjalds og árgjalds, þar sem þau eru 
tekin. Fyrir þá, sem ekki hafa handbæra 
peninga á þeim augnablikum, sem hag-
kvæmast er að gera innkaup, er augljós kost-
ur að geta gripið til kreditkorts, jafnvel þótt 
nokkur aukakostnaður fylgi. Er hér átt við 

ýmis sértilboð verslana á dýrari t æ k j u m svo 
og almennar vöruútsölur. 

Fyrir ferðamenn er hagur að notkun 
kreditkorta. Helstu kreditkort eru tekin sem 
greiðsla mjög viða, þannig að notkun þeirra 
er þess vegna auðveld. Ferðamenn losna við 
ferðatékka og seðla, e.t.v. í mörgum mis-
munandi gjaldmiðlum, og þá áhæt tu , sem 
því fylgir. Ekki þarf að gera kaup á gjald-
eyri, áður en í ferð er haldið, heldur er gjald-
eyrisnotkunin gerð upp eftirá, jafnvel 2-3 
mán. eftir að greiðsla hefur átt sér stað. í 
sambandi við þá notkun er j a fnan nokkur 
gengisáhætta fyrir kor thafann . Óþarf i er að 
geta þess, að notendur mega ekki greiða fyrir 
hærr i upphæðir en gjaldeyrisreglur kveða á 
um. 

Rétt er að geta þess hér, að í staðinn fyrir 
kreditkort til notkunar á ferðalögum erlendis 
geta menn nú valið um Eurótékka. Euró-
tékkar eru upprunnir í Þýskalandi. 

Í stuttu máli er notkun þeirra þannig hátt-
að, að tékkarnir eru útgefnir af viðskipta-
banka umsækjanda út á tékkareikning við-
komandi . Umsækjand i fær afhent tékkhefti 
ásamt sérstöku sönnunarskilríki (legitímat-
ion). Tékkarnir eru síðan fylltir út á venju-
legan hátt í þeim gjaldmiðli, sem gildir á út-
gáfustað. Þegar tékkarnir siðan berast í 
bankann, eru þeir umreiknaðir í gjaldmiðil 
viðkomandi lands og skuldfærðir á reikning-
inn á venjulegan hátt að viðbættu gjaldi, 1 ¼ 
% af upphæð tékkans. Tapist tékkhefti eða 
tékkakort og leiði til misnotkunar eða 
fölsunar, er ábyrgð reikningshafa takmörk-
uð við ákveðna upphæð (í Noregi Nkr. 100). 
Eurótékkafyrirkomulagið er mjög áhugavert 
og hefur náð verulegri fótfestu í ýmsum 
löndum Evrópu, einkum þó í Þýskalandi. 

Tilkoma kreditkortanna hefur leitt til 
þess, að af hálfu opinberra aðila hafa verið 
settar ýmsar reglur, sem taka mið af því að 
st jórna þróuninni, ekki aðeins að því er 
varðar kor thafana sjálfa, s.s. breytingar á 
kaupalögum, lögum um afborgunarkaup, 
takmörkun á ábyrgð kor thafa vegna týndra 
og stolinna kreditkorta o.f l . , heldur hafa 
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ekki siður hin peningapólitísku áhrif fyrir 
þjóðfélögin í heild verið tekin til skoðunar í 
ljósi þeirra. Þannig hafa yfirvöld viljað hafa 
yfirsýn yfir þau f já rmögnunar fyr i r tæki , sem 
s t jórna kredi tkortum. í flestum tilvikum 
gilda ákveðin lög um f já rmögnunarfyr i r -
tæki , sem af tur eru háð fyr i rmælum stjórn-
valda um takmörkun á út lánum innan þess 
ramma, sem dreginn er á hver jum tíma. 
F jármögnunarfyr i r tækin eru þannig háð 
eftirliti opinberra aðila í þeim skilningi, að 
krafist er leyfis til að s t a r f ræk ja kreditkorta-
starfsemi, og varðandi f j á rmögnun eru þau 
háð t akmörkunum á heildarútlánum. Enn-
fremur er þess víða krafist , að alþjóðlegar 
kredi tkortakeðjur , sem óska eftir að he f j a 
starfsemi í einu landi, stofni dót turfyr i r tæki , 
sem séu háð sömu takmörkunum og hlíti 
sömu reglum og innlend kreditkortafyrir-
tæki . 

Kreditkortanotendur eru auk þess háðir 
reglum um gjaldeyrisyfirfærslur við notkun 
kor tanna erlendis og hefur hið opinbera 
eftirlit með því, að reglum sé fylgt. 

VI. Framtíðarþróun almennrar greiðslumiðl-
unar. 

Kreditkort hafa nú þegar haslað sér völl 
sem nút íma greiðslumiðill. Hvernig þróunin 
verður á þessu sviði, ræðst af tvennu, 
afs töðu st jórnvalda og tæknilegri þróun. 

Stjórnvöld munu eftir sem áður , víðast 
hvar, setja þróuninni þær skorður, sem þau 
telja æskilegar í hverju landi um sig og sam-
svara sem best e fnahagsmarkmiðum, ja fn-
hliða því sem almennar regiur um greiðslu-
miðlun koma til skoðunar , svo og ekki síst 
s jónarmið neytendamarkaðarins. Ekki verð-
ur vikið nánar að þessum s jónarmiðum hér, 
enda erfitt að sjá þróunina fyrir í einstökum 
atr iðum. 

Tæknileg þróun hefur verið mjög ör 
undanfar in ár. Fyrst í stað fóru allar færslur 
vegna notkunar kreditkorta f ram ,,í hönd-
u n u m " , þ.e. með sérstökum afþrykkivélum 
á sölustað, og sölunótur siðan sendar til 

kreditkortafyrirtækisins, sem síðan sá um 
uppgjör og bókhald á hefðbundinn hátt . 
Smám saman ha fa tölvuþróunin og þróun 
f jarskipta tekið þeim f ramförum, að í æ rík-
ara mæli fara kreditkortafærslur f r am sam-
tímis því sem viðskipti eiga sér stað gegnum 
tölvubúnað, sem er í beinu sambandi milli 
sölustaðarins og kreditkortafyrirtækisins. 
Kortið er í þeim tilvikum útbúið þannig, að á 
því er sérstök segulrönd með nauðsynlegum 
upplýsingum um kor thafann. í verslunum og 
þjónustumiðstöðvum er ú tbúnaður , sem les 
þessar upplýsingar og getur kallað f ram á 
skerm nauðsynlegar fyrirspurnir, t .d . hvort 
kaup séu heimil eða ekki. Er kaup eiga sér 
stað, fer bókunin f ram samtímis, og er reikn-
ingur kor thafans skuldfærður þá þegar eða 
síðar gegnum greiðslujöfnunarstöð. 

Alþjóðleg f jarskiptasambönd hafa einnig 
gert það mögulegt, að hvers konar upplýs-
ingar, sem óskað er eftir um kor thafann og 
eru nauðsynlegar til að fullvissa seljanda 
vöru og þjónustu um, að viðskiptin séu 
innan þeirra marka, sem samningar segja til 
um, eru aðgengilegar allan sólarhringinn. 
Hér er aðeins um að ræða nauðsynlegar upp-
lýsingar sem lið í öryggisathugun, en ekki eru 
allar upplýsingar um kor thafann aðgengi-
legar. Þannig er stöðugt unnið að því mark-
miði að gera kreditkortin sem öruggastan 
greiðslumiðil. Tæknin hefur einnig gert það 
mögulegt að ná kostnaðinum niður. Það er 
markmið þeirra, sem að kredit-
kortastarfsemi standa, að gera kortin að 
þeim greiðslumiðli, sem almenningur treystir 
og telur hagkvæmari og ódýrari en aðra 
greiðslumiðla. 

Að því er viðkemur almennri þróun á sviði 
greiðslumiðlunar í nánustu framtið má 
aðeins nefna sem dæmi: 

a . Sjálfsúttektarvélar (kontantautomat) e r u 
mjög útbreiddar í Vestur-Evrópu og í rík-
um mæli í Englandi og á Norður löndum. 
Viðskiptamenn banka og sparisjóða geta 
tekið út í reiðu fé af reikningum sinum án 
aðstoðar afgreiðslufólks með því að 



196 FJÁRMÁLATÍÐINDI 

stinga þar til gerðu plastkorti inn í ,,út-
tektarvél ina" og slá inn nauðsynlegar 
upplýsingar. Kortið er útbúið með 
segulrönd með upplýsingum um korthaf-
ann, en kor thaf inn sjálfur verður að slá 
inn sérstakt auðkennisnúmer, svokallað-
an PIN-koda , (Personal Identification 
Number) , til þess að færslan geti átt sér 
stað. Víðast hvar eru takmörk fyrir því, 
hversu háa u p p h æ ð hver einstaklingur 
getur tekið út á sólarhring með þessum 
hætt i . Úttektarvélarnar eru tengdar beint 
við tölvumiðstöð, sem skráir hverja 
færslu j a fnóðum. Vélarnar eru ýmist 
staðsettar inni í innlánsstofnuninni sjálfri 
og þá aðgengilegar fyrir viðskipta-
manninn aðeins á afgreiðslutíma stofn-
unarinnar . Reynslan hefur sýnt, að þessi 
ú tbúnaður léttir verulega á afgreiðslu-
fólki, þegar mikið er að gera, og hefur 
ótvíræða kosti fyrir viðskiptavini, sem 
losna við bið á einföldum afgreiðslum. í 
öðrum tilvikum eru úttektarvélarnar 
þannig staðsettar, að þ æ r eru aðgengi-
legar fyrir viðskiptavininn allan sólar-
hringinn. 

Kontantautomatar eða minibankar eins 
og þetta fyrirbrigði er nefnt , er takmark-
að við úttekt á seðlum, en ekki mynt, og 
aðrar færslur fara þar ekki f r am. 

b. Nánari út færsla á úttektarvélunum eru 
sérstök tölvuafgreiðslutæki, sem sinna 
fleiri afgreiðslum fyrir kor thafann en út-
tektum einum. Þar getur verið um að 
ræða innborgun á reikning í reiðufé, 
skuldfærslu á reikning, úttekt í reiðufé og 
millifærslu milli reikninga í sama tölvu-
kerfi. Það er viðskiptavinurinn s jálfur , 
sem f ramkvæmir færslurnar með aðstoð 
sérstaks plastkorts með segulrönd. 
Tæknileg þróun þessara þjónustutölva er 
nú þegar langt á veg komin í Banda-
r ík junum og hefur í einhverjum mæli 
verið tekin í notkun þar. Ýmis öryggis-
sjónarmið ráða því, að takmörk eru fyrir 
því, hversu langt er hægt að ganga í þá átt 

að láta viðskiptavinina sjálfa annast 

marghát taðar og í sumum tilvikum flókn-
ar færslur . 

c. Náinn skyldleiki er milli bankaþjónustu-
tölva og þeirra tölvubúnu afgreiðsluvéla, 
sem eru sums staðar í verslunum, a .m.k . í 
Bandar ík junum, og áður var getið um. 
Eru þá afgreiðsluvélar verslunarinnar 
tengdar bankastofnuninni með ein-
hver jum hætt i . í þeim tilvikum er mögu-
legt fyrir viðskiptavininn að fá banka-
reikning sinn skuldfærðan fyrir kaupum 
með því að nota kortið í versluninni. Auk 
þess að vera liður í skuldfærslum á reikn-
inga viðskiptavinanna þ jóna þessar af-
greiðsluvélar því hlutverki að vera skrán-
ingartæki fyrir verslunina, þar sem f ram 
koma helstu nauðsynlegar upplýsingar, 
s.s. um lager, sölu o .s . f rv . 

Á ýmsum bensínstöðvum eru svokall-
aðir sjálfsafgreiðslutankar, þar sem við-
skiptavinurinn fær keypt bensín með því 
að stinga inn í bensíndæluna eða sérstakt 
tæki korti, og eru viðskiptin skráð ja fn-
óðum í tölvubanka bensinsölufyrirtækis-
ins. Reikningur er sendur síðar, t .d . einu 
sinni í mánuði . í öðrum tilvikum er við-
komandi bankareikningur skuldfærður 
j a f n ó ð u m og viðskiptareikningur bensín-
sölufyrirtækisins t ek ju færður , sé um 
sömu bankas tofnun að ræða, annaðhvort 
beint (on line) eða daglega í gegnum 
greiðslujöfnunarstöð (clearing). 

d. Sé litið lengra f ram í t ímann, eru nú í 
þróun neytendatölvur með innbyggðum 
möguleikum fyrir hinn almenna neytanda 
að f r a m k v æ m a sjálfur heima h já sér þær 
greiðslur, sem hann óskar eftir , með því 
að skrá sjálfur nauðsynlegar upplýsingar, 
til að færsla geti átt sér stað. Fara færsl-
urnar f ram gegnum simalinur f rá heimili 
neytandans. Ennf remur eru slíkar neyt-
endatölvur hugsaðar til notkunar í opin-
berri stjórnsýslu og hvar sem greiðslu-
miðlunar er þörf . 

e. Í Frakklandi er nú í þróun mjög athyglis-
vert tæki eða kort , sem e.t.v. á eftir að 
valda gjörbyltingu í greiðslumiðlun í 
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framtíðinni . Þykir því rétt hér að gera ör-
litla grein fyrir þeim hugmyndum, sem að 
baki liggja, og þeim möguleikum, sem 
notkun kortsins gefur no tandanum. Á 
f rönsku heitir kortið Carte á memoire, á 
ensku Memory Card. Í útliti svipar kort-
inu til venjulegs bankakorts , þ.e. tékka-
korts, sem notað er víðast hvar í dag. 
Munur inn er hins vegar sá, að í kortið 
sjálft er steyptur örlítill mikroprosessor 
(smári), tæplega sentimetri í þvermál og 
j a fnþykkur kort inu. Carte á memoire-
kortið er öðruvísi en venjuleg kreditkort 
eða önnur greiðslukort, sem venjulegast 
eru með upphleyptum áletrunum eða sér-
stakri segulrönd (oftast hvoru tveggja), 
sem ýmist eru notuð saman með sérstök-
um afþrykkivélum eða í þar til gerðum 
lesurum, sem geta lesið segulrendurnar. 
Færslum, sem fara f ram með þeim kort-
um, er almennt ekki hægt að breyta eða 
færa upp saldo á kortið sjálf t , þ.e.a.s . al-
mennt verða einhvers konar pappírsfærsl-
ur að eiga sér stað jafnhl iða notkun 
þeirra. Franska kortið er öðruvísi. Hægt 
er að , , fy l la" það með peningum, þ.e. 
„elektrónískum pen ingum" , en ja fn-
gjaldgengum venjulegum peningum að 
því tilskildu, að á hinum ýmsu stöðum, 
þar sem kortinu er framvisað, séu fyrir 
hendi kassavélar, sérstaklega gerðar í 
þessu skyni. Þet ta getur gerst á ef t i rfar-
andi hátt: 

Korthaf inn fer til síns banka og biður 
um, að kortið sé „ f y l l t " með t .d. 10.000,-
kr. Ef viðkomandi á reikning í bankan-
um, er kortinu stungið inn í þar til gerða 
tölvu, sem færir inn upphæðina á kortið, 
j a f n f r a m t því sem reikningurinn er skuld-
færður . Eft i r því sem óskað er, er hægt 
að skrá inn ýmsar aðrar upplýsingar, t .d . 
að kortið sé aðeins gilt í ákveðinn tíma, 
hámarksúttekt við einstaka greiðslu og 
jafnvel hámarksút tekt pr. viku eða mán-
uð. Á nokkrum sekúndum er kortið 
„ h l a ð i ð " peningum og er nú jafnvirði 
10.000.- kr. 

Þegar greitt er með kortinu, er skilyrði, 
að fyrir hendi séu sérstakar kassavélar á 
greiðslustað. Greiðslan fer þannig f ram, 
að kortinu er stungið inn í rauf á kassavél-
inni og korthaf inn slær inn sérstakt auð-
kennisnúmer (PIN-kóda). Sé númerið 
rétt, innstæða á kortinu fyrir hendi og 
engar aðrar takmarkanir því til 
fyrirstöðu, er hægt að f r a m k v æ m a færslu 
á þeirri upphæð , sem greiðslan hl jóðar á. 
Kortið hefur nú fengið nýja saldo. Upp-
hæðin færist á reikning seljanda (on line) í 

þeirri viðskiptastofnun, sem hann hefur 
reikning við, eða siðar í gegnum greiðslu-
jö fnunars töð . Þar , sem færslur fara ekki 
f ram samtímis (on line), skuldfærist 
reikningurinn fyrst, þegar mót takandinn 
(seljandinn) afhendir færs luna í bankann 
á snældu. í lok hvers dags er farið með 
snælduna til bankans, sem sér um tölvu-
færslu á reikninga viðskiptavinanna. 
Einnig er hugsanlegt, að seljandinn láti 
fæ ra sölu dagsins inn á sitt eigið kort . 
Kortið er einnig hægt að nota sem kredit-
kort á sama hátt og almennt tíðkast án 
„ fy l l ingar" . Sem slíkt er notkun þess ekki 
frábrugðin notkun annarra kreditkorta. 
Ýmis öryggisatriði vegna notkunar korts-
ins ha fa verið höfð í huga. Er þar fyrst að 
nefna PIN-númerið. Ef kort týnist eða er 
stolið, geta færslur ekki átt sér stað, nema 
rétt númer sé slegið inn. Jafnvel þótt eig-
andinn muni ekki auðkennistöluna, getur 
hann ekki prófað sig á f r am. Við þriðju 
tilraun er kortið s já l fkrafa ónýtt og lokast 
fyrir allar færslur . 

Þar sem kortið er „ f y l l t " af peningum, 
er ekki hægt að lesa af því sjálfu, hversu 
mikið er innistandandi. því hefur verið 
ful lkomnaður sérstakur handhægur afles-
ari á s tærð við vasatölvu. Með því að 
stinga kortinu inn í aflesarann er hægt að 
lesa af honum, hversu mikið er inni á 
kort inu. Hægt er að nota aflesarann 
einnig til að fá upplýsingar um stöðu 
reiknings viðkomandi í bankanum með 
því að tengja hann við tölvu bankans 
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gegnum sérstakar símalínur. Aflesarann 
er ennfremur hægt að tengja við af-
greiðslukassavél, og á sama hátt og með 
kortinu er hægt að skuldfæra banka-
reikninginn. Hugsanlegt er einnig að nota 
aflesarann sem „elektróniska 
b a n k a b ó k " , þar sem lagðir eru inn pen-
ingar og jafnvel skuldfært á aðra reikn-
inga. 

Hið f ranska kort er ennþá í þróun, en 
verður tekið í no tkun til reynslu í þremur 
borgum í Frakklandi árið 1982. 

f. Í Svíþjóð ha fa samtök sparis jóðanna tek-
ið í no tkun greiðslukort, sem sameinar 
þrennt , 1) tékkakort , 2) út tektarkort í 
sjálfsúttektarvélum og 3) kreditkort . 
Kortið hefur náð verulegri útbreiðslu í 
Svíþjóð og vinnur sífellt á á kostnað 
annarra greiðslumiðla. 

VII. Niðurlag. 
Hér að f r aman hefur í meginatriðum verið 

gerð grein fyrir starfsemi þeirri, sem bundin 
er við notkun kreditkorta. Auk þess hefur 
verið vikið lauslega að öðrum kor tum, sem 
tengd eru greiðslumiðlun, og getið helstu 
nýjunga á því sviði. 

Notkun plastkorta, kreditkorta og ann-
arra greiðslumiðla í formi slíkra korta er 
ekki mikil á Íslandi í dag, en þó alls ekki með 
öllu óþekkt . Gera verður ráð fyrir, að þró-
unin stefni í þá átt , að á næstu árum muni 
íslenskar innlánsstofnanir b jóða viðskipta-
vinum sínum kredi tkortaþjónustu til notk-
unar innanlands. Ennf remur verður að gera 
ráð fyrir, að þróun almennrar greiðslumiðl-
unar verði með svipuðum hætt i og verið 
hefur í næstu nágrannalöndum okkar . 
Hversu ör sú þróun verður, ræðst af tækni-
legum möguleikum í tölvuvinnslu og f j a r -

skiptum og þeirri s tefnu, sem stjórnvöld 
marka í þessu tilliti. Af reynslu annarra 
þ jóða má draga vissan lærdóm. Að því leyti 
s töndum við vel að vígi við mörkun þeirrar 
f ramtíðars tefnu, sem unnið skal eftir . 

Við uppbyggingu þess kerfis, sem nauð-
synlegt er vegna notkunar plastkorta í al-
mennum viðskiptum, verður að gæta þess, 
að kostnaðinum verði haldið niðri. Ekki er 
verjandi að fara út í umfangsmikil kortavið-
skipti fyrr en tryggt er, að sá greiðslumiðill sé 
samkeppnisfær, að því er kostnað, öryggi og 
þægindi varðar, við aðra hefðbundna 
greiðslumiðlun, sem við búum við í dag. 
Ennf remur verður að hyggja að nauðsyn-
legum löggjafarbreytingum, er taka tillit til 
breyttra viðskiptahátta. Kreditkortastarf-
semi, sem rekin er af öðrum aðilum en inn-
lánsstofnunum, verður að vera háð eftirliti á 
sama hátt og innlánsstofnanir búa við. Æski-
legt er, að sett verði löggjöf um starfsemi 
slikra f j á rmögnunar fy r i r tæk ja . 

H e i m i l d i r : 
Við samningu þessarar greinargerðar hefur verið 

stuðst við ýmis gögn, birt og óbirt, svo og viðtöl við 
ýmsa aðila, sem reynslu og þekkingu hafa í þessum 
efnum í Noregi, Danmörku og Svíþjóð. Einnig hefur 
verið stuðst við kynningarbæklinga f rá hinum ýmsu 
kreditkortaútgefendum viða í Evrópu. Af birtu efni má 
helst nefna: 

NOU*) 1979: 16 Betalingsformidling. 
NOU 1977: 56 Databehandling i betalingsformid-

lingen. 
NOU 1977: 12 Kredittkjøp m.v. 
NOU 1974: 38 Bankkort. 
Ot. prp. nr. 34 (1980-1981): Om lov om kredittkjøp 

m.m. 

Erling Selvig: Kreditkort, et nytt betalingsmiddel for 
forbrukerkjøp. Nordisk Gjenklang, Oslo 1969. 

Kurt Rohde: Anvisninger och kreditkort, bis. 22-50, 
Stockholm 1971. 

*) NOU = Norges offentlige utredninger. 



Gylfi Þ. Gíslason: 

Frá útvegi til orkuiðnaðar 

i . 
U m síðustu aldamót barst iðnbyltingin til 

Íslands, um 150 árum eftir að hún hafði ger-
breytt efnahagslífi í Vestur-Evrópu og 
Norður-Ameríku. Það varð með þeim hætt i , 
að Íslendingar keyptu botnvörpunga og vél-
báta til landsins og öðluðust þannig skilyrði 
til þess að hagnýta hin auðugu fiskimið um-
hverfis landið, sem þeir hö fðu til þess t íma 
sótt á opnum bá tum, á síðustu áratugum að 
vísu einnig á seglskútum. Forsenda þeirrar 
geysiöru þróunar , sem þá hófst í íslenzkum 
atvinnumálum, var, að samtímis var komið á 
fót banka , sem gaf út gulltryggða íslenzka 
seðla. Þ jóðin eignaðist þannig eigið peninga-
kerfi, sem studdi öra þróun í fiskveiðum og 
fiskvinnslu, en einnig í öðrum atvinnugrein-
um. En öll þessi f ramvinda gerðist á grund-
velli og í skjóli þess, að landið hafði fengið 
heimast jórn árið 1904. Þjóðin var orðin 
s já l fs tæð í reynd. Það , sem gerðist í full-
veldismálum Íslendinga 1918 og 1944, var í 
raun og veru aðeins staðfesting þess, að Ís-
lendingar fengu full umráð mála sinna 1904. 

Á þeim átta áratugum, sem liðnir eru af 
þessari öld, hefur íslenzkt þjóðfélag breytzt 
úr þjóðfélagi f á tækra bænda og f iskimanna í 
nút íma iðnríki, sem grundvallast á hagnýt-
ingu auðugra fiskimiða umhverfis landið 
með nýtízku fiskiskipum og vinnslu aflans í 
landi í fu l lkomnum fiskvinnslustöðvum. Hér 
hefur í raun og sannleika verið um að ræða 
byltingu í atvinnu- og efnahagsmálum. Ef 
menn hefðu séð f ram á þessa þróun um alda-
mótin, er enginn vafi á, að heyrzt hefðu 
raddir um, að mörgum gömlum menningar-

verðmætum Íslendinga yrði hæt ta búin í 
þessari byltingarkenndu þróun, og þá ekki 
síður, að nýfengin heimastjórn yrði aldrei að 
endanlegu sjálfstæði. 

En hver hefur reynslan orðið? Auðvitað er 
íslenzkt þjóðfélag allt annað en það var um 
aldamótin. Þ á bjuggu um 80% Íslendinga í 
sveitum. Nú búa um 85% í b æ j u m og þorp-
um. Um aldamótin nam fiskafli um 50 þús-
und smálestum á ári. Nú er árlegur afli um 
1,5 millj. smálesta. Fram til ársins 1940 
stunduðu um 15% vinnuafls þjóðarinnar 
fiskveiðar, en nú á síðari árum aðeins 5%, 
og 9% starfa í fiskiðnaði. Fleiri dæmi um þá 
umbyltingu, sem orðið hefur í atvinnuhátt-
um, þarf ekki að nefna . 

Hvernig hefur íslenzkri menningu vegnað í 
þessu ölduróti? Hún hefur eflzt og styrkzt og 
orðið f jölbreyttari . 

Íslenzk tunga hl jómar í dag hreinni og feg-
urri en nokkru sinni fyrr . Það er staðinn 
vörður um íslenzkt þjóðerni . Heimastjórnin 
varð að algeru sjálfstæði. 

Í raun og veru er þetta furðuleg saga. 
Ýmsir hefðu um aldamótin síðustu talið slíka 
spásögn með ólíkindum. Ég er þeirrar skoð-
unar, að það, sem hér hefur gerzt í þessum 
efnum á öldinni, eigi sér ákveðna skýringu. 

Um aldamótin síðustu voru Íslendingar að 
vísu örsnauðir . En þeir höfðu , þrátt fyrir fá-
tækt og erlend yfirráð í aldir, haldið tryggð 
við menningu sína, varðveitt tungu sina og 
þjóðerni, lesið og skrifað í lágum hreysum á 
löngum vetrarkvöldum og kannski bætt 
þannig upp innra með sjálfum sér það, sem á 
skorti í ytri k jö rum. Víst er um það, að um 
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aldamótin síðustu voru Íslendingar menn-
ingarþjóð, ekki aðeins í þeim skilningi, að 
nær allir voru læsir og skrifandi, heldur var 
það einkenni íslenzkrar menningar, að hún 
var alþýðumenning, en ekki hámenning ís-
lenzkrar yfirstéttar. Þet ta gerði f á t æ k u m 
bónda kleift að leggja f rá sér orf og ljá og 
h e f j a störf á botnvörpungi, snauðum sjó-
manni að ganga af opnum báti inn í verk-
smiðju í landi. Saga Íslendinga á fyrstu ára-
tugum tuttugustu aldar er glöggt dæmi þess, 
hvílíkur mát tur mennt getur verið, að þjóð-
leg menning hefur ekki aðeins gildi í sjálfri 
sér, heldur ber hún einnig hagnýtan ávöxt. 

Iðnbyltingin, sem hófst hér á landi um síð-
ustu a ldamót , hefur ekki reynzt ha fa falið í 
sér hæt tu fyrir íslenzka menningu, ekki orð-
ið eflingu hennar f jö tu r um fót . Iðnbyltingin 
varð þvert á móti einmitt möguleg vegna ís-
lenzkrar menningar og einkenna hennar . ís-
lenzkt þjóðfélag í dag er annars vegar nútíma 
iðnríki, hagsældarþjóðfélag, mótað af vel-
ferðars jónarmiðum síðustu áratuga, en hins 
vegar íslenzkt menningarsamfélag, sem 
stendur á meira en þúsund ára gömlum 
merg. Þet ta sérstæða þjóðfélag er annars 
vegar ávöxtur aldalangrar tryggðar við ís-
lenzka tungu og íslenzkt þjóðerni , hins vegar 
hagnýtingar nútíma tækni og skipulagning-
ar. 

II. 
Um þessar mundir er hins vegar augljóst, 

að í a tvinnumálum sínum standa Íslendingar 
á krossgötum. Um síðustu aldamót sögðu 
þeir skilið við bændaþjóðfé lagið , sem þeir 
hö fðu búið í um 1000 ára skeið. Það var hag-
nýting fiskimiðanna fyrst og fremst, sem 
margfaldaði þjóðarframleiðsluna það, sem 
af er þessari öld, og lagði grundvöll að þeirri 
velmegun, sem þjóðin býr nú við. Sjávarút-
vegur verður áreiðanlega um langa f ramtið 
aðalatvinnuvegur Íslendinga. En afkastageta 
hans verður á næstu áratugum ekki aukin í 
sama mæli og á liðnum áratugum. 

Það er þegar orðið alllangt síðan fiski-

fræðingar tóku að vara við of mikilli sókn í 
f iskistofna í Norður-Atlantshafi . Árið 1972 
komst alþjóðleg nefnd f iskifræðinga að 
þeirri niðurstöðu, að sókn í þorskstofninn í 
Norður-Atlantshafi væri alltof mikil og að 
minnkun sóknarinnar um helming mundi 
skila óbreyttum afla. Íslenzkir fiskifræðing-
ar ha fa verið vel á verði, að því er snertir 
f iskistofna á landgrunninu við Ísland, og 
ha fa hvatt með sterkum rökum til þess, að 
gætt verði slíks hófs í hagnýtingu þeirra, að 
þeir varðveitist sem varanleg auðlind. Þót t 
Íslendingar haf i nú öðlazt yfirráðarétt yfir 
200 mílna fiskveiðilögsögu og erlend veiði-
skip séu nær alveg horf in af þessu hafsvæði, 
hefur það ekki nægt til þess að hlífa fiski-
s tofnunum nægilega. Það hefur orðið að 
takmarka sókn íslenzkra fiskiskipa á miðin 
og mjög vafasamt, að nægilega langt sé 
gengið, auk þess sem leiða má sterk rök að 
því, að aðferðirnar , sem beitt er, séu óhag-
kvæmar, bæði f rá sjónarmiði útgerðarinnar 
sjálfrar og þó einkum f rá sjónarmiði þjóðar-
heildarinnar. 

Þegar svipazt er um eftir nýjum skilyrðum 
á Íslandi til þess að auka þjóðarframleiðslu, 
beinist athyglin auðvitað fyrst og fremst að 
þeim auðlindum, sem fólgnar eru í fallvötn-
um landsins og jarðhi ta . Sérfræðingar segja, 
að sú orka, sem hægt sé að framleiða með 
vatnsafli, nemi um 30 terawattstundum á ári 
og annað eins orkumagn muni hægt að 
framleiða með jarðhi ta . Nú sé aðeins f ram-
leiddur um tíundi hluti þeirrar orku, sem 
unnt væri að framleiða í fallvötnum, og að-
eins fimmtugasti hluti þess, sem framleiða 
mætt i með ja rðgufu . Ekkert er þess vegna 
eðlilegra en að hugleitt sé, með hverjum 
hætt i þessar litt notuðu auðlindir geti orðið 
grundvöllur á f ramhaldandi atvinnuþróunar í 
landinu, með hverjum hætti Íslendingar geti 
haldið á f r am þeirri göngu, sem þeir gengu 
f rá bændaþjóðfé lagi til sjávarútvegssam-
félags, og nú er hægt að halda áfram til þjóð-
félags, sem mótist af sjávarútvegi og orku-
iðnaði. 

Í mínum augum er það einsýnt, að 
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nýsköpun í íslenzku atvinnulífi eigi á næstu 
áratugum fyrst og fremst að vera fólgin í 
uppbyggingu iðnfyr i r tækja , sem hagnýti 
orku úr fal lvötnum landsins og jarðhita . 

Ás tæða þess, að hagnýting orkul indanna 
kallar á s to fnun nýrra iðnfyr i r tækja , er auð-
vitað sú, að enn sem komið er að minnsta 
kosti kemur útf lutningur orku ekki til 
greina. H a n a verður að hagnýta í landinu til 
framleiðslu iðnvarnings, sem á hinn bóginn 
yrði síðan fyrst og fremst fluttur út . Upp-
bygging slíks orkuiðnaðar kallar hins vegar á 
lausn margvislegra vandamála . Íslendinga 
skortir f j á rmagn til þess að geta komið slik-
um iðnaði á fót af eigin rammleik. Þeir búa 
ekki heldur yfir þeirri tækniþekkingu, sem til 
þess er nauðsynleg. Sala á slíkum varningi á 
heimsmarkaði er og bæði vandasöm og 
áhæt tusöm og krefst reynslu, sem ekki er við 
að búast að fámenn þ jóð búi yfir í upphaf i 
slíkrar iðnþróunar . 

Allt veldur þetta því, að samvinna við er-
lenda aðila er nauðsynleg að ákveðnu marki . 
Úr f já rmagnsþörf inni má leysa með lántök-
um og eignaraðild erlendra fyr i r tækja , með 
öðrum hvorum hæt t inum eða báðum og þá í 
ýmsu hlutfalli . Tækniþekkingar verður ekki 
af lað nema f r á erlendum aðilum, en það 
gæti orðið með ýmsum hætt i og þá fyrst og 
fremst annað hvort með því að ráða erlenda 
sérfræðinga til s tar fa í íslenzkum fyrir-
t æ k j u m eða fá þá til s tarfa vegna samvinnu 
við erlend fyrir tæki um annað hvort sameign 
orku iðnaðar fyr i r tækjanna eða afurðasölu 
þeirra. Markaðsvandamálin mæt t i leysa með 
samvinnu við erlend fyrir tæki í hlutaðeig-
andi grein, annað hvort án þess að um 
nokkra samvinnu um rekstur orkuiðnaðar-
fyr i r tækjanna á Íslandi væri að ræða eða í 
k jölfar slíkrar samvinnu. 

Um það getur varla verið ágreiningur, að 
uppbygging orkuiðnaðar á Íslandi getur ekki 
orðið án samvinnu við erlenda aðila. Spurn-
ingin er sú, hversu mikil sú samvinna þurfi 
að vera, ef orkuiðnaðurinn á að vera a rðbær 
og a f k o m a hans örugg. U m r æ ð a um fram-
tíðarþróun íslenzkra atvinnumála á næstu 

áratugum hefur að verulegu leyti snúizt um 
þetta atriði. 

Ef hor f t er til baka til upphafs þeirrar þró-
unar í sjávarútvegi, sem varð þjóðinni j a fn-
heilladrjúg og raun ber vitni, verður að 
minnast þess, að forsenda hennar var sú, að 
fyrsti stóri bankinn á Íslandi, Íslandsbanki, 
flutti mikið erlent f j á rmagn til landsins. En 
hinn nýi sjávarútvegur varð íslenzkur, þótt 
ót taraddir heyrðust um annað. Uppbygging 
orkuiðnaðar krefst miklu meiri samvinnu við 
erlenda aðila en uppbygging sjávarútvegs 
gerði nauðsynlega. Á hinn bóginn munu 
miklu minni breytingar á búsetu og s törfum 
sigla í k jölfar aukinnar hlutdeildar orkuiðn-
aðar í þjóðarframleiðslunni en sigldi í kjöl-
far fráhvarfsins f rá bændaþjóðfé laginu. 

Áhrif breytinga úr bændaþjóðfé lagi í út-
vegsþjóðfélag hlutu að hafa í för með sér 
mjög víðtækar breytingar á gerð þjóðfélags-
ins. Íslendingar hafa slíkar breytingar að 
baki. Þ æ r ha fa ekki dregið úr styrk íslenzkr-
ar menningar. Bæjamenningin er að 
sjálfsögðu með öðrum brag en bændamenn-
ingin var. En ég held, að hið bezta úr bænda-
menningunni íslenzku haf i náð að festa ræt-
ur í bæjamenningunni og blómgist þar. 
Okkur nút ímamönnum verður gjarnan star-
sýnt á ýmsa agnúa bæjamenningar , og ekki 
skal ég gera lítið úr þeim. En því megum við 
ekki gleyma, að á bændamenningunni voru 
einnig veikar hliðar. Það eru ekki veiku hlið-
arnar , sem máli skipta, hvorki á bænda-
menningu né bæjamenningu, heldur hitt, 
sem verður ofan á og lifir. Bændamenningin 
var Íslendingum ómetanlegur af lgjaf i . 
Kjarni hennar lifir enn, ekki aðeins í sveitum, 
heldur hefur tekið sér trausta bólfestu í 
b æ j u m . Hið góða í nýrri bæjamenningu er 
agnúunum yfirsterkara. Íslenzk menning 
varð ekki fyrir áfalli í öllu því umróti , sem 
fylgt hefur gerbreyttum atvinnuháttum á 
þessari öld. Og samtímis hefur þjóðin sótt 
f ram f rá heimastjórn til sjálfstæðis. 

Með hliðsjón af þessari reynslu tel ég ekki 
ás tæðu til þess að óttast, að þjóðin komist 
ekki klakklaust f rá þeirri breytingu á at-
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vinnuhát tum sinum, sem uppbygging orku-
iðnaðar við hlið sjávarútvegs mun hafa í för 
með sér. 

Að einu leyti verður þó uppbygging orku-
iðnaðar öðruvísi en uppbygging sjávarútvegs 
varð. Henni fylgdi lítil hæt ta á mengun eða 
spjöllum á landi. Við slíku má hins vegar bú-
ast í tengslum við uppbyggingu orkuiðnaðar , 
ef ekki er staðið á verði. Reynsla á þessu 
sviði með öðrum þ jóðum er þó orðin svo 
mikil, að sé vilji fyrir hendi, á ekki að þur fa 
að koma til mengunar , hvorki lofts né vatns, 
í tengslum við neinn þann nýjan orkuiðnað, 
sem hér kæmi til greina að koma á fót . Á 
undanfö rnum árum hefur skilningur, bæði 
hér og annars staðar, vaxið í svo r íkum mæli 
á því, að mengunarvarnir og náttúruvernd 
séu samfélagsverkefni og jafnnauðsynleg 
heilsugæzlu og sót tvörnum, að ótti við slíkt 
ætti ekki að þu r fa að verða til þess að t e f j a 
f ramkvæmdir í þessum efnum, hvað þá 
koma í veg fyrir þ æ r . 

Ýmsir ha fa látið í ljós nokkurn ugg um 
framtið þjóðlegrar menningar í k jö l far við-
tækrar iðnvæðingar á Íslandi. Ekkert er f j æ r 
mér en að segja eitthvað eða gera eitthvað, 
sem stuðlað gæti að andvaraleysi um varð-
veizlu íslenzkrar menningar, — nema þá 
ástæðulaus ótti um lífsmátt hennar . Fyrst 
þjóðinni tókst að varðveita sál sína í þeirri 
allsherjaratvinnubyltingu, sem átt hefur sér 
stað á þessari öld, ætt i henni ekki að reynast 
erfitt að gæta hennar innan um nýjar vélar. 

Þ æ r raddir eru þó mun sterkari, sem láta í 
ljós ótta við, að sjálfstæði þ jóðar innar sé 
hæt ta búin, ef of langt sé gengið til samstarfs 
við erlenda aðila við uppbyggingu slíks iðn-
aðar, sem hér er um að ræða . Auðvitað má 
ekki loka augum fyrir því, að of mikil erlend 
ítök í atvinnulífi smáþjóðar geta gert sjálfs-
for ræði hennar og sjálfstæði að innantóm-
um orðum. Af þessum sökum er þó f ja r -
s tæða að telja hóflegt samstarf við erlenda 
aðila varhugavert. Ekki aðeins Íslendingar, 
heldur og f jö lmargar aðrar smáþjóðir æt tu 
að hafa orðið reynslunni ríkari í þessum efn-
um á undanförnum áratugum. Samstarf 

smáríkja og stórvelda hefur farið mjög vax-
andi á á runum eftir heimsstyrjöldina siðari. 
Dæmi þess má finna, að slíkt samstarf haf i 
reynst fámennum þjóðum varhugavert. En 
megineinkenni þróunar í a lþ jóðamálum á 
undanförnum áratugum, bæði á sviði við-
skiptamála og st jórnmála, hefur samt verið, 
að eðlilegt og hagkvæmt samstarf hefur tek-
izt milli smárra r íkja og stórra. Í kjölfari 
aukins alþjóðasamstarfs hefur vegur smá-
r íkja ekki minnkað og menningu þeirra ekki 
hnignað. Þau skipa sess sinn í a lþjóðamálum 
með sóma og njóta góðs af þeim árangri, 
sem aukin alþjóðasamvinna hefur í för með 
sér. 

Í lok heimsstyrjaldarinnar þurf t i talsverða 
bjartsýni til þess að trúa því, að svo mundi 
fa ra . Sjálfur var ég þá í hópi þeirra, sem 
voru uggandi um framtíðina, einkum og sér í 
lagi um örlög smáþjóða í þeim heimi, sem 
var að fæðast . En sem betur fer finnst mér 
nú brautin, sem mannkyn hefur gengið, ha fa 
verið bjartari en ég og fleiri þorðum að vona, 
þótt ný vandamál hafi að vísu komið til 
skjalanna, stórkostleg vandamál, en annars 
eðlis en þá varð séð fyrir. 

Í sambandi við eflingu orkuiðnaðar á Ís-
landi, sem ég tel sjálfsögðustu leiðina til 
á f ramhaldandi uppbyggingar íslenzkra at-
vinnuvega, ber ég ekki kvíðboga fyrir því, að 
íslenzkri menningu verði hæt ta búin né að 
ekki sé unnt að standa nægilega traustan 
vörð um íslenzkt sjálfstæði, þótt samstarf sé 
haf t við erlenda aðila. En eigi slík atvinnu-
uppbygging að verða með hagkvæmum og 
traustum hætt i , þur fa Íslendingar að takast á 
við ýmis vandamál, sem eru annars eðlis og 
eingöngu mál þeirra s jálfra , vandamál, sem 
lúta að ákvarðanatöku hér innanlands, skiln-
ingi á því, hvað felst í raun og veru í þeim 
valkostum, sem nútíð og f ramtíð bera í 
skauti sínu, og hvert sé það verð, sem nú 
verði að greiða fyrir f ramfar i r , sem færi 
okkur aukna hagsæld á komandi árum. Ég 
er þeirrar skoðunar , að á þessu sviði séu hin 
raunverulegu vandamál í sambandi við þá 
umbreytingu þjóðfélagsins, sem er hafin og 
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þarf að halda á f r am, f rá sjávarútvegssam-
félagi til sjávarútvegs- og orkusamfélags. 
Þessum málum finnst mér ekki ha fa verið 
nægur gaumur gefinn. Á þeim langar mig nú 
til að vekja athygli. 

III. 
Fram til næstu a ldamóta verður veruleg 

f jölgun á v innufæru fólki á Íslandi. Sýnt 
hefur verið f r a m á, að í hinum hefðbundnu 
atvinnuvegum Íslendinga, sjávarútvegi og 
landbúnaði , verða ekki verkefni, a .m.k . ekki 
hagkvæm verkefni, fyrir þetta fólk. Það á 
eflaust einnig við um þann iðnað, sem fram-
leiðir fyrir innlendan markað . Sá iðnaður, 
sem nú framleiðir fyrir erlendan markað , 
getur eflaust aukið framleiðslu sína og út-
flutning, en ekki nægilega til þess að veita 
öllum þeim hagkvæma atvinnu, sem bætas t 
munu við á v innumarkaðnum. Nýr útf lutn-
ingsiðnaður þarf því að koma til skja lanna. 
Honum er hægt að koma á fót með hagnýt-
ingu ónotaðra orkulinda. 

Um þessar staðreyndir ætti ekki að þu r fa 
að deila. Þ æ r skoðanir eru hins vegar uppi, 
að ekki eigi að leggja verulega áherzlu á upp-
byggingu slíks iðnaðar , en halda á f r am að 
reyna að efla hinar hefðbundnu framleiðslu-
greinar, sjávarútveg og landbúnað, iðnaðar-
framleiðslu fyrir innanlandsmarkað og þann 
orkuiðnað, sem unnt sé að stunda án teljandi 
samvinnu við erlenda aðila. Mér virðast rök-
in, sem f æ r ð eru fyrir þessari skoðun, eink-
um vera fólgin í því, að uppbygging nýs 
orkuiðnaðar í samvinnu við erlenda aðila 
muni annars vegar ha fa í för með sér óæski-
lega breytingu á íslenzku þjóðfélagi og óheppi-
leg áhrif á íslenzka menningu og hins veg-
ar s tofna íslenzku sjálfstæði í reynd í hæt tu . 

Ég hef þegar gert grein fyrir þeirri skoðun 
minni, að fyrst Íslendingum tókst að varð-
veita — og raunar efla — menningu sína 
samfara hinni gagngeru þjóðfélagsbyltingu, 
sem umbreyting bændaþjóðfé lags í útvegs-
samfélag hafð i í för með sér, ætti engin 
ástæða að vera til þess að óttast um örlög 

hennar samfara uppbyggingu orkuiðnaðar . 
Þjóðinni tókst j a f n f r a m t að gera heima-
stjórn að sjálfstæði. Þau nýju vandamál, 
einkum á sviði mengunarhæt tu , sem við 
verður að etja, er örugglega hægt að leysa á 
grundvelli þekkingar, sem þegar er fyrir 
hendi. Og ég tel reynslu, bæði Íslendinga og 
annarra smáþjóða á liðnum áratugum, tví-
mælalaust sýna, að þjóðerni og sjálfstæði 
þarf ekki að vera hæt ta búin af samvinnu við 
erlenda aðila, ef aðgát er höfð og skynsam-
lega haldið á málum. 

En hvað hlýzt af því, ef látið er h já líða að 
hagnýta ónotaðar orkulindir til þess að 
koma á fót nýjum útflutningsiðnaði? Afleið-
ingin verður augljóslega sú, að það vinnuafl , 
sem við bætist á næstu áratugum, starfar þá 
í atvinnugreinum, þar sem afköst þess eru 
minni en þau gætu verið. Vöxtur þjóðar-
framleiðslu verður minni en ella. Það gæti 
jafnvel beinlínis dregið úr honum. 

Nú er það kunnara en f rá þurf i að segja, 
að ýmsir ha fa á síðari á rum ekki talið aukinn 
hagvöxt eiga að vera meginmarkmið í þjóð-
félagsmálum. Ég fylli flokk þeirra, sem telja, 
að ekki megi einblína um of á hagvöxt sem 
al lsherjarmarkmið. En auðvitað hljóta öll 
þjóðfélög að stefna að því, að þ jóðar f ram-
leiðsla vaxi, en standi hvorki í stað né 
minnki. Það auðveldar að ná þeim öðrum 
markmiðum, sem æskileg eru talin. Þess 
vegna er eðlilegt að miða við, að í raun og 
veru vilji menn hér eins og annars staðar 
stefna að aukinni þjóðarframleiðslu á kom-
andi áratugum. Og þá ber að sjálfsögðu að 
beina hagnýtingu vinnuafls og auðlinda í 
þann farveg, sem líklegast er að skili mestum 
afrakstr i . 

Ég endurtek, að ég tel engan vafa leika á 
því, að væntanleg vinnuaflsaukning á Íslandi 

á næstu áratugum mundi skila mestri fram-
leiðsluaukningu, ef hún beindist að nýrri út-
flutningsframleiðslu, sem hagnýtti orkulind-
ir landsins. En j a f n f r a m t má gera ráð fyrir, 
að uppbygging orkuiðnaðar þarfnist meira 
vinnuafls en þess, sem við bætist , og að 
afköst þess geti orðið meiri þar en þau voru í 



204 FJÁRMÁLATÍÐINDI 

öðrum atvinnugreinum, þannig að um til-
flutning vinnuafls og annarra framleiðslu-
þát ta þurf i að verða að ræða . Hér er einmitt 
komið að því atriði, sem ég held að liggi til 
grundvallar þeirri tregðu, sem mér virðist á 
skýrri s te fnumótun í þessum efnum, — sum-
part vegna þess, að menn hafi ekki gert sér 
viðfangsefnið að fullu ljóst, og sumpart 
vegna hins, að þröngir hagsmunir annars 
vegar og fastheldni við fort íð hins vegar móti 
s jónarmiðin, hvort sem menn gera sér þess 
grein eða ekki. 

IV. 
Í uppbyggingu orkuiðnaðar mun felast 

mikil f járfes t ing. Augljóst er, að hún yrði 
svo mikil, að ekki yrði unnt að kosta hana 
með því einu að draga úr neyzlu eða minnka 
aðra f járfes t ingu. Þess vegna er j a fnan ræt t 
um erlendar lántökur eða eignaraðild erlends 
f já rmagns í þessu sambandi. Enginn virðist 
mæla með því að kosta hana eingöngu með 
erlendri eignaraðild. Hins vegar er um það 
ræt t að kosta hana eingöngu með erlendum 
lánum. í því felst í raun og veru að láta 
næstu kynslóð greiða verulegan hluta kostn-
aðarins. H a f a menn gert það upp við sig, 
hvort hér sé um siðfræðilega rétt s jónarmið 
að ræða? 

Líklega eru flestir þeirrar skoðunar , að 
við, sem nú erum á v innufærum aldri, eigum 
að eiga nokkra aðild að framlaginu til þeirr-
ar f járfes t ingar , sem nauðsynleg er, til að 
þjóðarframleiðsla geti aukizt á næstu ára-
tugum, hvort sem hún gengur til að koma á 
fót orkuiðnaði eða menn vilja f remur efla 
aðrar atvinnugreinar. Ný f járfest ing er í öll-
um tilvikum nauðsynleg. En okkar framlag 
getur ekki verið fólgið í öðru en að gera 
annað hvort: Minnka neyzlu okkar nú eða 
draga úr f járfest ingu til einhvers annars. 

H ö f u m við spurt okkur þeirrar spurning-
ar, hvort við séum reiðubúin til þess að 
minnka neyzlu okkar um skeið eða draga úr 
þeirri fjárfestingu, sem fyrirhuguð hefur verið 
í aðrar f ramkvæmdir? Með hliðsjón af því, 

hversu hátt hlutfall f járfest ingar er hér á 
landi af þjóðarframleiðslu, geri ég ráð fyrir, 
að svör yrðu fremur á þá lund, að draga ætti 
úr öðrum f járfes t ingarfyr i ræt lunum. En 
h ö f u m við þá hugleitt í alvöru, hverjar þær 
f járfest ingarfyrirætlanir æt tu að vera? 

Athugun á þessum efnum leiðir í ljós, að í 
raun og veru h ö f u m við hvorki spurt slíkra 
spurninga né svarað þeim. Hins vegar h ö f u m 
við f járfest mikið. Sé efnt til nýrrar, hreinnar 
f járfest ingar , án þess að dregið sé úr öðrum 
f járfes t ingarfyr i ræt lunum eða neyzlu, 
verður afleiðingin óhjákvæmilega annað 
hvort halli á utanríkisviðskiptum og skulda-
söfnun erlendis eða verðbólga innanlands, 
nema hvort tveggja gerist. Þessi fyrirbæri 
eru okkur Íslendingum ekki ókunn. 

Ef tekin væri ákvörðun um að greiða 
mikla, nýja f járfes t ingu að verulegu leyti 
með erlendum lánum, má væntanlega gera 
ráð fyrir því, að m ö n n u m sé ljóst, að verið er 
að láta komandi kynslóð greiða kostnaðinn 
að verulegu leyti. En það er misskilningur, ef 
menn halda, að þar með sé áhr i fum hinnar 
nýju f járfest ingar á þ jóðarbúskapinn lokið. 
Hún er ekki aðeins fólgin í erlendum vélum 
og öðrum erlendum kostnaði. Breyta verður 
einnig hagnýtingu innlendra framleiðslu-
þát ta og þá fyrst og fremst innlends vinnu-
afls. Haf i verið um fulla atvinnu að ræða , 
þur fa einhverjir af núverandi atvinnuvegum 
að draga saman seglin. H ö f u m við spurt 
okkur þeirrar spurningar, hverjir það eigi að 
vera? Ef við minnkum framleiðslu 
neyzluvöru fyrir innanlandsmarkað, má 
búast við, að eft irspurn eftir erlendri neyzlu-
vöru vaxi og það auki enn á halla í greiðslu-
viðskiptum við út lönd. Byrðin, sem komandi 
kynslóð ber, þyngist. Viljum við það? 

Ef við minnkum neyzluvöruframleiðsluna 
ekki, verðum við að draga úr þeirri útflutn-
ingsframleiðslu, sem hefur verið stunduð. 
En hvaða atvinnuvegur eða atvinnuvegir eiga 
að draga saman seglin til þess að losa það 
vinnuafl , sem er nauðsynlegt við uppbygg-
ingu hinna nýju atvinnugreina og síðan á að 
starfa þar til f r ambúðar? 



FRÁ ÚTVEGI TIL ORKUIÐNAÐAR 205 

Væru menn spurðir, úr hvaða atvinnu-
greinum, sem stundaðar h a f a verið, æt tu að 
flytjast framleiðsluþættir í þann nýja iðnað, 
sem ætt i að geta aukið þjóðarframleiðslu 
verulega, mundu menn væntanlega fallast á 
það almenna svar, að f lyt ja ætt i framleiðslu-
þæt t i úr þeim atvinnugreinum, þar sem 
framleiðni væri nú minnst. Ef menn gerðu 
sér í raun og veru fulla grein fyrir, hvað í 
slíku svari felst, væri þá ekki eðlilegt, að 
áherzla hefði verið lögð á að komast að raun 
um, í hvaða atvinnugreinum framleiðni er 
minnst nú? H ö f u m við lagt okkur f ram um 
að af la slíkrar vitneskju? Því verður því mið-
ur að svara neitandi. Við vitum t .d . lítið um 
framleiðni í þjónustugreinum í einkarekstri 
og opinberri þ jónustu . Ef bornir eru saman 
framleiðsluatvinnuvegirnir þrír, sjávarút-
vegur, iðnaður og landbúnaður , er þó lítill 
vafi á því, að framleiðni er minnst í land-
búnaði . U m r æ ð u r um málefni landbúnaðar 
á síðastliðnum aldarf jórðungi bera þess þó 
ekki vott, að auðvelt sé að draga r aunhæfa r 
ályktanir í f ramhaldi af slíkum stað-
reyndum, auk þess sem þær h a f a jafnvel 
verið véfengdar. Allir virðast í orði geta 
verið sammála um, að ný f járfes t ing sé nauð-
synleg. En þegar að því kemur að taka 
afs töðu til þess, úr hvaða atvinnugreinum 
skuli taka þau framleiðsluöfl , sem hin nýja 
s tarf ræksla þarf á að halda, eiga menn erfitt 
með að gera upp hug sinn og veigra sér við 
nauðsynlegum ákvörðunum. 

Málið er í rauninni margbrotnara . Eflaust 
er óhæt t að fullyrða, að sjávarútvegur sé 
arðbærastur íslenzkra atvinnuvega. í því 
felst hins vegar ekki, að allir þætt ir sjávarút-
vegs séu j a fnarðbær i r , né heldur að hann sé 
j a f n a r ð b æ r hvar sem er á landinu. Menn eru 
sammála um, að framleiðni ein eigi ekki að 
ráða því, hvaða þættir sjávarútvegs séu stund-
aðir og hvar. Fleira geti skipt máli í því sam-
bandi, a tvinnusjónarmið, búsetusjónarmið 
o.s . f rv . Væntanlega eru menn þó einnig 
sammála um, að ekki megi greiða hvaða verð 
sem er fyrir að veita atvinnu og halda uppi 
byggð. En hö fum við reynt að komast að 

raun um, hvaða verð við greiðum í reynd í ýmsum slíkum tilfellum? Gæti það verið, að 
s tundum vildum við jafnvel ekki vita upp-
hæðina , þar eð hún kynni þá að kalla á erf-
iðar ákvarðanir? 

Mikilvægasta atriðið í því sambandi, sem 
hér er um að ræða , er samt ónefnt enn, en 
það er þýðing gengisskráningarinnar, þegar 
uppbygging nýrrar atvinnugreinar, svo sem 
orkuiðnaðar , er rædd . Það er kunnara en f rá 
þurfi að segja, að gengisskráning krónunnar 
hefur f r am til þessa fyrst og fremst tekið mið 
af hag sjávarútvegsins. Sú staðreynd hefur 
reynzt vexti íslenzks iðnaðar til t rafala . 
Sveiflur í sjávarútvegi, sem fyrr eða síðar 
hafa verið j a fnaðar með breyttri gengis-
skráningu, ha fa reynzt iðnaðinum þyngri í 
skauti en almennt virðist ha fa verið viður-
kennt. En hér er um að ræða mál, sem hefur 
grundvallarþýðingu fyrir alla hagst jórn í 
landinu og verður ekki sízt að taka tillit til, 
þegar um er að ræða uppbyggingu nýrra út-
flutningsgreina. 

Sé gengisskráning að ja fnað i við það mið-
uð, að tekjur útflutningsgreina sjávarútvegs 
nægi til greiðslu innlends kostnaðar, en ekki 
gert ráð fyrir því, að sjávarútvegurinn í heild 
greiði neitt gjald fyrir hagnýtingu þeirra auð-
linda, sem eru sameign allrar þ jóðar innar , 
þ.e. f iskimiðanna, þá er framleiðslu-
kostnaður hans, séður f rá sjónarmiði þjóð-
arheildarinnar, í raun og veru vanreiknaður. 
Allur annar útf lutningur, útflutningur iðn-
aðarvöru, landbúnaðarvöru og hvers konar 
þjónustu , verður að greiða fyrir a fnot allra 
þeirra framleiðsluþátta, sem þessir atvinnu-
vegir h a f a not af . Sjávarútvegurinn þarf hins 
vegar ekkert að greiða fyrir þann fisk, sem 
hann veiðir í s jónum. Meðan gengisskráning 
er við það miðuð, að tekjur verði nægar til 
þess að greiða framleiðslukostnað sjávarút-
vegsins, þannig reiknaðan, hlýtur sú gengis-
skráning að vera óhagstæð öðrum útflutn-
ingi og þá fyrst og fremst útflutningi iðn-
aðarvarnings, þar eð framleiðslukostnaður 
hans er ekki reiknaður á sama grundvelli. 
Þetta er meginröksemdin fyrir því, að sjávar-
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útvegurinn eigi fyrir a fno t f iskimiðanna að 
greiða gjald í sameiginlegan sjóð, annað 
hvort s jóð þjóðarheildarinnar eða sjóð, sem 
hann mætt i eiga sjálfur , ef hann væri not-
aður t .d . til þess að auðvelda honum að 
leggja niður útgerð óa rðbær ra fiskiskipa. 

Starfsskilyrði og vaxtarskilyrði hvers kon-
ar iðnaðar á Íslandi verða ekki metin rétt, 
nema miðað sé við önnur s jónarmið við 
gengisskráningu en hingað til hafa ráðið. 
Þau s jónarmið, sem nú r íkja , yrðu uppbygg-
ingu orkuiðnaðar f jö tu r um fót . Hin nýju 
s jónarmið gera það nauðsynlegt, að sjávar-
útvegurinn greiði fyrir hagnýtingu fiskimið-
anna, eins og allir aðrir atvinnuvegir greiða 
fyrir hagnýtingu þeirra auðlinda, sem þeir 
nota . Hér dugar ekki að vitna til þess, að 
ekki sé gert ráð fyrir því, að greitt verði gjald 
fyrir hagnýtingu aflsins í fallvötnum eða 
jarðhi ta . Meðan fiskveiði var ekki meiri en 
svo, að fiskistofnarnir héldu á f ram að vaxa, 
var ekki heldur nein ás tæða til þess f rá efna-
hagslegu sjónarmiði, að greitt væri gjald 
fyrir hagnýtinguna. En þegar s tofnar eru 
hagnýttir að fullu og veiði rýrir auðlindina, 
veldur hún kostnaði. Þegar að því kemur, að 
vatnsföllin hér á landi verði fullnýtt , verður 
að reikna verð fyrir o rkuna úr þeim, ef 
tryggja á, að hún verði ekki notuð með óhag-
kvæmari hætt i en hægt væri að nota hana, í 
samanburði við kostnað við aðra o rkuf ram-
leiðslu. 

Sú hugmynd, að sjávarútvegurinn eigi sem 
heild að greiða gjald fyrir a fno t fiskimið-
anna, á mjög erfitt uppdrát tar . Hér er þó 
ekki aðeins um það að ræða að j a f n a 
aðstöðu milli útflutningsatvinnugreina, held-
ur mundi slíkt gjald, sem innheimta mætt i 
með margvíslegu móti, t .d . með sölu veiði-
leyfa, verða til þess að draga úr sókn á fiski-
miðin og gæti með skynsamlegri f ram-
kvæmd leitt til þess, að það yrði gert á miklu 
hagkvæmari hátt , bæði fyrir sjávarútveginn 
sjálfan og þjóðarheildina, en nú á sér stað 
með þeim skömmtunaraðferðum, sem beitt 
er. Engu að siður virðast menn veigra sér við 
að ræða þetta mál af nægilegri alvöru. Menn 

vilja gjarnan njóta kosta þess að koma á fót 
nýjum útflutningsiðnaði. En menn vilja ekki 
axla þær byrðar, sem nauðsynlegt er að taka 
á sig í bráð, til þess að f ramfar i rnar beri 
fullan ávöxt. 

V. 
Meginniðurstaða mín varðandi þann 

vanda, sem okkur Íslendingum er á höndum 
á þeim krossgötum, þar sem við nú tvímæla-
laust s töndum í atvinnumálum okkar , er sú, 
að hann sé ekki í því fólginn, að menningu 
okkar né sjálfstæði sé hæt ta búin vegna 
þeirra breyttu atvinnuhátta, sem að mínum 
dómi eru forsenda þess, að hér verði f ram-
farir, að minnsta kosti þurfi ekki að vera um 
neina slíka hæt tu að ræða . Meginvandinn er 
að mínum dómi sá, að það skorti skilning á 
þeim grundvallarvandamálum, sem við er að 
etja, þegar nú þarf að marka nýja stefnu, — 
að þ jóðfé lagsumræðan beri þessum skiln-
ingsskorti ljósan vott og að reynslan sýni, að 
við veigrum okkur við að taka nauðsynlegar 
ákvarðanir , ef þær eru erfiðar í bráð. Eigi 
um næstu aldamót að vera til á Íslandi nýjar 
atvinnugreinar, sem stuðlað geti að því, að 
lífskjör verði þá mun betri en þau eru í dag, 
og þá er orkuiðnaðurinn tvímælalaust hag-
kvæmasti kosturinn, er augljóst, að þáttur 
annarra atvinnugreina í þjóðarframleiðsl-
unni getur ekki verið hinn sami sem hann er í 
dag. Við getum að sjálfsögðu s t jórnað þeim 
tilflutningi framleiðsluþátta í þjóðfélaginu, 
sem nauðsynlegur er, að verulegu marki. En 
ef við reynum að koma í veg fyrir hann af 
umhyggju fyrir s tundarhagsmunum innan 
einstakra atvinnugreina, hópa eða byggðar-
laga, þá höfum við tiltölulega litið svigrúm 
til að koma upp nýjum iðnaði. Ef við viljum 
samt sem áður koma honum á fót , en veigr-
um okkur við að taka þær ákvarðanir varð-
andi hagst jórn og flutning framleiðsluþátta, 
sem nauðsynlegar eru, greiðum við kostnað 
við þann nýja iðnað, sem upp kemst, með er-
lendri skuldasöfnun og innlendri verðbólgu. 
Með því veljum við ekki hagstæðustu leið-
ina, sem nú biður okkar á krossgötum. 



Jakob Gunnarsson: 

Erlend lán 1980 

Erlendar lántökur á árinu 1980 voru 
1.061,5 millj. kr . , reiknað á meðalgengi 
ársins 1980. Afborgani r erlendra lána voru 
376,3 millj. kr . , þannig að erlendar lántökur 
u m f r a m afborganir voru 685,2 millj. kr. , 
sem þýðir 17,3% aukningu erlendra lána á 
meðalgengi 1980. 

Vaxtagreiðslur erlendra lána á árinu 1980 
voru 441,0 millj. kr., og greiðslubyrði þeirra 
er áætluð 14,1 % af útflutningstekjum, en hún 
var 12,8% á árinu 1979. 

Skuldastaða erlendra lána í árslok 1980 er 
5.916,9 millj. kr . , en var 5.039,9 millj .kr. í 
árslok 1979, reiknað á árslokagengi 1980. 

Hér á eftir verður gerð nánari grein fyrir 
erlendum lánum, eins og tíðkast hefur í Fjár-
málat íðindum, en þess ber að geta, að allar 
tölur í íslenskum krónum eru birtar sam-
kvæmt nýjum gjaldmiðli, sem tók gildi í árs-
byrjun 1981. 

Lántökur íslenska álfélagsins eru að venju 
ekki taldar með erlendum lánum á árinu 
1980. 

Erlendar lántökur 

Erlendar lántökur á árinu 1980 voru 
1.061,5 millj. kr . , en voru 767,8 millj. kr. 
1979, reiknað á meðalgengi 1980. Erlendar 
lántökur 1980 eru því um 38% hærri en á 
ár inu á ð u r . E f t i r f a r a n d i yfir l i t sýnir 
skiptingu á erlendum lántökum á árinu 1980 

eftir helstu lántakendum, borið saman við 
lántökur ársins 1979 í millj. kr . , reiknað á 
meðalgengi 1980: 

Opinberir aðilar 
Lánastofnanir 
Einkaaðilar 
Erlendar lántökur, alls 

1980 
524,6 
250,3 
286,6 

1.061,5 

1979 
441,5 
149,2 
177,1 
767,8 

Þetta yfirlit sýnir nettólántökur þessara 
aðila, þar sem sérstakar endurgreiðslur eldri 
lána ha fa verið dregnar f rá , en þær voru 
samtals 149,4 millj. kr. á árinu 1980, reiknað 
á meðalgengi ársins. 

Umsamin lán, en ónotuð í árslok 1980, eru 
talin vera 223,1 millj. kr. (289,0 millj. kr. á 
árslokagengi), en sambærileg tala í árslok 
1979 var 473,9 millj. kr. , reiknað á meðal-
gengi 1980. 

Innkomin lán, vaxtagreiðslur og afborg-
anir eru sýnd í 1. töf lu , f lokkað eftir gjald-
eyristegundum, og í 2. töflu eru þau f lokkuð 
á helstu lántakendur. 

Hér á eftir verður sagt nánar f rá erlendum 
lántökum og notkun þeirra á árinu 1980, 
f lokkað eftir helstu lántakendum. 

Lán ríkissjóðs og ríkisstofnana 

Lántökur ríkissjóðs voru 205,7 millj. kr. , 
en þar af voru 5,6 millj. kr. notaðar til sér-
stakrar endurgreiðslu eldri lána ríkissjóðs 
vegna h lu taf já r f ramlags til íslenska járn-



1. tafla. Hreyfing langra erlendra lána 1980. 

Innkomin lán Vaxtagreiðslur 
Í millj.kr. 
Mynttegundir: 
Lán í íslenskum krónum 
Lán í Bandaríkjadollurum 
Lán í sterlingspundum 
Lán í dönskum krónum 
Lán í norskum krónum 
Lán í sænskum krónum 
Lán í finnskum mörkum 
Lán í v-þýskum mörkum 
Lán í svissneskum frönkum 
Lán í f rönskum f rönkum 
Lán í hollenskum gyllinum 
Lán í belgískum f rönkum 
Lán í Luxemborgarfrönkum 
Lán í ítölskum lírum 
Lán í austurrískum schillingum 
Lán í spænskum pesetum 
Lán í japönskum yenum 
Lán í evrópskum reikningseiningum 
Lán í Kuwait-dinörum 
Lán í Saudi-ryals 
Lán í írskum pundum 
Lán í SDR 
Samtals í millj .kr. m.v. meðalgengi 1980 . . 
Samtals í millj.kr. m.v. gengi í árslok 1980 . 

Afborganir 
Opinb. Lána- Einka- Opinb. Lána- Einka- Opinb. Lána- Einka-aðilar stofn. aðilar Samtals aðilar stofn. aðilar Samtals aðilar stofn. aðilar Samtals 

— 1,0 1,4 2,4 — 0,2 0,2 0,3 0,3 0,6 330,3 199,6 177,9 707,8 180,2 54,0 41,6 275,8 53,6 65,7 44,8 164,1 
— — 2,6 2,6 2 ,2 — 0,4 2,6 1,7 — 2,3 4,0 
— — 6,9 6,9 0,9 — 2,0 2,9 4,1 __ 11,8 15,9 0,2 11,3 34,9 46,4 0,2 11,0 11,9 23,1 1,2 38,5 11,3 51,0 4,0 1,1 1,5 6,6 2,0 0,2 1,3 3,5 9,4 0,9 2,1 12,4 
— — 1,4 1,4 — — — — — 0,1 0,1 117,1 22,3 59,3 198,7 23,7 12,2 10,5 46,4 30,5 29,5 2,1 62,1 

0,1 15,0 — 15,1 8,2 2,3 2,1 12,6 6,3 0,5 2,9 9,7 
— — — — 0,4 — 0,5 0,9 — 2,2 2,2 46,9 — — 46,9 2,8 — 0,1 2,9 3,3 — 1,1 4,4 
— — — — 4,1 — — 4,1 3,7 — — . 3,7 
— — — — — 1,9 1,4 3,3 — 6,9 — 6,9 
— — — — — — — — 0,3 — — . 0,3 
— — 0,7 0,7 0,2 — — 0,2 0,6 — 0,2 0,8 
— — — — 0,3 — 0,4 0,7 1,3 — 2,5 3,8 
— — — — 11,4 — — 11,4 _ 
— — — — 36,2 — — 36,2 11,2 — 11,2 
— — — — 6,3 — — 6,3 23,1 — — 23,1 
— — — — 1,7 — — 1,7 — — 

— — — — 0,1 — — 0,1 26,0 — — 26,0 6,1 — — 6,1 — — — — 

524,6 250,3 286,6 1.061,5 287,0 81,6 72,4 441,0 150,3 142,3 83,7 376,3 
666,4 321,4 363,7 1.351,5 367,5 104,0 91,8 563,3 189,3 179,1 106,0 474,4 
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blendifélagsins ($ 1,000,000) og vegna sendi-
ráða ($ 169,200). Nettólántökur voru því 
200,1 millj. kr . , reiknað á meðalgengi 1980, 
eins og sýnt er í 9. töf lu , ásamt sundurliðuðu 
yfirliti yfir einstakar lántökur ríkissjóðs og 
r íkisstofnana. 

Ríkissjóður samdi á árinu 1980 um 30 
mil l jóna Bandaríkjadol lara veltilán við Mid-
land Bank Ltd. og sex aðra erlenda banka , 
sem heimilt er að draga á og endurgreiða 
eftir þ ö r f u m á næstu 5 árum. í árslok 1980 
hafði ríkissjóður dregið $ 14,000,000, sem 
ráðs tafað var til bráðabirgða í f ramkvæmdir 
ýmissa opinberra aðila, en endanlega verður 
gengið f r á þessum lánveitingum á árinu 
1981. Ríkissjóður er því talinn endanlegur 
notandi þessarar lántöku, eins og sést á 
ef t i r farandi yfirliti um endurlán ríkissjóðs: 

Í millj. kr. 
Ríkissjóður (A-hluti) 69,0 
Ríkisstofnanir (Orkusjóður) 2,2 
Landsvirkjun 33,8 
RARIK 60,4 
Orkubú Vestf jarða 11,7 
Fyrirtæki sveitarfélaga 23,0 

Þ.a. í orkumálum 22,0 
Umsamin lán, en ónotuð í árslok 1980, eru 

82,7 mi l l j . k r . (107,6 mi l l j . k r . á 
árslokagengi), en voru 18,7 millj. kr. í árslok 
1979, reiknað á meðalgengi 1980. 

Lán ríkisfyrirtækja 

Lántökur ríkisfyrirtækja á árinu 1980 
voru 276,5 millj. kr., reiknað á meðalgengi 
1980. Sundurliðað yfirlit yfir einstakar 
lántökur r íkisfyr i r tækja er sýnt í 10. töf lu , 
en þær skiptast á ef t i r farandi aðila: 

Í millj.kr. 
Landsvirkjun 253,8 
RARIK 0,8 
Póstur og sími 14,7 
Áburðarverksmiðjan 6,0 
Ríkisútgáfa námsbóka 1,2 

Umsamin lán, en ónotuð í árslok 1980, eru 
6 1 , 9 m i l l j . k r . (80 ,5 m i l l j . k r . á 

2. tafla. Hreyfingar langra erlendra lána 1980. 

Innk . Vaxta- Afborg-
Í millj.kr. lán greiðslur anir 

Opinberir aðilar 524,6 287,0 150,3 
Lán ríkissj. og ríkisst. . . . 200,1 143,1 90,0 
Lán ríkisfyrirtækja 276,5 107,3 36,9 
Lán bæjar- og sv.fél 48,0 36,6 23,4 

Lánastofnanir 250,3 81,6 142,3 
Lán Seðlabankans — 11,2 9,6 
Lán viðskiptabanka 188,5 46,6 94,6 
Lán f járfest . lánasj 61,8 23,8 38,1 

a) Framkvæmdasj . . . . 59,6 17,3 36,4 
b) Fiskveiðasj — 6,5 1,7 
c) Aðrir lánasj 2,2 — — 

Einkaaðilar 286,6 72,4 83,7 
Lán v/fiskiskipa 35,6 10,9 31,1 
Lán v/f iskiðnaðar 0,7 0,2 0,8 
Lán v /annar ra skipak. . . 17,4 14,9 27,9 
Lán v/flugvéla 82,3 15,6 15,6 
Önnur einkalán 150,6 30,8 8,3 

Samtals í m.kr . m.v. meðal-
gengi janúar - desember 1980 1.061,5 441,0 376,3 
Samtals í m.kr . m.v. gengi í 
árslok 1980 1.351,5 563,3 474,4 

3. tafla. Meðalvextir af erlendum lánum 
1972-801). 

Lán opinb. Lán lána- Lán einka-
aðila stofnana aðila Samtals 

1972 6,7 (7,4) 4,5 (7,5) 7,4 (7,6) 6,5 (7,5) 
1973 7,2 (8,4) 7,6 (7,7) 7,5 (8,3) 7,3 (8,2) 
1974 7,8 (10,3) 7,5 (10,4) 9,0 (9,9) 8,0 (10,2) 
1975 7,6 (8,6) 8,7 (8,8) 8,1 (9,3) 8,0 (8,8) 
1976 8,0 (8,5) 7,5 (7,6) 8,3 (8,2) 7,9 (8,2) 
1977 8,7 (8,3) 6,9 (8,2) 8,2 (8,2) 8,2 (8,3) 
1978 8,5 (9,3) 8,5 (8,9) 8,2 (7,9) 8,5 (8,9) 
1979 9,4 (11,6) 9,4 (10,6) 8,5 (10,8) 9,3 (11,3) 
1980 10,6 (12,2) 11,2 (13,5) 10,4 (12,0) 10,7 (12,4) 
1 ) Tölur í sviga tákna meðalvexti innkominna lána. 

árslokagengi), en voru 262,5 millj. kr. í árs-
lok 1979, reiknað á meðalgengi 1980. 

Lán sveitarfélaga og stofnana þeirra 

Lántökur sveitarfélaga og stofnana þeirra 
voru alls 55,0 millj. kr . , þar af voru 7,0 millj. 
kr. notaðar til sérstakrar endurgreiðslu lána, 
þannig að net tólántökur eru taldar vera 48,0 
millj. kr. 
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4. tafla. Greiðslubyrði af erlendum lánum 
1972-80 í hlutfalli við tekjur af útfluttum 

vörum og þjónustu. 

Opin- Lána-
berir stofn- Einka-aðilar anir aðilar Alls 

1972 5,1 1,4 4,8 11,3 1973 3,9 1,8 3,4 9,1 1974 5,0 2,4 3,8 11,2 1975 6,3 3,9 4,0 14,2 1976 6,2 3,8 3,9 13,8 1977 6,8 3,6 3,3 13,7 1978 6,4 3,6 3,1 13,1 1979 6,8 3,5 2,5 12,8 1 9 8 0 1 ) . . . . 7,5 3,8 2,7 14,1 
1 ) Bráðabirgðatölur. 

Einstakar lántökur eru sýndar í 11. töf lu , 
þær skiptast á ef t i r farandi lánnotendur: 

Í millj. kr. 
Sveitarfélög 0,7 
Fyrirtæki sveitarfélaga 47,3 

Þ. a. v/skut togarakaupa 20,6 
Þ . a. v /orkumála 26,7 

Umsamin lán, en ónotuð í árslok 1980, eru 
2,9 millj. kr. , reiknað á meðalgengi 1980 
(3,7 mill j .kr. á árslokagengi), en voru engin í árslok 1979. 

Lán viðskiptabanka 

Lántökur viðskiptabanka á árinu 1980 voru 
alls 205,4 millj.kr., þar af var 16,9 millj.kr. 
varið til sérstakrar endurgreiðslu lána, þannig 
að nettólántökur voru 188,5 millj.kr., sem 
voru endurlánaðar eftirfarandi aðilum: 

Í millj.kr. 
Ríkisfyrirtæki 0,9 
Sveitarfélög 1,7 
Fyrirtæki sveitarfélaga 59,3 

Þ .a . v/skut togarakaupa 19,2 
Þ .a . v /orkumála 36,9 

Einkaaðilar í sjávarútvegi 105,6 
Þ .a . v/skut togarakaupa 37,6 
Þ .a . v /annar ra fiskiskipakaupa 19,8 
Þ .a . v/vélakaupa í fiskiðnaði 21,7 

Einkaaðilar í iðnaði 7,6 
Einkaaðilar í samgöngum 9,7 

Þ .a . v/flugvélakaupa 3,6 
Einkaaðilar, aðrir 3,7 

Endurlán viðskiptabanka vegna skuttog-
ara- og fiskiskipakaupa eru að mestu leyti 
f j á rmögnun á nýsmíði h j á íslenskum skipa-
smíðastöðvum, sem áætlað er að ljúki á árinu 
1981. Endurlán til fyrirtækja sveitar-
félaga í orkumálum er aðallega bráðabirgða-
lántaka ($ 7,630,000) vegna Hitaveitu Akra-
ness og Borgarfjarðar, sem siðar verður 
breytt í langt lán. 

Umsamin lán, en ónotuð í árslok 1980, eru 
engin, en voru 12,4 millj .kr. í árslok 1979, 
reiknuð á meðalgengi 1980. 

Lán fjárfestingarlánasjóða 

Lántökur f járfest ingarlánasjóða á árinu 
1980 voru 61,8 mill j .kr. , sem skiptast á 
Framkvæmdas jóð , 59,6 mill j .kr. , og Út-
flutningslánasjóð, 2,2 millj. kr. 

F ramkvæmdas jóður samdi um f jögur er-
lend lán á árinu 1980. Við Nordiska Invest-
eringsbanken var samið um tvö lán, annars 
vegar verðtryggt lán í íslenskum krónum að 
upphæð kr. 1.050.000 til 7 ára og hins vegar 
5.230.000 svissneskra franka til 12 ára. 6 mill-
jónir Bandaríkjadol lara voru teknar að láni 
h j á Midland Bank Ltd. , og er lánstími 10 ár. 
Loks samdi Framkvæmdas jóður við First 
National City Bank í London um 4 milljónir 
Bandaríkjadollara til 10 ára, sem var ónotað 
lán í árslok 1980. Auk þess notaði Fram-
kvæmdasjóður 8.280.000 v-þýskra marka , 
sem talið var ónotað af láni h já Viðreisnar-
sjóði Evrópu á árinu 1979. 

Útflutningslánasjóður samdi við First 
National City Bank í London um 2 milljóna 
Bandaríkjadollara lán til 5 ára, og af því var 
$ 456.000 talið notað á árinu 1980. 

Umsamin lán f járfest ingarlánasjóða, en 
ónotuð í árslok 1980, eru því 33,5 millj .kr. 
(43,6 millj .kr. á árslokagengi), en voru 21,8 
millj .kr. í árslok 1979, reiknað á meðalgengi 
1980. 

Lán einkaaðila 

Lántökur einkaaðila á árinu 1980 voru alls 
406,6 mill j .kr. , þar af voru 120,0 millj.kr. 
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5. tafla. Staða langra erlendra lána í árslok 1979 og 1980. 

Staða í árslok 1979 Staða í árslok 1980 
Opinb. Lána- Einka- Opinb. Lána- Einka-

Í millj.kr. aðilar stofn. aðilar Samtals aðilar stofn. aðilar Samtals 
Mynttegundir: 

stofn. 
Lán í íslenskum krónum — 1,0 — 1,0 — 1,8 1,1 2,9 
Lán í Bandaríkjadollurum 1.702,2 463,5 402,2 2.567,9 2.063,4 637,7 575,3 3.276,4 
Lán í sterlingspundum 40,8 — 4,2 45,0 38,4 — 4,6 43,0 
Lán í dönskum krónum 14,8 — 35,0 49,8 9,8 — 29,1 38,9 
Lán í norskum krónum 3,5 168,1 154,4 326,0 2,2 134,4 183,5 320,1 
Lán í sænskum krónum 25,8 2,1 17,6 45,5 19,1 2,4 16,8 38,3 
Lán í finnskum mörkum — — 0,1 0,1 — — 1,8 1,8 
Lán í v-þýskum mörkum 386,3 168,1 123,9 678,3 490,9 159,3 203,8 854,0 
Lán í svissneskum f rönkum 196,7 53,4 37,2 287,3 189,0 71,2 22,6 282,8 
Lán í f rönskum f rönkum 6,0 — 8,6 14,6 4,8 — 6,0 10,8 
Lán í hollenskum gyllinum 29,2 — 2,1 31,3 82,1 — 0,8 82,9 
Lán í belgískum f rönkum 58,8 — — 58,8 54,4 — — 54,4 
Lán í Luxemborgarfrönkum — 27,4 18,3 45,7 — 19,0 18,3 37,3 
Lán í ítölskum lírum 0,7 — — 0,7 0,4 — — 0,4 
Lán í austurrískum schillingum 1,0 — 0,5 1,5 0,3 — 1,1 1,4 
Lán í spænskum pesetum 5,0 — 7,1 12,1 3,5 — 4,1 7,6 
Lán í japönskum yenum 221,0 — — 221,0 221,0 — — 221,0 
Lán í evrópskum reikningseiningum . . 469,1 — — 469,1 455,6 — — 455,6 
Lán í Kuwait-dinörum 92,2 — — 92,2 62,2 — — 62,2 
Lán í Saudi-ryals 28,3 — — 28,3 28,3 — — 28,3 
Lán í trskum pundum 1,9- — — 1,9 1,9 — — 1,9 
Lán í SDR 61,8 — — 61,8 94,9 — — 94,9 
Samt. í millj .kr. m.v. gengi í ársl.1980 . 3.345,1 883,6 811,2 5.039,9 3.822,2 1.025,8 1.068,9 5.916,9 
Samt. í millj .kr. m.v. meðalgengi 1980 2.624,8 700,3 643,3 3.968,4 2.999,1 808,2 846,3 4.653,6 

notaðar til sérstakrar endurgreiðslu lána, 
þ a n n i g að n e t t ó l á n t ö k u r vo ru 286,6 
mill j .kr. , sem skiptast á ef t i r farandi aðila: 

Í millj.kr. 
Lán vegna fiskiskipa 35,7 

Þ .a . vegna skuttogarakaupa 27,0 
Þ .a. vegna annarra fiskiskipakaupa 1,4 

Lán vegna fiskiðnaðar 0,7 
Lán vegna flugvélakaupa 82,2 
Lán vegna annarra skipakaupa 17,4 
Lán vegna annarra einkaaðila 150,6 

Þ .a . vegna iðnaðar 103,6 
Þ .a . rekstrarlán til samgangna 41,5 

Lántökur íslenska járnblendifélagsins 
voru 143,5 mill j .kr. , en þar af voru 42,3 
millj .kr. notaðar til sérstakrar endurgreiðslu 
eldri lána, þannig að net tólántökur félagsins 
voru 101,2 millj .kr. 

Umsamin lán einkaaðila, en ónotuð í árs-
lok 1980, eru 42,2 mill j .kr. (53,6 mill j .kr. á 
árslokagengi), og þar af eru ónotaðar láns-

heimildir íslenska járnblendifélagsins 19,7 
mill j .kr. (24,4 millj .kr. á árslokagengi). 
Sambærilegar tölur í árslok 1979 voru 204,7 
millj .kr. og þar af vegna íslenska járnblendi-
félagsins 158,5 mill j .kr. , reiknað á meðal-
gengi 1980. 

Notendur erlendra lána 

Hér á eftir verður dregið saman yfirlit yfir 
erlendar lántökur á árinu 1980, f lokkaðar 
eftir endanlegum notendum þeirra: 

Í millj. kr. 
Ríkissjóður (A-hluti) 69,0 
Ríkisstofnanir 2,2 
Landsvirkjun 287,6 
RARIK 61,2 
Önnur orkufyrir tæki 11,7 
Póstur og sími 14,7 
Ríkisfyrirtæki, önnur 8,1 
Sveitarfélög 2,4 
Fyrirtæki sveitarfélaga 129,6 
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Þ.a . vegna skuttogarakaupa 39,8 
Þ .a . vegna orkumála 85,6 

Einkaaðilar í sjávarútvegi 142,0 
Þ .a . vegna skuttogarakaupa 64,6 
Þ .a . vegna fiskiskipakaupa 21,2 

Einkaaðilar í iðnaði 111,5 
Einkaaðilar í samgöngum 152,6 
Einkaaðilar, aðrir 7,1 
Framkvæmdasjóður , endurlánað 59,6 
Aðrir lánasjóðir, endurlánað 2,2 
Erlendar lántökur, alls 1.061,5 

Erlendar lántökur f járfes t ingar lánasjóða 
er ekki hægt að f lokka á einstaka lánnot-
endur, og eru þeir því taldir endanlegir not-
endur erlendra lána. Lánanotkun ríkissjóðs er 
líklega oftalin, þar sem ekki var hægt að gera 
grein fyrir endurlánum á 67,1 millj .kr. 
bráðabirgðaláni , eins og áður segir um 
lántökur ríkissjóðs og r ík iss tofnana. 

Afborganir erlendra lána 

Afborganir af erlendum lánum á árinu 
1980 voru alls 376,3 mil l j .kr . , en voru 332,8 
mill j .kr. 1979, reiknað á meðalgengi 1980. 
Aukning a fborgana milli ára er því 13,1%. 
Sundurliðun a fborgana á lántakendur og 
eftir gjaldeyristegundum er sýnd í 1. og 2. 
töf lu , en ef t i r farandi yfirlit sýnir samanburð 
a fborgana á milli ára 1979-1980, reiknað á 
meðalgengi 1980, í mil l j .kr . : 

1980 1979 
Opinberir aðilar 150,3 128,4 
Lánastofnanir 142,3 122,1 
Einkaaðilar 83,7 82,3 

Afborgani r á árinu 1980 voru nokkru 
lægri en áætlað var í byr jun ársins, en þær 
voru 416,5 mill j .kr. , umreiknað til meðal-
gengis 1980 miðað við SDR (sérstök drát tar-
réttindi). Skýringar á þessu fráviki má leita 
til sérstakrar endurgreiðslu lána, sem 
dregnar eru f rá lántökum, þar sem talið er, 
að um framlengingu á lánstíma þeirra sé að 
ræða . 

Vaxtagreiðslur erlendra lána 

Vaxtagreiðslur af erlendum lánum á árinu 
1980 voru alls 441,0 mill j .kr . , en voru 338,6 

6. tafla. Staða langra erlendra lána í árslok 
1979-80. 

Skuld Skuld 
í árslok í árslok 

Í millj.kr. 1979 1980 
Opinberir aðilar 3.345,1 3.822,2 

Lán ríkissjóðs og ríkisstofnana 1.961,6 2.097,2 
Lán ríkisfyrirtækja 1.052,8 1.362,0 
Lán bæjar- og sveitarfélaga . . . 330,7 363,0 

Lánastofnanir 883,6 1.025,8 
Lán Seðlabanka 99,7 87,2 
Lán viðskiptabanka 438,6 563,4 
Lán fjárfestingarlánasjóða . . . 345,3 375,2 

a) Framkvæmdasjóður 269,0 298,3 
b) Fiskveiðasjóður 76,3 74,1 
c) Aðrir lánasjóðir — 2,8 

Einkaaðilar 811,2 1.068,9 
Lán v/fiskiskipa 133,2 139,5 
Lán v/f iskiðnaðar 2,0 1,8 
Lán v /annar rask ipakaupa . . . 186,6 118,0 
Lán v/flugvéla 116,0 202,8 
Önnur einkalán 373,4 606,8 

Samtals í m.kr. m.v. gengi í 
árslok 1980 5.039,9 5.916,9 
Samtals í m.kr. m.v. meðalgengi 
janúar - desember 1980 3.968,4 4.653,6 

7 . tafla. Staða langra erlendra lána í árslok 
1972-19801). 

Opin- Lána-
berir stofn- Einka-

aðilar anir aðilar Alls 
1972 911,5 249,3 300,7 1.461,5 
1973 1.080,1 353,1 339,3 1.772,5 
1974 1.344,2 478,8 505,8 2.328,8 
1975 1.728,4 696,5 507,3 2.932,2 
1976 2.075,2 810,1 513,2 3.398,5 
1977 2.647,5 788,7 612,0 4.048,2 
1978 2.927,0 859,8 686,8 4.473,6 
1979 3.345,1 883,6 811,2 5.039,9 
1980 3.822,2 1.025,8 1.068,9 5.916,9 
1 ) Umreiknað til árslokagengis 1980. 

millj .kr. 1979, reiknað á meðalgengi 1980. 
Aukning vaxtagreiðslna á milli á ranna er 
30,2%, sem stafar af aukinni lánabyrði og 
hækkun meðalvaxta eins og sjá má í 3. töf lu . 

Meðalvextir eru reiknað hlutfall vaxta-
greiðslna af meða l f j á rhæð lána í ársbyrjun 
og árslok að viðbættum ¼ hluta nettóhreyf-
ingar þeirra á árinu. í 3. töflu eru einnig 
sýndir (i sviga) meðalvextir innkominna 
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8. tafla. Fjöldi erlendra lána og meðalfjárhæð þeirra 1972-19801). 

Opinb. aðilar Lánastofnanir Einkaaðilar Samtals 
Meðal- Meðal- Meðal- Meðal-

Fjöldi láns- Fjöldi láns- Fjöldi láns- Fjöldi láns-
lána fjárh. lána fjárh. lána fjárh. lána fjárh. 

1972 110 8,3 58 4,3 196 1,5 364 4,0 1973 95 11,4 84 4,2 195 1,7 374 4,7 1974 102 13,2 117 4,1 228 2,2 447 5,2 1975 100 17,3 163 4,3 225 2,3 488 6,0 1976 109 19,0 179 4,5 210 2,4 498 6,8 1977 128 20,7 213 3,7 179 3,4 520 7,8 1978 144 20,3 214 4,0 181 3,8 539 8,3 1979 131 25,5 236 3,7 169 4,8 536 9,4 
1980 134 28,5 300 3,4 168 6,4 602 9,8 
1 ) Gert upp á sama gengi og 7. tafla. Miðað við f jölda lána og eftirstöðvar í lok hvers árs. 

lána, og ha fa þeir farið st ighækkandi síðustu 
árin. 

Samanburður meðalvaxta á milli ára er 
varhugaverður og verður að skoðast í ljósi 
þeirrar staðreyndar, að hér er um nafnvexti 
að ræða , en ekki tekið tillit til erlendra 
verðbólguáhrifa, það er mat á raunvöxtum. 
Hér verður ekki reynt að meta raunvaxta-
greiðslur erlendra lána, en til viðmiðunar má 
geta þess, að vísitala meðalgengis hækkað i 
um 38,1% milli ára 1979-1980, þegar vísitala 
f ramfærs lukos tnaðar hækkaði um 58,6%. 

Á undanfö rnum árum hefur mikill hluti 
erlendra lána haf t breytilega vexti, og á árinu 
1980 var hlutur þeirra um 60% af 
brút tólántöku. í útreikningi á meðalvöxtum 
innkominna lána eru breytilegir vextir 
ákvarðaðir miðað við meðaltal þeirra á 
árinu. Mestur hluti erlendra lána með 
breytilegum vöxtum eru lán í 
Bandar íkjadol lurum (EURO-dollar), og eru 
vextir þeirra ákvarðaðir á f j á rmagnsmarkaði í 

London (LIBOR = London interbank 
offered rate). Á árinu 1980 voru LIBOR-
dollaravextir að meðaltali 14,15%. Þetta 
meðaltal segir kannski litið, þar sem LIBOR-
vextir voru mjög breytilegir innan ársins. í 
byr jun árs komust þeir í t æ p 20%, en um 
mitt ár höfðu þeir lækkað niður fyrir 10%. 
Eftir það fóru þeir s t ighækkandi, og í árslok 
voru þeir t æ p 17%. Af þessu má ráða, að 

meðalvextir erlendra lána gefa aðeins 
vísbendingu um erlenda nafnvexti á hverjum 

tíma, en segja lítið um áhrif þeirra í framtiðinni . 

Til fróðleiks verða hér á eftir sýndir 
meðalvextir erlendra lána, f lokkaðir eftir 
helstu gjaldeyristegundum: 

Lán í: Meðalvextir 
Bandaríkjadollurum 13,1 (14,2) 
sterlingspundum 7,9 (8,3) 
dönskum krónum 7,3 (10,1) 
norskum krónum 8,8 (8,7) 
sænskum krónum 10,1 (10,1) 
v-þýskum mörkum 7,8 (8,6) 
svissneskum frönkum 5,4 (6,6) 
hollenskum gyllinum 8,0 (9,9) 
japönskum yenum 7,4 ( - ) 
evrópskum reikningseiningum 9,4 ( - ) 
SDR 11,2 (10,4) 

Tölur í sviga tákna meðalvexti 
innkominna lána, sbr. 3. töf lu. 

Greiðslubyrði erlendra lána 

Í 4. töflu er sýnd greiðslubyrði erlendra 
lána. Greiðslubyrðin er reiknað hlutfall 
heildargreiðslna a fborgana og vaxta af 
erlendum lánum á móti útf lutningstekjum af 
vörum og þjónustu samkvæmt 
greiðslujafnaðartölum. Heildargreiðslur 
a fborgana og vaxta á árinu 1980 voru 817,3 



9. tafla. Lántökur ríkissjóðs og ríkisstofnana 
Lántakendur - lánnotendur Lánveitendur Lánsfjárhœð alls Innkomið á árinu Í m.kr. Vextir Endurgreiðsla 

Lántökur, alls 
Frá dragast sér-
stakar endurgr. 

lána 
Lántökur, nettó 

205,7 

5,6 
200,1 

10. tafla. Lántökur ríkisfyrirtækja. 

Endurgreiðsla erl.lána 
ríkissj. ($1.169.200), 
hlutafé í ísl.járnblendifé-
laginu h / f og endurlánað 
til hi taveituframkvæmda 
sveitarfélaga 

Hambros Bank Ltd. o.f l . 
erlendir bankar - 1979 

$50.000.000 $2.632.632 12,6 5 / 8 % yfir 
LIBOR 

25.05.85-25.05.91 13 
hálfsárslegar greiðslur 

Bráðabirgðalántaka til 
opinberra f ramkvæmda 
skv. lánsfjáráætlun 1980 

Midland Bank o.fl . 
bankar 

$30.000.000 $14.000.000 67,0 3 / 8 % yfir 
LIBOR fyrstu 
tvö árin, síðan 

½% 

Veltilán skv. vali rikis-
sjóðs, eða greiðist i 

einu lagi á lokagjald-
daga eftir 5 ár. 

Endurlánað ýmsum opin-
berum aðilum skv. láns-
f járáætlun 1980 

Westdeutsche Landes-
bank-Girozentrale, Düss-
eldorf 

DM35.000.000 DM35.000.000 92,3 8% p.a. 01.09.89-01.09.92 4 ár-
legar greiðslur 

Endurlánað Landsvirkjun 
v/háspennulinu 

N.V. Bank von Neder-
landsche Gemeeten, 
Hollandi 

Hfl. 14.000.000 Hfl. 14.000.000 33,8 9 7 / 8 % p.a. 01.02.86-01.02.95 10 
árlegar greiðslur. 

Landsvirkjun v/ 
v i rk junarf ramkvæmda í 
Tungnaá 

Hambros Bank Ltd. o.f l . 
erlendir bankar - 1978 

$ 60.000.000 $ 30.000.000 143,7 7 / 8 % yfir 
LIBOR 

15.12.83-15.06.88 
10 hálfsárslegar 
greiðslur 

Landsvirkjun v /Hraun-
eyjafossvirkjunar 

Magrini, Ítalíu. Vöru-
kaupalán - 1979 

$ 3.726.566 $2.107.793 10,1 8% p.a. 06.01.81-06.07.88 
16 hálfsársl.greiðsl. 

Landsvirkjun v /Hraun-
eyjafossvirkjunar 

Skandinaviska Enskilda 
Banken, Svíþjóð, vöru-
kaupalán - 1979 

$ 13.000.000 $ 1.527.341 7,3 8% p.a. 31.07.82-31.01.90 
16 hálfsárslegar 
greiðslur 

Landsvirkjun v /Hraun-
eyjafossvirkjunar 

Hambros Bank Ltd. o.f l . 
erl. bankar - 1979 

$ 40.000.000 $ 5.000.000 23,9 5 /8% yfir 
LIBOR 

14.10.85-14.10.91 
13 hálfsársl.greiðsl. 

Landsvirkjun v / ja rð-
vinnslutækja 

Caterpillar Tractor Corp. 
U. S. A. 

$ 1.248.000 $ 1.248.000 6,0 13,5% 5 ár, 10 hálfsársl. 
greiðslur 

Landsvirkjun v /Hraun-
eyjafossvirkjunar 

Nordiska Investerings-
banken 

$ 11.000.000 DM 8.952.116 
Hfl . 5.448.850 
SDR 4.172.515 

23,6 
13,2 
26,0 

8,35% p.a. 
9,90% p.a. 
10,40% p.a. 

15.02.85-15.02.95 
21 hálfsársleg 
greiðsla 

RARIK v/kaupa á 
spennum fyrir byggðalínu 

Transformatoren Union 
A / G , V-Þýzkalandi -
1979 

DM 1.312.000 DM 314.880 0,8 Breytilegir 
vextir 

01.02.80-01.08.87 
16 hálfsársl.greiðsl. 

Póstur og sími v/-
byggingar jarðstöðvar 

Am. Express Bank og 
Royal Bank of Canada, 

$ 3.700.000 $ 1.700.000 8,1 3 /4% yfir 
LIBOR 

16.03.82-16.09.89 
15 hálfsárslegar — 



11. tafla. Lántökur sveitarfélaga. 

Lántökur, alls 
Frá dragast sérstakar endurgreiðslur lána 

Lántökur, nettó 

55,0 
7,0 

48,0 

Póstur og sími v / -
byggingar jarðstöðvar 

Manufacturers Hanover 
Trust Co. - 1979 

$ 1.190.000 $ 331.233 1,6 7 / 8 % yfir 
LIBOR 

19.08.80-19.08.83 
7 hálfsársl.greiðsl. 

Póstur og sími v / -
byggingar jarðstöðvar 

Export-Import Bank, 
USA - 1979 

$ 1.700.000 $ 473.191 2,3 8 ¼% p.a. 19.09.83-19.02.88 
10 hálfsársl.greiðsl. 

Póstur og sími v / 
búnaðar í sjálfvirkar 
símstöðvar 

L.M. Ericsson, Svíþjóð. 
Vörukaupalán f rá 1975 

S.kr.20.000.000 S.kr.2.401.353 2,7 10% p.a. 4 ár, 8 hálfsársl. 
greiðslur 

Áburðarverksmiðja 
ríkisins v /s tækkunar og 
endurbóta á bryggju 

F.N. Citibank N.A. , 
London 

$ 1.250.000 $ 1.250.000 6,0 3/4% yfir LIBOR 30.06.81-31.12.86 
12 hálfsárslegar 
greiðslur 

Ríkisútgáfa námsbóka 
v/-
útgáfu landabréfabóka 

Esselte Map Service, 
Svíþjóð 

S.kr.1.017.050 S.kr.1.017.050 1,2 12% p.a. 5 ár, 1980 - 1984 

Tónskóli Þjóðkirkjunnar 
v /kaupa á orgeli 

Birgitte Förstemann 
V-Þýzkalandi 

DM 6.000 DM 6.000 

Lántökur, alls 276,5 

2 ár, 1981 - 1982 

Reykjavíkurborg f.h. 
Hitaveitu Reykjavíkur 

Société Générale, Paris $1.500.000 $1.500.000 7,2 ¼% yfir LIBOR 3 ár, 1981-83 

Akureyrarkaupstaður 
f.h. Hitaveitu Akureyrar 
v/endurgreiðslu bráða-
birgðalána ($1.000.000) 
og til f ramkvæmda 

F.N.Citibank N.A. $10.500.000 $5.000.000 23,9 1% yfir LIBOR Bráðabirgðalán, 
breytt i langtima-
lán fyrir 31.01. 
1982 

Vestmannaeyjakaupstaður 
v/endurgreiðslu láns 
($ 251.250) 

Hambros Bank Ltd. $335.000 $335.000 1,6 3/4 % yfir 
LIBOR 

05.05.82-05.11.85 
8 hálfsárslegar 
greiðslur 

Vestmannaeyjakaupstaður 
v /kaupa á Bröyt-gröfu 

Bröyt A/S,Noregi N.kr.192.913 N.kr.192.913 0,2 15% 07.11.80-07.05.83 
6 hálfsársl. greiðsl. 

Neskaupstaður v /kaupa 
á Volvo-gröfu 

Volvo, Svíþjóð S.kr.140.365 S.kr.140.365 0,2 18% p.a. 01.04.81-01.10.82 
4 hálfsársl. greiðsl. 

Siglufjarðarkaupstaður 
v/kaupa á snjótroðara 

Kässbohrer, V-Þýzkalandi DM127.909 DM127.909 0,3 (innifaldir) 3 víxlar, 1981-1983 

Húsavíkurkaupstaður 
v/kaupa á skíðalyftu 

Stádeli-Lift A / G , Sviss S.fr.29.597 S.fr.29.597 7% 2 ár, 1981-1982 

B.Ú.R. v/skuttogara í 
Portúgal 

Etaleiros Navais de Viana 
do Castelo, Portúgal 

$4.292.157 $4.292.157 20,6 8% p.a. 28 víxl., sem greið. 
á 8 árum, 1980-87 

Sorpeyðingarstöð Suður-
nesja v/framlengingar á 
stofnláni /F.fr.880.000) 

Credit Commercial de 
France, París 

$300.000 $200.000 1,0 3/4% yfir 
LIBOR 

22.05.85-22.11.86 
4 hálfsárlegar 
greiðslur 



12. tafla. Áætlaðar endurgreiðslur erlendra lána 1981-85, flokkaðar eftir lántakendum. 

Eftirst. 
pr.31/12 1981 1982 1983 1984 1985 Meðalendur-pr.31/12 1984 1985 

Í m i l l j .kr 1980 Afb. Vextir Samt. Afb. Vextir Samt. Afb. Vextir Samt. Afb. Vextir Samt. Afb. Vextir Samt. tími 
Lántakendur: 
Opinberir aðilar . . 4013 246 414 660 251 369 620 309 348 657 383 315 698 614 269 883 6,4 (7,4) Ríkissjóður . . 2204 169 203 372 154 190 344 157 177 334 190 163 353 405 137 542 6,5 (8,4) Ríkisfyrirtæki 1443 51 163 214 56 140 196 101 137 238 145 125 270 166 110 276 6,7 (6,5) Bæjar- og sveitarfélög . . . 366 26 48 74 41 39 80 51 34 85 48 27 75 43 22 65 5,1 (4,8) Lánastofnanir 1069 192 123 315 191 87 278 157 67 224 121 52 173 104 39 143 4,2 (5,1) Einkaaðilar 1178 206 128 334 206 94 300 153 74 227 142 58 200 114 43 157 4,4 (5,2) 
Erlend lán, alls 6260 644 665 1309 648 550 1198 619 489 1108 646 425 1071 832 351 1183 5,7 (6,0) 

13. tafla. Áætlaðar endurgreiðslur erlendra lána 1981-85, flokkaðar eftir lánnotendum. 

Eftirst. 
pr.31/12 1981 1982 1983 1984 1985 Meðalendur-1985 

Í millj.kr. 1980 Afb. Vextir Samt. Afb. Vextir Samt. Afb. Vextir Samt. Afb. Vextir Samt. Afb. Vextir Samt. tími 
Lánnotendur: 
Opinberir aðilar 3760 210 400 610 209 355 564 296 336 632 373 305 678 607 258 865 6,4 (7,0) Ríkissjóður 487 22 46 68 21 51 72 18 49 67 17 48 65 215 35 250 6,2 (5 4) Ríkisfyrirtæki . 2558 143 270 413 128 234 362 210 224 434 200 202 402 323 181 504 6,6 (7 5) Þ.a. orkufyrirtæki . 2445 126 257 383 112 225 337 195 217 412 189 195 384 311 176 

1 
487 6,7 (7 7) Sveitarfélög 10 3 1 4 2 1 3 1 1 2 - 1 1 1 176 

1 2 4,2 (2 3) Fyrirtæki sveitarfélaga . 705 42 83 125 58 69 127 67 62 129 156 54 210 68 41 109 5,9 (6 6) Atvinnurekstur einkaaðila . . 1636 323 185 508 312 130 442 235 99 334 202 74 276 153 53 206 4 5 (4 8) Lánastofnanir 864 111 80 191 127 65 192 88 54 142 71 46 117 72 40 112 4,9 (6,4) 
Erlend lán, alls 6260 644 665 1309 648 550 1198 619 489 1108 646 425 1071 832 351 1183 5,7 (6,0) 
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Ingvar Sigfússon: 

Utanríkisviðskipti 1980 

Inngangur 
Utanaðkomandi áhrifa gætti mjög í efna-

hagsmálum Íslendinga 1980. H æ k k u n olíu-
verðs leiddi af sér versnandi viðskiptakjör , 
ef t i rspurn eftir áli og kísiljárni minnkaði . 
Verð á f rystum fiski lækkaði , útf lutningur 
og framleiðsla hans dróst saman. Í staðinn 
varð ef t i rspurnaraukning á saltfiski og 
skreið, og verð þeirra hækkaði nokkuð . í 
heild versnuðu viðskiptakjör Íslendinga um 
3,4% 1980 miðað við 1979. 
Vörusk ip ta jöfnuður var hagstæður þr iðja 
árið í röð. Var hann jákvæður um 148 m.kr . 
1980, en það er um 1,1% af vergri þ jóðar-
framleiðslu 1980, og er það sama hlutfall og 
var 1979. Gengi krónunnar seig um 27,4% 
1980 miðað við meðalgengi 1980 og 1979. 

Sú breyting hefur verið gerð á grein 
þessari, að felldir ha fa verið niður þrír 
kaf lar , um útflutningsverslunina, inn-
flutningsverslunina og viðskipti við einstök 
lönd. Þ a ð efni , sem f ja l lað var um í þessum 
köf lum, kemur einkar vel f ram í því töflu-
verki, sem fylgir grein þessari, en auk þess 
eru kaflarnir um viðskiptakjörin og vöru-
sk ip ta jöfnuðinn nokkru ítarlegri en áður . 

Tölur í tö f lum eru eins og áður á því gengi, 
sem í gildi var á hver jum tíma. 

Gengisþróun 1980 
Gengi helstu viðskiptagjaldmiðla okkar 

var f remur sveiflukennt á árinu 1980. Þannig 
hækkaði gengi Bandaríkjadollars mjög á 

fyrri árshelmingi, fór siðan lækkandi , en 
hækkaði a f tur undir árslok og var þá svipað 
og árið 1979. Gengi þýska marksins fór 
heldur lækkandi sökum neikvæðs viðskipta-
j a fnaðar , en gengi sterlingspunds fór 
hækkandi vegna hækkandi olíuverðs. 

Gengi íslensku krónunnar var tiltölulega 
stöðugt fyrstu mánuði ársins 1980, þrátt 
fyrir að gengi Bandaríkjadollars færi ört 
hækkandi . Þess vegna ákvað bankast jórn 
Seðlabanka Íslands með samþykki ríkis-
s t jórnarinnar að breyta vegnu meðalgengi 
íslensku krónunnar gagnvart erlendum 
gjaldmiðlum til lækkunar í einu skrefi um 
3% þann 31. marz 1980. Eft i r þessa gengis-
breytingu var um frekar j a fn t og stöðugt 
gengissig að r æ ð a út árið. 

Ef t i r farandi taf la sýnir samanvegna stöðu 
erlendra gjaldmiðla gagnvart íslenskri krónu 
(1978 = 100). 

Vísitala meðalgengis 

1972 28,99 1977 70,25 
1973 31,48 1978 100,00 
1974 34,96 1979 133,89 
1975 54,68 1980 184,46 
1976 62,00 

Janúar 154,28 Júlí 190,24 
Febrúar 155,72 Ágúst 192,46 
Mars 154,86 September 199,66 
Apríl 165,33 Október 209,21 
Maí 172,32 Nóvember 216,86 
Júní 179,67 Desember 223,65 
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VERÐVÍSITÖLUR 
1970 = 100 

Frá ársbyrjun til ársloka hækkaði gengi 
erlendra gjaldmiðla um 54,3% gagnvart 
íslensku krónunni, sem jafngildir 35,2% 

lækkun á gengi krónunnar . Sé miðað við 
ársmeðaltöl, þá lækkaði gengi krónunnar 
um 27,4% árið 1980 miðað við árið áður , 
sem jafngildir 37,8% hækkun á erlendum 
gjaldmiðlum. 

Viðskiptakjörin 
Viðskiptakjör Íslendinga ráðast mjög af 

því efnahagsástandi , sem ríkir í helstu við-
skiptalöndum okkar , og má segja, að þar 
hafi heldur sigið á ógæfuhl iðina árið 1980. 
Hagvöxtur OECD-landa, Sem var 3,8% 
1979, varð ekki nema 1,3% 1980. Orsaka 
þessa er helst að leita í hækkuðu verði á olíu, 

en það var 150% hærra á miðju ári 1980 en í 
ársbyrjun 1979. í Bandar íkjunum var 
hagvöxtur 2 ,4% 1979, en dróst saman um 
0,2% 1980. Hér á landi dró lítillega úr hag-
vexti 1980 miðað við 1979, var hann 2,5% 
1980, en 2 ,9% 1979. 

Viðskiptakjör Íslendinga erlendis 
versnuðu um 3,4% milli 1979 og 1980, en ef 
viðskipti álversins í Straumsvík eru undan-
skilin, versnuðu þau um rúm 4 % . Á árinu 
1979 versnuðu viðskiptakjörin um 9 ,2% 
miðað við 1978. í þessu samhengi verður að 
ha fa í huga, að aðalskellur vegna hækkaðs 
olíuverðs kemur 1979 og þeirra áhrifa gætir 
minna 1980. 

Útflutningsverð hækkaði um 47% á árinu 
1980, en ef miðað er við verð í erlendri mynt, 
um 6 ,6%. Þó svo að verð á frystum sjávar-
a fu rðum hafi verið lægra 1980 en 1979, 
hækkaði verð á s jávarafurðum um 4,5% 
1980, þegar á heildina er litið. Verð á salt-
fiski, skreið og saltsild hækkaði um 18%, en 
mjölverð um 26%. Verð á lýsi hækkaði um 
5%. Þessar hækkanir eru allar miðaðar við 
erlenda mynt. Útflutningsverð áls hækkaði í 
byr jun árs 1980 og hélst óbreytt út árið. 
Sama má segja um aðrar iðnaðarvörur, ef 
járnblendi er undanskilið. Útflutningsverð 
landbúnaðarafurða var lægra 1980 en 1979. 

Innflutningsverðlag hækkaði um 52% 
1980 miðað við 1979, en mælt í erlendri mynt 
nam hækkunin 10,3%. Segja má, að 
hækkun innflutningsverðs hafi öll komið á 
fyrsta ársf jórðungi 1980, en þá voru áhrif 
ol íuverðshækkana mest. Olíuverð lækkaði 
nokkuð á seinni hluta ársins og vó þannig 
upp á móti verðhækkunum á öðrum inn-
flutningi. H æ k k u n olíuverðs 1980 miðað við 
1979 var 18%, en verð á öðrum innflutningi 
en olíu og til álverksmiðju hækkaði um 
6 ,2%. 

Á eft i rfarandi töflu má sjá verðvísitölur 
inn- og útflutnings auk viðskiptakjaranna, 
og eru tölur. byggðar á útreikningum Þjóð-
hagsstofnunar . Til hægðarauka er vísitala 
meðalgengis sett með til þess að sýna gengis-
breytingaráhrif. 
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Því miður eru ársf jórðungsmeðal töl ekki 
lengur reiknuð, þar sem þau þóttu ekki nógu 
áreiðanleg. Eins og sést á töf lunni ha fa við-
skiptakjörin ekki verið verri síðan 1975, en 
þá voru þau 6 ,5% verri en 1980. 

Ef t i r fa randi taf la sýnir magnvísitölur und-
anfar inna ára samkvæmt útreikningum 
Hags tofu Íslands (1972= 100). Innflutningi á 
skipum og flugvélum er sleppt. 

Magnvísitölur 
Innflutn- Útflutn-

ingur ingur 
1972 100,0 100,0 
1973 116,9 108,0 
1974 127,1 99,7 
1975 108,0 107,5 
1976 109,1 123,2 
1977 122,3 134,0 
1978 133,6 157,6 
1979 134,3 171,0 
1980 143,4 183,9 

Eins og f r am kemur á töf lunni nam magn-
aukning útflutnings 1980 7 ,5% miðað við 
1979, og er það svipuð aukning og árið áður. 
Ef útflutningi álverksmiðjunnar væri sleppt 
úr þessum tölum, yrði magnaukning útflutn-
ings 10,5% milli 1980 og 1979 og 10,1% milli 
1979 og 1978. Magnaukning innflutnings 
varð heldur minni eða 6,8% 1980, en var 
0 ,5% milli 1979 og 1978. 

Í ef t i r farandi töf lu , sem byggð er á út-
reikningum Hags tofu Íslands, ha fa verðvísi-
tölur verið leiðréttar fyrir gengisbreytingum, 
þannig að um sama gengi er að ræða öll árin 
(1963 = 100). 

Innflutn- Utflutn- Viðskipta-
ingur ingur kjör 

1963 100,0 100,0 100,0 
1964 105,9 112,3 106,1 
1965 107,0 125,7 117,5 
1966 109,0 128,3 117,7 
1967 106,8 113,4 106,2 
1968 101,0 103,0 102,0 
1969 99,5 108,3 108,8 
1970 104,0 128,7 123,8 
1971 111,4 156,5 139,7 
1972 117,5 162,5 138,3 
1973 134,1 213,8 159,3 
1974 179,5 258,0 143,7 
1975 188,4 229,4 121,8 
1976 197,8 271,8 137,2 
1977 215,1 311,9 145,0 
1978 225,1 324,2 144,0 
1979 263,9 348,4 132,0 
1980 297,1 375,5 126,4 

Rétt er að taka f ram, að viðskiptakjörin 
sýna hlutfallið á milli útflutningsverðlags og 
innflutningsverðlags. Ef viðskiptakjörin eru 
yfir 100 stig miðað við árið á undan, þá 
hefur útflutningsverðlag hækkað meira en 
innflutningsverðlag og gagnstætt , ef þau eru 
undir 100 stig. 

Hér í byr jun kaflans var nokkuð ræt t um 
minnkandi hagvöxt helstu viðskiptalanda 
okkar . Hér á eftir er birt samanburðar taf la 
um þróun viðskiptakjara nokkurra landa til 
frekari fróðleiks. 

Viðskiptakjör1) Hlutfallsleg 
1975=100 breyting í% 

1978 1979 1980 1979 1980 
Bandar ík in . . 95,9 91,0 82,3 -5,1 -9,6 
Bretland . . . . 106,3 107,1 105,2 0,7 -1,8 
Danmörk . . . 100,8 95,9 89,3 -4,9 -6,9 
Noregur . . . . 95,9 100,7 115,6 5,2 14,8 
Svíþjóð 93,5 90,2 -3,5 . . . 
Þýskaland . . 101,6 94,8 89,2 -6,7 -5,9 

Ísland 122,2 109,6 106,0 -10,3 -3,4 
1 ) Heimild: International Financial Statistics. 

Svo sem f ram kemur í töflunni versnuðu 
viðskiptakjörin í Bandar ík junum um 9,6% 
1980 og 6,9% í Danmörku, en hins vegar 
bötnuðu þau í Noregi um 14,8%. Ræðst það 

Vísitala 
Innflutn- Útflutn- Viðsk,- meðal-

ingur ingur kjör gengis 
1972 100,0 100,0 100,0 100,00 

1973 123,3 143,1 113,5 108,77 
1974 183,7 191,8 104,4 120,80 
1975 307,1 269,3 87,7 189,03 
1976 367,9 360,9 98,1 213,87 
1977 433,0 462,0 106,7 242,32 
1978 642,2 686,1 106,9 344,95 
1979 1.020,5 990,7 97,1 461,85 
1980 1.551,2 1.455,3 93,8 636,29 
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VÖRUSKIPTAJÖFNUÐUR 1980 

mest af hækkun olíuverðs, sem þó nægði 
ekki til í Bretlandi, en þar versnuðu við-
skiptakjörin um 1,8%. 

Vöruskiptajöfnuður 1980 
Þrát t fyrir mikla h æ k k u n á olíu og sölu-

tregðu og verðlækkun á freðfiski í Banda-
r ík junum varð vöruskip ta jöfnuður hag-
s tæður árið 1980, þr iðja árið í röð. Aukin 
framleiðsla á ú t f lu tn ingsafurðum ásamt hag-
stæðri þróun á öðrum útf lu tningsmörkuðum 
áttu stærstan þátt í þessari hagstæðu þróun. 

Árið 1980 var vöruskip ta jöfnuður inn hag-
s tæður um 148 m.kr . , en var hagstæður 1979 
á sambærilegu gengi um 128 m.kr . Sé tekið 
tillit til mismunandi birgðaþróunar útflutn-
ingsafurða svo og sveiflur í innflutningi sér-
stakra f járfes t ingarvara j a fnaða r milli ára 
miðað við meðaltal sl. þriggja ára, fæst 
vöruskip ta jöfnuður 1980 óhagstæður um 
157 m.kr . á móti 79 m.kr . árið 1979. 

Verðmæti útflutningsframleiðslu jókst um 
16,4% miðað við 1979, þ.e. s jávarafurða um 
15,5%, álframleiðslu um 21%, annarrar iðn-
aðarvöru til útflutnings um ca. 31%. Magn-
aukning var: Sjávarafurðir ca. 10%, ál 2% 
og kísiljárn ca. 67%. 

Útflutningsvörubirgðir í árslok 1980 námu 
772 m.kr . og jukust um 59 m.kr . á árinu 
miðað við sama gengi. 

Sú breyting varð árið 1980 á útflutningi, 

að hann stórminnkaði til Bandar íkjanna, úr 
28% 1979 af heildarútflutningi í 21,6% 
1980. Þet ta var mesta breytingin ásamt út-
flutningi til Nigeríu, sem var 7 ,1% af heild 
1980 miðað við 0 ,9% 1979. 

Hér á eftir eru birtar töf lur , sem sýna 
vöruskip ta jöfnuð þriggja undanfar inna ára 
samkvæmt uppgjöri greiðslujafnaðardeildar 
Seðlabanka Íslands. Taf lan hér á eftir er skv. 
gengi hvers t íma. 

Vöruskiptajöfnuður 
(Skv. skráðu gengi á hverjum tíma) 

1978 1979 1980 
Innflutningur (f.o.b.): 
Skip og flugvélar -64 -127 -245 

v /Þ jórsárv i rk jana -5 -12 -35 
v/álbræðslu -131 -202 -327 
v/Kröf luvirkjunar -1 - -

v/járnblendiverksm. -34 -48 -59 
Annar -1.442 -2.303 -3.646 

(Þar af olía) (-201) (-525) (-724) 
Samtals -1.676 -2.692 -4.312 

Ú t f lu tn ingur (f.o.b.): 
Samtals 1.763 2.785 4.460 

(Þar af ál) (237) (375) (548) 
Vöruskiptajöfnuður 87 93 148 
Vöruskip ta jöfnuður 
án innflutnings sér-
stakra fjárfestingar-
vara og inn- og út-
flutn. v/álbræðslu 84 107 266 

Innflutningur til álbræðslu skiptist í 
rekstrarvörur, sem voru 289 m.kr . 1980, og 
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f járfest ingarvörur , sem voru 38 m.kr . Sama 
skipting á innflutningi til járnblendiverk-
smiðju 1980 var rekstrarvörur fyrir 25 m.kr . 
og f járfest ingarvörur fyrir 34 m.kr . 

Ef innflutningstölur eru nánar skoðaðar 
með tilliti til notkunar , kemur í ljós, að 
nánast lítil breyting hefur verið milli ára. í 
hlutfalli af heildarinnflutningi nam inn-
flutningur neysluvara 32,6% 1980 miðað við 
32,8% 1979, innflutningur rekstrarvara var 
36,1% 1980, en var 39,3% 1979 og 32,8% 
1978. Er einkum um sveiflur á innflutningi 
o l íuafurða að ræða . Innflutningur f járfes t -

ingarvara, sem var 27,9% af heild 1979, 
jókst í 31,3% 1980. Er þar einkum um aukn-
ingu á flugvélainnflutningi að ræða . 

Skipting útflutnings á vöruf lokka var sem 
hér segir: Af heildarútflutningi var eins og 
venjulega hlutur s jávarafurða mestur eða 
74,9%. Er það svo til sama hlutfall og árið 
áður . Eins og áður var hlutur freðfisks 
stærstur eða 38,2% af s jávarafurðaútf lu tn-
ingi miðað við 43,8% 1979, þannig að þarna 
er um verulegan samdrátt að ræða . Útflutn-
ingur landbúnaðarafurða nam 1,7% af 
heildarútflutningi 1980 miðað við 2,5% 
1979. Hlutur iðnaðarvara í heildarútflutn-
ingi nam 21,7% 1980, sem er það sama og 
árið áður . Hlutur áls í ú t f lu t tum iðnaðarvör-
um minnkaði úr 62,3% 1979 í 56% 1980. 

Til þess að auðvelda r aunhæfan 
samanburð á milli ára er hér birt tafla, þar 
sem inn- og útflutningstölum áranna 1978 
og 1979 hefur verið breytt til sambærilegs 
gengis 1980. Sú framsetning gefur mun 
gleggri mynd af þeim breytingum, sem orðið 
hafa . 

Vöruskiptajöfnuður 
(meðalgengi 1980) 

1978 1979 1980 
Innflutningur (f.o.b.): 
Skip og flugvélar -118 -175 -245 

v/Þjórsárvirkjana -9 -17 -35 
v/álbræðslu -242 -278 -327 
v/Kröfluvirkjunar -2 - -

v/járnblendiverksm. -63 -66 -59 
Annar -2.660 -3.173 -3.640 

(Þar af olía) (-371) (-723) (-724) 
Samtals -3.094 -3.709 -4.312 

Útflutningur (f.o.b.): 
Samtals 3.252 3.837 4.460 

(Þar af ál) (437) (517) (542) 
Vöruskiptajöfnuður 158 128 148 
Vöruskiptajöfnuður 
án innflutnings sér-
stakra fjárfestingar-
vara og inn- og út-
flutnings v/álbræðslu 155 147 226 

Eins og f ram kemur í töflunni er vöru-
skipta jöfnuður 19 m.kr . hagstæðari 1980 en 
1979, en 11 m.kr . óhagstæðari en 1978. 
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1. tafla. Útflutningur 1978—1980 eftir vöruflokkum. 
(Verð í millj.kr. og magn í tonnum.) 

(Á gengi hvers tíma.) 
1978 1979 1980 

Magn Verð Magn Verð Magn Verð 
Sjávarvörur: 
Saltfiskur, þurrkaður 
Saltfiskur, óverkaður 
Saltfiskflök 
Þunnildi, söltuð 
Skreið 
ísvarin síld og loðna 
ísfiskur, annar 
Rækjur og humar , fryst 
Hrogn, hraðfryst 
Þorskalýsi, kaldhreinsað 
Þorskalýsi, ókaldhreinsað 
Matarhrogn, söltuð 
Beituhrogn, söltuð 
Saltsild 

Karfalýsi 

Síldarmjöl 

Hvalkjöt , fryst 
Fiskúrgangur, frystur 
Ýmsar sjávarafurðir , . . . . 

Sjávarafurðir , samtals 

2.056 
37.222 

2.341 
41 

6.899 
23.473 

107.189 
2.267 
3.133 
1.414 
1.075 
2.764 

327 
15.403 

3.697 
98 

68.486 
716 
802 

42.183 
94 

152.150 
1.003 
3.976 
2.938 
5.411 

487.159 

9 
158 

12 
0 

74 
56 

600 
41 
14 

3 
2 

14 
1 

42 
8 
0 

75 
1 
1 

45 
0 

171 
1 

11 
1 
6 

1.347 

3.152 
41.014 

2.151 
118 

3.281 
9.611 

34.912 
114.496 

2.042 
5.014 
1.419 
1.137 
2.930 

494 
20.047 

8.297 
8.851 

87.433 
182 

2.734 
39.213 

860 
161.250 

2.184 
4.195 
2.519 
4.550 

564.086 

20 
270 

16 
1 

51 
2 

114 
912 

57 
37 

5 
3 

20 
1 

78 
30 
27 

111 
0 
5 

50 
1 

214 
3 

24 
1 

29 
2.080 

2.540 
47.742 

3.257 
36 

12.625 
12.994 
45.209 

122.747 
2.646 
1.741 
2.129 

559 
4.335 

430 
17.470 
6.935 
2.493 

80.704 
1.186 
2.193 

30.495 
333 

131.617 
2.564 
4.917 
1.724 
6.553 

548.174 

25 
492 

44 
0 

335 
12 

206 
1.276 

109 
13 
13 
2 

42 
2 

104 
32 
10 

140 
2 
7 

62 
1 

294 
5 

41 
1 

69 
3.339 

Landbúnaðarvörur: 
Kindakjöt , fryst 

Gærur , saltaðar 
Ýmsar landbúnaðarvörur 

Landbúnaðarvörur , samtals 

4.544 
2.084 

283 
202 

2.344 
9.457 

22 
8 
2 
1 
8 

41 

4.952 
2.894 

583 
371 

2.025 
10.825 

34 
16 

5 
3 

12 
71 

4.397 
1.990 

337 
198 

2.556 
9.478 

44 
12 
4 
1 

17 
78 

Afurðir af ferskvatnsveiði, selveiði, 69 3 55 4 32 7 

Iðnaðarvörur: 
Loðsútuð skinn og húðir 
Ullarteppi, lopi og band 

Aðrar iðnaðarvörur , . . . . 
Iðnaðarvörur, samtals 

735 
653 
329 

20.020 
77.349 

1.816 
5.325 

106.227 

19 
15 
28 
12 

237 
20 
18 

348 

734 
621 
475 

21.288 
76.225 

1.832 
19.370 

120.545 

33 
20 
58 
18 

375 
31 
68 

602 

709 
874 
512 

25.309 
18.150 
67.318 

1.939 
6.414 

121.225 

59 
44 

108 
81 
23 

542 
49 
61 

967 

25.503 24 38.032 27 68.329 69 

Alls 628.415 1.763 733.573 2.785 747.238 4.460 
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8. tafla. Útflutningur hvalafurða 
1978—1980. 

1978 1979 1980 
Magn í Verð í Magn í Verð í Magn í Verð í 

tonnum millj.kr. tonnum millj.kr. tonnum millj.kr. 
Hvalkjöt, fryst: 
Japan 3.976 11 4.195 24 4.901 41 
Önnur lönd - - - - 16 0 

Samtals 3.976 11 4.195 24 4.917 41 
Hvallýsi: 
Vestur-Þýskaland 802 1 913 1 - -

Bretland - - 600 1 - -

Holland - - 621 1 - -

Noregur - - 600 1 2.193 7 
Samtals 802 1 2.734 4 2.193 7 

Hvalmjöl: 
Spánn 721 1 - - - -

Italía - - - - 1.300 2 
Japan - - 582 1 - -

Samtals 721 1 582 1 1.300 2 

9. tafla. Útflutningur á loðnulýsi og loðnumjöli 
1978—1980. 

1978 1979 1980 
Magn í Verð í Magn í Verð í Magn í Verð í 

tonnum millj.kr. tonnum millj.kr. tonnum millj.kr. 
Loðnulýsi: 
Bretland 46.744 51 51.832 67 57.555 102 
Holland 9.657 10 22.051 28 5.397 9 
Vestur-Þýskaland 6.913 8 9.044 11 14.044 22 
Noregur 4.448 5 2.194 3 2.909 6 
Önnur lönd 920 1 2.312 3 799 1 

Samtals 68.682 75 87.433 112 80.704 140 
Loðnumjöl: 
Kúba 10.701 13 - - 18.521 38 
Finnland 20.518 22 22.931 31 27.351 65 
Tékkóslóvakía 5.002 5 9.314 13 8.408 21 
Bretland 20.000 22 51.056 66 21.866 46 
Júgóslavía 18.606 23 14.521 19 7.400 21 
Pólland 19.754 22 11.871 16 26.842 60 
Ungverjaland 4.791 5 2.000 3 2.100 4 
Rúmenía 1.761 2 16.922 21 
Vestur-Þýskaland 12.567 14 3.000 4 7.370 15 
Önnur lönd 38.544 44 30.495 42 12.092 25 

Samtals 152.244 172 162.110 215 131.950 295 
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10. tafla. Niðursoðnar og niðurlagðar sjávarafurðir 
1978—1980. 

1978 1979 1980 
Magn í Verð í Magn í Verð í Magn t Verð í 
tonnum millj.kr. tonnum millj. kr. tonnum millj.kr. 

Danmörk 38 0 38 1 86 1 
Noregur 5 0 92 1 30 1 
Bretland 158 1 70 1 68 1 
Frakkland 27 0 42 1 78 3 
Sovétríkin 1.040 11 625 10 627 14 
Tékkóslóvakía 30 0 46 1 32 1 
Bandaríkin 118 1 309 4 353 7 
Austur-Þýskaland 21 0 - - - -

Vestur-Þýskaland 274 4 528 11 597 19 
Önnur lönd 105 1 82 1 68 2 

Samtals 1.816 20 1.832 31 1.939 49 

11. tafla. Útflutningur á frystu kindakjöti 
1978—1980. 

Kindakjöt, fryst: 
Færeyjar 
Noregur 
Svíþjóð 
Danmörk 
Önnur lönd 

Samtals 

Magn í Verð í Magn í Verð í Magn í Verð í 
tonnum millj.kr. tonnum millj.kr. tonnum millj.kr. 

620 3 813 7 807 9 
2.869 15 2.875 21 2.491 27 

661 2 692 4 608 5 
291 1 413 2 284 2 
103 0 159 1 207 1 

4.544 22 4.952 34 4.397 44 

12. tafla. Útflutningur á söltuðum gærum og ull 
1978—1980. 

1978 1979 1980 
Magn i Verð í Magn í Verð í Magn í Verð i 

tonnum millj.kr. tonnum millj.kr. tonnum m'úij.kr. 
Saltaðar sauðagœrur: 
Svíþjóð 161 1 179 2 49 1 
Bretland 40 0 71 0 119 0 
Vestur-Þýskaland - 84 0 - -

Önnur lönd 0 0 37 0 30 0 
Samtals 201 1 371 2 198 1 

Ull: 
Vestur-Þýskaland 160 1 345 3 201 3 
Bandaríkin - 3 0 - -

Færeyjar 1 0 - - - -

Bretland 107 1 227 2 135 1 
Önnurlönd 15 0 8 0 1 0 

Samtals 283 2 583 5 337 4 
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13. tafla. Útflutningur á loðsútuðum skinnum og húðum 
1978—1980. 

1978 1979 1980 
Magn í Verð í Magn í Verð í Magn í Verð í 
tonnum mUlj.kr. tonnum millj.kr. tonnum millj.kr. 

Finnland 147 4 145 6 200 15 
Bandaríkin 18 1 19 1 16 1 
Vestur-Þýskaland 30 1 34 2 17 1 
Bretland 10 0 11 0 5 1 
Pólland 293 6 249 9 223 17 
Danmörk 29 1 54 3 74 7 
Svíþjóð 143 4 157 8 131 13 
Önnur lönd 65 2 65 4 43 4 

Samtals 735 19 734 33 709 59 

14. tafla. Útflutningur á ullarteppum 
1978—1980. 

1978 1979 1980 
Magn í Verð í Magn í Verð í Magn í Verð í 

tonnum millj.kr. tonnum millj.kr. tonnum millj.kr. 
Rússland 167 4 114 4 158 1 
Önnur lönd 27 1 39 2 50 4 

Samtals 194 5 153 6 208 11 

15. tafla. Útflutningur á prjónavörum 
1978—1980. 

1978 1979 1980 
Magn í Verð í Magn í Verð í Magn í Verð í 

tonnum millj.kr. tonnum millj.kr. tonnum millj.kr. 
Rússland 77 5 172 13 107 14 
Bandaríkin 96 8 74 12 73 19 
Vestur-Þýskaland 29 4 55 9 80 20 
Önnur lönd 127 11 201 24 252 55 

Samtals 329 28 502 58 512 108 
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16. tafla. Útflutningur á kísilgúr 
1978—1980. 

1978 1979 1980 
Magn í Verö í Magn í Verö í Magn í Verö í 
tonnum millj.kr. tonnum millj.kr. tonnum milij.kr. 

Danmörk 999 1 1.337 1 1.046 1 
Vestur-Þýskaland 5.240 4 5.762 6 4.758 7 
Bretland 3.302 2 2.148 2 1.551 2 
Tékkóslóvakía 1.091 1 674 1 635 1 
Frakkland 2.086 1 3.238 2 1.701 2 
Holland 590 0 651 1 852 1 
Austurríki - 608 0 717 1 
Belgía 1.140 1 1.396 1 839 1 
Italía 1.937 1 1.809 1 1.951 2 
Svíþjóð" 365 0 280 0 297 0 
Ungverjaland 487 0 373 0 369 0 
Noregur 669 0 698 1 696 1 
Sovétríkin 840 0 1.440 1 1.620 1 
Önnur lönd 2.783 2 874 1 1.118 3 

Samtals 21.529 12 21.288 18 18.150 23 

17. tafla. Utflutningur á áli og álmelmi 
1978—1980. 

1978 

Bretland 
Vestur-Þýskaland 
Sviss 
Frakkland 
Ítalía 
Kína 
Pólland 
Önnur lönd 

1979 1980 

Samtals 

Magn í Verö í Magn í Verö í Magn í Verð í tonnum millj.kr. tonnum millj. kr. tonnum millj.kr. 22.153 69 20.219 103 20.660 161 12.517 39 18.892 91 14.325 119 17.258 55 18.679 89 17.292 140 
- - 9.673 47 6.145 46 
- - 3.036 15 5.427 46 11.571 29 - _ _ _ 

2.587 8 2.172 11 247 2 11.263 37 3.554 18 3.222 28 
77.349 237 76.225 375 67.318 542 
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18. tafla. Skipting innflutnings eftir notkun 
1978—1980. 

1978 1979 1980 
Innflutningur alls, c.i.f 100,0 100,0 100,0 

Neysluvörur 36,8 32,8 32,6 
Fullunnar 28,6 25,2 25,3 
Ovaranlegar 17,7 16,3 16,8 
Varanlegar 6,9 5,7 5,7 
Fólksbifreiðar og bifhjól . . . 4,0 3,2 2,8 
Hrávörur 8,2 7,6 7,3 

Rekstrarvörur 32,8 39,3 36,1 
Til álbræðslu 7,0 5,8 6,3 
Til landbúnaðar 3,2 3,4 2,5 
Til fiskveiða 2,9 2,4 2,5 
Til fiskiðnaðar 1,6 1,5 2,0 
Til annars 6,5 7,0 6,5 

Eldsneyti og smurningsoliur . . . . 11,6 19,2 16,3 
Bensín, annað en flugvélab.. . . 2,0 3,3 3,0 
Annað 9,6 15,9 13,3 

Fjárfestingarvörur 30,5 27,9 31,3 
Fullunnar 21,7 19,4 21,8 

Flugvélar 0,3 0,3 3,3 
Skip 2,9 3,1 2,1 
Önnur flutningstæki 1,8 1,3 1,6 
Vélar og verkfæri 11,8 10,0 10,3 
Annað 4,9 4,7 4,5 

Byggingarefni og efni til mann-
virkjagerðar 6,6 6,4 7,2 

Annað efni til framleiðslu á f já r -
festingarvörum 2,1 2,1 2,3 

Mikil aukning varð í innflutningi flugvéla 
1980 miðað við 1979, ef litið er á f j á rhæði r . 
Það , sem veldur, er kaup Flugleiða á flugvél 
f r á Bandar ík junum fyrir 84 m.kr . , en alls 
voru fluttar inn 47 flugvélar fyrir um 135 
m.kr . Flutt voru inn tvö vöruflutningaskip, 
f imm skuttogarar og eitt fiskiskip 1980, og er 
það svipað og árið áður . Innflutningur til ál-
bræðslu jókst um 17,6% 1980, en útf lutn-
ingur á áli jókst aðeins um 4 ,8%. Annar inn-
flutningur jókst um 14,6%. Verðmæti olíu-
innflutnings var svipað 1980 og 1979. 

Heildarverðmæti útflutnings 1980 nam 
4.460 m.kr . , og er um 16,2% aukningu f r á 
árinu áður að ræða . 

Með þessum kafla fylgir linurit, sem sýnir 
þróun vöruskipta jafnaðar 1980 samkvæmt 
mánaðar tö lum yfir inn- og útflutning miðað 
við skráð gengi á hverjum tíma. Þess ber að 
geta, að samkvæmt venju Hags tofu Íslands 
er innflutningur skipa og flugvéla tekinn á 
skýrslur tvisvar á ári og innifalinn í tölum 
fyrir júni og desember. 

19. tafla. Innflutningur nokkurra vörutegunda 
1978—1980. 

(Verð í millj.kr. miðað við skráð gengi á hverjum tíma.) 
(Magn í tonnum, nema annars sé getið.) 

1978 1979 1980 

Kornvörur til manneldis 
Fóðurvörur 
Sykur 
Kaffi 
Salt 
Bensín 
Brennsluolia 
Timbur (þús. teningsfet) 
Hjóladráttarvélar (stk.) 
Fólks- og jeppabifreiðar (stk.) 
Vöru- og almenningsbifreiðar (stk.) 
Flugvélar (stk.) 
Fiskiskip (stk.) 
Önnur skip (stk.) 

Magn Verð Magn Verð Magn Verð 
13.490 14 13.847 19 12.368 29 
73.460 35 84.918 61 62.011 65 

9.982 9 10.607 14 9.722 41 
1.928 24 2.558 38 2.333 57 

56.615 6 48.612 9 105.144 27 
181.756 73 160.275 162 143.329 238 
416.456 127 470.486 367 410.653 490 

76.957 37 74.012 55 95.342 117 
595 8 587 12 456 11 

7.875 78 7.262 97 7.757 135 
775 26 693 29 956 64 

20 2 25 8 47 134 
7 51 7 44 6 78 
- - 4 47 2 21 
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20. tafla. Innfluttar vörur eftir vörudeildum 
1977—1980. 

(Flokkað samkvœmt vöruflokkun Sameinuðu þjóðanna. Upphæðir í millj.kr. á gengi hvers árs.) 
1977 1978 1979 1980 

Kjöt og kjötvörur - 0 0 0 
Mjólkurafurðir og egg 0 0 0 0 
Fiskur og fiskmeti 3 3 4 13 
Korn og kornvörur 23 34 53 79 
Avextir og grænmeti 25 39 56 89 
Sykur og sykurvörur 8 13 20 53 
Kaffi , te, kakó og kryddvörur 25 35 54 93 
Skepnufóður (annað en ómalað korn) 16 24 40 43 
Ymiss konar matvörur o.fl 5 10 16 24 
Drykkjarvörur 6 11 16 32 
Tóbak og tóbaksvörur 9 14 23 35 
Húðir , skinn og óverkuð loðskinn 0 0 0 2 
Olíufræ, olíuhnetur og olíukjarni 0 0 0 0 
Hrágúm 0 0 0 0 
Trjáviður og korkur 26 38 56 118 
Spunaefni, óunnið og úrgangur 6 7 10 22 
Náttúrulegur áburður og jarðefni , óunnið (að undan- 46 skildum kolum, olíu o.fl .) 5 8 16 46 
Málmgrýti og málmúrgangur 36 66 86 164 
Hrávörur úr dýra- og jurtaríkinu o.fl 3 5 8 11 
Eldsneyti, smurningsolíur og skyld efni 155 217 572 804 
Dýra-, jurtaoliur (ekki ilmoliur) og feiti 5 7 12 16 
Efni og efnasambönd 4 7 10 16 
Koltjara og hráefni f rá kolum, steinoliu og náttúrulegu 

11 14 25 39 
Sútunar-, litunar- og málunarefni 6 10 13 22 
Lyf og lyfjavörur 13 24 35 51 
Ilmoliur, iimefni, snyrtivörur, fægi- og hreinsunarefni 8 13 21 33 
Tilbúinn áburður 12 16 26 40 
Sprengiefni og ýmsar efnavörur 27 43 75 118 
Leður, leðurvörur, verkuð loðskinn 2 3 4 7 
Gúmvörur 14 22 27 51 
Trjá- og korkvörur (nema húsgögn) 25 39 62 99 
Pappír, pappi og vörur úr honum 33 53 80 132 
Garn, álnavara, vefnaðarmunir o.þ.h 56 87 122 178 
Vörur úr ómálmkenndum jarðefnum 19 32 46 85 
Silfur, platina, gimsteinar og gullmunir 9 17 21 34 
Odýrir máimar 38 58 90 164 
Málmvörur 47 77 111 182 
Vélar, aðrar en rafmagnsvélar 114 193 263 464 
Rafmagnsvélar og áhöld 105 182 244 364 
Flutningstæki 180 182 261 493 
Tilhöggvin hús, hreinlætis-, hitunar- og l jósabúnaður 7 12 17 26 
Húsgögn 13 28 39 78 
Munir til ferðalaga, handtöskur o.fl 2 4 6 10 
Fatnaður 37 64 92 158 
Skófatnaður 12 20 29 52 
Vísindaáhöld, mælitæki, l jósmyndavörur og sjóntæki, úr og 22 41 55 89 
Ýmsar unnar vörur o.fl 38 68 96 162 
Vörur og viðskipti, ekki f lokkuð eftir tegund 1 3 4 8 

Samtals 1.210 1.843 2.913 4.802 
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21. tafla. Viðskipti við einstök lönd 
1977—1980. 

Innflutningur (c.i.f.) Útflutingur (f.o.b.) 
í millj.kr. 1977 1978 1979 1980 1977 1978 1979 1980 
Alls . . . 1.210 1.843 2.913 4.802 1.019 1.763 2.785 4.460 
EFTA 249 408 662 1.022 149 228 380 677 

Austurríki 6 13 13 23 0 1 2 4 
Finnland 23 41 70 132 20 40 56 137 
Noregur 121 154 246 360 19 27 54 75 
Portúgal 3 7 75 119 57 72 98 212 
Sviss 11 20 38 45 29 59 99 154 
Sviþjóð 85 173 220 343 24 30 71 95 

EBE 572 868 1.352 2.111 306 565 1.075 1.669 
Belgía 31 47 100 97 16 15 15 28 
Bretland 133 198 325 455 147 298 534 734 
Danmörk 124 183 258 392 20 34 51 94 
Frakkland 38 41 67 119 7 15 81 111 
Holland 92 142 224 438 20 18 51 45 
Irland 3 4 5 9 0 1 8 3 
Italia 27 41 60 117 25 44 101 213 
Luxemborg 1 2 1 5 0 0 1 3 
Vestur-Þýskaland , . 123 210 312 479 71 140 233 438 

Austu-Evrópa 149 189 369 535 124 136 226 393 
Austur-Þýskaland . . . . 3 6 8 12 2 0 2 2 
Búlgaría 0 0 0 1 — — — 0 
Pólland 27 13 17 23 40 47 58 108 
Rúmenía 1 0 1 1 0 2 24 2 
Rússland 109 156 326 468 72 69 108 239 
Tékkóslóvakia 9 12 16 27 5 9 27 39 
Ungverjaland 0 0 1 3 5 8 7 3 

Önnur Evrópulönd 8 12 16 48 53 109 156 255 
Færeyjar 3 0 0 1 7 10 14 23 
Grikkland 0 0 0 0 15 19 34 58 
Júgóslavía 0 1 1 1 6 28 20 22 
Spánn 5 11 14 45 21 46 88 152 
Tyrkiand 0 0 1 1 4 7 — — 

Norður-Ameríka 83 138 207 518 311 524 794 989 
Bandaríkin 80 131 190 450 308 516 779 962 
Kanada 3 7 17 68 3 8 15 27 

Ástralia 37 55 86 164 0 1 1 1 
Brasilia 17 22 37 56 2 11 7 7 
Israel 1 2 3 5 — — 0 0 
Japan 39 62 91 193 17 28 85 65 
Kína 2 3 5 8 22 29 — — 

Mexíkó 0 0 0 0 — 0 3 1 
Nigería 0 0 7 0 21 61 25 316 
Panama 1 2 2 4 2 1 2 19 

Önnurlönd 51 83 75 138 12 70 30 68 
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22. tafla. Viðskipti við einstök lönd í hlutfallstölum 
1976—1980. 

Innflutningur (c.i.f.) Útflutningur (f.o.b.) 
1976 1977 1978 1979 1980 1976 1977 1978 1979 1980 

Alls 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
EFTA 18,6 20,6 22,1 22,7 21,2 20,7 14,6 12,9 13,6 15,3 

Austurríki 0,6 0,5 0,7 0,4 0,5 0,1 0 0 0,1 0,1 
Finnland 2,0 1,9 2,2 2,4 2,7 1,7 2,0 2,3 2,0 3,1 
Noregur 8,4 10,0 8,3 8,4 7,5 2,6 1,8 1,5 1,9 1,7 
Portúgal 0,3 0,3 0,4 2,6 2,5 10,4 5,6 4,1 3,5 4,8 
Sviss 0,9 0,9 1,1 1,3 0,9 3,2 2,8 3,3 3,5 3,5 
Svíþjóð 6,4 7,0 9,4 7,6 7,1 2,7 2,4 1,7 2,6 2,1 

EBE 43,4 47,2 46,9 46,5 44,0 31,1 30,1 31,9 38,6 37,5 
Belgía 3,1 2,5 2,5 3,4 2,0 0,8 1,6 0,8 0,6 0,6 
Bretland 10,1 11,0 10,7 11,2 9,5 12,1 14,5 16,9 19,2 16,5 
Danmörk 9,5 10,2 9,9 8,9 8,2 3,1 2,0 1,9 1,8 2,1 
Frakkland 2,0 3,2 2,2 2,3 2,5 0,6 0,7 0,8 2,9 2,5 
Holland 6,1 7,6 7,7 7,7 9,1 0,8 1,9 1,0 1,8 1,0 
Írland 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0 0 0,1 0,3 0,1 
Ítalía 1,5 2,3 2,2 2,1 2,4 3,2 2,4 2,5 3,6 4,8 
Luxemborg 0 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0,1 
Vestur-Þýskaland 10,9 10,2 11,4 10,7 10,0 10,5 7,0 7,9 8,4 9,8 

Austur-Evrópa 13,8 12,2 10,1 12,7 11,1 10,2 12,2 7,5 8,0 8,8 
Austur-Þýskaland 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0 0 0 
Búlgaría 0 0 0 0 0 0 — - — — 

Pólland 1,0 2,2 0,7 0,6 0,5 3,0 4,0 2,6 2,1 2,4 
Rúmenía 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,8 0 
Rússland 11,7 9,0 8,4 11,2 9,7 5,5 7,0 3,9 3,9 5,4 
Tékkóslóvakia 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 1,0 0,5 0,5 1,0 0,9 
Ungverjaland 0,1 0 0 0 0,1 0,4 0,5 0,4 0,2 0,1 

Önnur Evrópulönd 0,8 0,8 0,6 0,5 0,9 4,4 5,1 6,2 5,6 5,7 
Færeyjar 0 0,3 0 0 0 0,5 0,7 0,5 0,5 0,5 
Grikkland 0 0 0 0 0 1,2 1,4 1,1 1,2 1,3 
Júgóslavía 0 0 0 0 0 0 0,6 1,6 0,7 0,5 
Spánn 0,8 0,5 0,6 0,5 0,9 2,5 2,1 2,6 3,2 3,4 
Tyrkland 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,4 — — 

Norður-Ameríka 10,8 6,9 7,5 7,1 10,8 29,0 30,5 29,7 28,5 22,2 
Bandaríkin 10,5 6,6 7,1 6,5 9,4 28,8 30,2 29,3 28,0 21,6 
Kanada 0,3 0,3 0,4 0,6 1,4 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 

Ástralía 4,4 3,1 3,0 2,9 3,4 0,1 0,1 0 0 0 
Brasilía 1,1 1,4 1,2 1,3 1,2 0,7 0,2 0,6 0,3 0,2 
Ísrael 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 — — — 0 0 
Japan 4,1 3,2 3,4 3,1 4,0 1,5 1,7 1,6 3,0 1,5 
Kína 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 2,1 1,6 — — — 

Nígería 0 0 0 0,2 0 1,3 2,0 3,4 0,9 7,1 
Panama 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,4 
Önnur lönd 2,7 4,2 4,9 2,6 3,0 0,9 1,2 4,5 1,4 1,3 



Gjaldmiðilsbreytingin 1. janúar 1981 

I. Aðdragandi og undirbúningur. 
Segja má, að undirbúningur að gjald-

miðilsbreytingunni verði rakinn af tur til árs-
ins 1976, en þá var Halldóri heitnum 
Péturssyni, listmálara, falið að teikna nýjan 
10.000 króna seðil og var Þröstur Magnús-
son, teiknari, þá j a f n f r a m t ráðinn til að gera 
tillögur að útliti 10 kr. penings og breyttu út-
liti þeirra mynts tærða, sem í umferð voru. 
Allt f rá því að Seðlabankinn hafði tekið við 
myntútgáfunni úr höndum Ríkisféhirðis á 
árinu 1968 höfðu ýmsar breytingar verið 
gerðar á seðla- og myntútgáfunni , sem 
grundvallaðar voru á nýlegum lögum um 
gjaldmiðil Íslands. Mikilvægasti þát turinn í 
þessum breytingum var niðurfelling smá-
myntar minni en einnar krónu, en með því 
hö fðu í reynd verið strikaðir út tveir auka-
stafir í öllum f j á r h æ ð u m . Hins vegar kallaði 
á f ramhaldandi verðrýrnun krónunnar óhjá-
kvæmilega á frekari endurskoðun á seðla- og 
myntstærðum, en augljós þörf var orðin fyrir 
verðmeiri seðla, auk þess sem ljóst var, að 
mikil hagkvæmni og vinnusparnaður væri 
að því að gefa út 100 kr. mynt í stað 100 kr. 
seðla, sem að f jö lda til voru þá þegar um 
helmingur seðlamagnsins. Ennf remur hafði 
með innköllun hinna úreltu mynts tærða 
skapast tæk i fær i til að breyta þeim mynt-
s tærðum, sem eftir voru í umferð , en þær 
voru allar orðnar of dýrar í framleiðslu 
miðað við verðgildi. í ársbyrjun 1977 var 
Auglýsingastofu Kristínar falið að gera 
tillögur að útliti fyrrnefnds 10.000 kr. seðils, 

en Halldór Pétursson hafði andast skömmu 
áður án þess að ha fa unnist tími til að l júka 
því verki. 

Í febrúar 1977 kom f ram á Alþingi þings-
ályktunartillaga um, að hundraðfa lda bæri 
verðgildi krónunnar . Hafð i f imm árum áður 
komið f r am á Alþingi tillaga um, að t ifalda 
bæri verðgildi hennar, og taldi bankast jórn-
in þá, að t í földun væri um seinan, en hins 
vegar væri rétt að kanna, þegar krónan væri 
orðin minnsta mynteiningin, hvort æskilegt 
væri að hundraðfa lda verðgildi hennar. í 
áliti til f járhags- og viðskiptanefndar neðri 
deildar Alþingis, dags. 24. mars 1977, sagði 
bankast jórnin það skoðun sína, að veiga-
mesta röksemdin fyrir gjaldmiðilsbreytingu 
væri sú, að breytingin kynni að ha fa hag-
stæð sálræn áhrif og gæti hugsanlega dregið 
úr verðbólguhugsunarhætti , en j a f n f r a m t 
var bent á, að slíkt mundi því aðeins gerast, 
að samtímis ætt i sér stað veruleg stefnu-
breyting í meðferð efnahagsmála almennt. 

Þar sem raddir urðu nú æ háværari um, 
að breyta ætti verðgildi krónunnar , og al-
mennur h l jómgrunnur virtist vera fyrir slíkri 
breytingu, var talið ráðlegt, að bankinn 
hagaði undirbúningi að nýjum seðlum og 
mynt á þann veg, að breyta mætt i verðgild-
inu á síðari stigum undirbúningsins, ef til 
gjaldmiðilsbreytingar kæmi. Var Auglýs-
ingastofa Kristínar því beðin um að gera 
tillögur að nýrri seðlaröð, og voru fyrstu 
hugmyndir lagðar f ram í byrjun desember 
1977. Skömmu áður hafði endanlega verið 
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ákveðið myndefni á nýja mynt og voru menn 
sammála um, að röð mynda af sjávardýrum 
væri vel við hæf i , en rétt þótti að láta nytjar 
landsmanna af hinum einstöku tegundum 
ekki ráða valinu, heldur láta fagurfræðileg 
s jónarmið frekar ráða . Miklar umræður og 
fundahöld höfðu verið um val á myndum á 
myntina úr hinum mikla f jö lda ágætra til-
lagna Þrastar Magnússonar , og voru þau 
Kristín Þorkelsdóttir og Hörður Ágústsson, 
listmálari, bankanum til ráðuneytis við 
valið, auk þess sem tillögurnar voru bornar 
undir s t jórn Myntsafnarafélagsins og fleiri 
aðila. Sama er að segja um val á myndum á 
nýja seðla, en endanlegt útlit þeirra var 
ákveðið í maí 1978. Leitað var álits f jö lda 
sérfróðra manna , þeirra á meðal dr. 
Kristjáns Eld járn , þáverandi forseta Íslands, 
Björns Th. Björnssonar, listfræðings, Stefáns 
Karlssonar h j á Árnas tofnun , Þrastar 
Magnússonar, Harðar Ágústssonar, og fleiri 
mætt i telja. Voru allir ánægðir með þá lær-
dóms- og afreksmenn, sem valdir höfðu 
verið, og fannst þeim seðlarnir mjög vel úr 
garði gerðir og þ æ r fáu athugasemdir, sem 
f ram komu, aðallega varðandi útfærslu á 
bakhlið seðlanna, voru teknar til greina. 
Seðlabankinn hafði að sjálfsögðu allt f rum-
kvæði og tók endanlega ákvörðun um val á 
myndefni , en í upphaf i var lögð áhersla á, að 
hvort tveggja, seðlar og mynt , væri teiknað 
að öllu leyti hér heima og hefði þjóðlegt yfir-
bragð. Var ekkert til sparað, að teiknarar 
gætu leyst verk sin vel af hendi, og fóru þeir 
m.a . tvívegis á fund væntanlegra framleið-
enda til þess að kynna sér ýmis tæknileg at-
riði. 

Í apríl 1978 kynnti Seðlabankinn opinber-
lega hugmyndir sínar varðandi nýja seðla og 
mynt og var þá lögð áhersla á, að bankinn 
teldi t ímabært orðið að taka upp breyttan 
gjaldmiðil hér á landi og mikilvægt væri að 
nota það tæk i fær i til þess að styrkja þann 
ásetning st jórnvalda og almennings í landinu 
að sigrast á verðbólguvandanum. í umræð-
um þeim, sem á eftir fóru í tilefni af þessari 
kynningu, kom yfirleitt f r am jákvæð afstaða 

almennings gagnvart slíkri gjaldmiðilsbreyt-
ingu og þeim hugmyndum um nýja mynt og 
seðla, sem kynntar voru. í f ramhaldi af þess-
um u m r æ ð u m var á vegum Seðlabankans 
haldið á f r am undirbúningi hinnar nýju 
mynt- og seðlaútgáfu, m.a . með viðræðum 
við væntanlega framleiðendur um stærð, út-
lit og aðra gerð hins nýja gjaldmiðils. Enda 
þótt hér skuli ekki farið út í tæknileg atriði, 
þykir ás tæða til að geta þess, að við ákvörð-
un um stærð myntarinnar var fylgt viður-
kenndum leikreglum, um leið og þess var gætt, 
að myntin væri sem hagkvæmust í ú tgáfu og 
mögulegt væri að gefa síðar út verðmeiri 
mynt í stað seðla. Eins var við ákvörðun um 
stærð seðlanna gert ráð fyrir, að bæta mætt i 
við hærr i verðgildum, þegar ás tæða þætt i til, 
og reynt var að gæta hagsýni við val á prent-
aðferðum. Þannig var t .d . f jöl l i ta d júpþrykk 
látið biða seinni tíma, en þrátt fyrir það var 
fullt tillit tekið til allra venjulegra öryggis-
þát ta við seðlagerð, bæði að því er varðar 
pappír og prentun. Óskað hafði verið tilboða í 

sláttu myntarinnar f rá Royal Mint í Kanada 
og Royal Mint í London, og var tilboði 
hinnar s íðarnefndu tekið. Af ýmsum ástæð-
um var prentun seðlanna ekki boðin út, m.a . 
af því að margvíslegrar aðstoðar og ráða 
þurf t i að leita h j á sérfræðingum Bradbury, 
Wilkinson & Co. við teiknun seðlanna löngu 
áður en til slíks tilboðs gat komið. 

Í nóvember 1978 afhenti bankast jórn 
Seðlabankans st jórnvöldum greinargerð um 
endurskipulagningu seðla- og myntú tgáfu og 
hundraðfö ldun á verðgildi krónunnar . í 
greinargerðinni var rakin saga seðla- og 
myntútgáfu hér á landi, ás tæður fyrir nauð-
synlegum breytingum, að hverju bæri að 
s tefna og tillögur um f r a m k v æ m d og tíma-
setningu gjaldmiðilsbreytingar. í niðurstöðu 
er s t jórnvöldum bent á, að vegna stöðugrar 
rýrnunar á verðgildi krónunnar sé nauðsyn-
legt að gera sem fyrst miklar og kostnaðar-
samar breytingar á seðla- og myntútgáfunni 
og því rétti tíminn til að taka ákvörðun um, 
hvort taka skuli upp, samtímis fyrirhuguð-
um breytingum á gjaldmiðlum, nýja og 
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Byrjað var á því að semja f rumdrög að 
lögum um verðgildisbreytingu krónunnar , en 
hliðstæð vinna við reglugerð hófst í október 
sama ár. Að öðru leyti voru störf gjald-
miðilsnefndar í því fólgin að semja tillögur, 
greinargerðir og reglur um gjaldmiðilsbreyt-
inguna j a f n f r a m t því að sjá um annan undir-
búning, kynningu og f r a m k v æ m d á vegum 
bankans. Þ á átti nefndin samstarf af há l fu 
bankans við þá aðila, sem einkum mæddi á 
við breytinguna, sem sé peningastofnanir , 
opinbera aðila, reiknistofur, viðskiptaaðila 
svo og erlenda aðila, svo að nokkuð sé nefnt . 

Lagasetning og reglugerð. 
Gögn f rá f innsku gjaldmiðilsbreytingunni 

árið 1963 voru talsvert höfð til hliðsjónar við 
samningu laga og reglugerðar um málið. 
ítarlegra gagna hafði verið aflað f r á Finn-
landi þegar árið 1962, er til umræðu var að 
tífalda verðgildi krónunnar . 

Lög um breytt verðgildi íslensks gjaldmið-
ils eru nr. 35 f r á 29. maí 1979, og voru þau 
undirstaða breytingarinnar. Jafnhl iða setn-
ingu þeirra var gerð breyting á gjaldmiðils-
lögunum f rá 1968 með setningu laga nr. 65 
f rá 29. maí 1979. Át tundu grein laganna var 
breytt og ráðherra heimilað að ákveða, að 
f j á r h æ ð sérhverrar kröfu eða reiknings skuli 
greind með há l fum eða heilum tug aura. Var 
þetta lögfest einkum með tilliti til þess, að 
ráðgert var að slá ekki minni nýja mynt en 5 
aura. 

Reglugerðin varð nr. 253 f rá 13. maí 1980 
og var kölluð reglugerð um gjaldmiðilsbreyt-
ingu. Mikil vinna lá í setningu hennar, þar 
sem mestallur f r amkvæmdarammi málsins 
var þar settur. í henni er slegið föstu, að 
aðalþættir málsins séu tveir, verðgildisbreyt-
ing og gjaldmiðilsskipti. 

Eitt erfiðasta málið í meðförum var, að 
lægsta peningagreiðslueining og reiknieining 
skyldu ekki vera hinar sömu. Leysti nefndin 
málið þannig, að au ra jö fnun skyldi fara 
f ram h já gjaldkera við peningagreiðslu, en 
allt annað bókhald, greiðslur með millifærsl-
um og reiknistofufærslur skyldu skráðar upp 

á eyri. Lægsta greiðslueining er því hálfur 
tugur aura, en lægsta reiknieining að 
sjálfsögðu einn eyrir. 

Kynning og fræðsla. 
Vinna við kynningu var þegar haf in haust-

ið 1979 með samningu aðalbæklings um mál-
ið. Jafnhl iða var unnið við að móta fram-
kvæmdaatr iði og leggja grundvöll að setn-
ingu reglugerðar, en hún kom út í maí 1980 
eins og áður segir. 

Haf in var skipuleg útsending aðalbækl-
ings á miðju ári 1980. Hann var ítarlegur, 36 
síður, og prentaður í 15.000 eintökum. Hann 
hefur að sjálfsögðu verið mikilvægur og 
gagnlegur, en segja má, að almenni bækling-
urinn hafi gert aðalgagnið. Málið var þar 
einfaldað og aðalatriði þess dregin umbúða-
lítið f ram, og virðist það hafa dugað flest-
um. 

Almenni bæklingurinn var prentaður í 
110.000 eintökum. Skátahreyfingin og 
póstur dreifðu 70.000 eintökum inn á öll 
heimili í októberbyr jun. Hann lá og f rammi í 
öllum innlánsstofnunum og víðar og hefur 
haf t einna mest áhrif til að kynna málið, 
samfara kynningu í f jö lmiðlum. 

Þriðji bæklingurinn var bæði á ensku og 
dönsku og prentaður í 10.000 eintökum. 
Hann fór um sendiráð til út landa, til er-
lendra banka , inn á hótel, til varnar-
liðsmanna, svo og til annarra erlendra aðila, 
s tarfandi hér. 

Mun óhætt að segja, að allir þrir bækling-
arnir hafi hitt vel í mark , komið út á réttum 
tíma og fengið góða dreifingu. 

Samstarf var haf ið við Auglýsingastofu 
Kristínar árið 1979. Hún setti allt í búning, 
en mestallur frumtexti kom frá nefndinni. 
Tókst hin prýðilegasta samvinna við hana, 
en samstarfið stóð alveg f ram í janúar 1981. 

Næsti aðalþáttur kynningar var að semja 
efni í f jölmiðla , fyrir skóla og til annarrar 
dreifingar, auglýsingaspjöld o.f l . Var mikið 
verk og vandasamt við val á efni og áherslu-
atr iðum. Lögð var áhersla á ákveðna áfanga 
og markvissa sókn í auglýsingum. Má deila 
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um, hvort sumar auglýsingar haf i verið of 
lengi bir tar , t .d . í s jónvarpinu. Þess ber þó 
að geta, að s tofnkostnaður vandaðra auglýs-
inga er verulegur og endurtekin birting, t .d . í 
sjónvarpi, ekki eins kostnaðarsöm. 

Minna varð um fyrirlestra h j á félögum og 
s to fnunum en við var búist, þótt öllum 
beiðnum um það haf i verið sinnt. Í samvinnu 
við s tarfshóp banka og sparisjóða um breyt-
inguna fór s tarfsmaður bankans með hópn-
um skipulega út um land til fundarha lda með 
yf i rmönnum, gjaldkerum og s tar fsmönnum 
innlánsstofnana. Var efnt til 11 svæðisfunda 
með um 300 s tar fsmönnum banka og spari-
s jóða. Sérstök námskeið voru og fyrir gjald-
kera, sem á annað hundrað starfsmenn 
sóttu. Var öll breytingin ítarlega kynnt og 
tókst þessi kynning, að því er best verður 
séð, mjög vel. Sams konar kynning fór og 
f ram á Reykjavíkursvæðinu, þ . á .m. á vegum 
Bankamannaskólans . 

Samstarf hófst með fræðsluyfi rvöldum og 
gaf menntamálaráðuneyt ið út f ræðsluefni , 
sem var stílað til nemenda í grunnskólum. 
Sérstakt kynningarefni var og kallað f r a m 
fyrir blinda (hl jóðband og myntspjald) . 
Samstarf við f jö lmiðla var ágætt , og fékk 
málið allt ítarlega og góða meðferð h j á þeim. 

Helstu viðskiptabankar erlendis fengu 
upplýsingar um aðgerðina í júlí 1980. Heild-
artilkynning var siðan send í byr jun desemb-
er 1980 með sýnishornum af hinum nýju 
seðlum, með sérprentunum um innköllun 
gjaldmiðilsins og með u m r æ d d u m bæklingi 
og með enskri þýðingu á lögum og reglugerð 
um málið. 

Þá var búið að ákveða í desember 1980, 
hvaða reglur skyldu gilda f rá á ramótunum 
um inn- og útflutning peninga í höndum 
fe rðamanna . 

Samskipti við ráðuneyti og viðskiptaaðila. 
Fjármálaráðuneyt ið setti þegar í ágúst 

1980 f r am fyrirvara út af endurupptöku 
aura. Voru talin tormerki á því vegna bók-
halds og erfiðleika við beitingu tölvu og 
álagningu ýmissa opinberra gjalda. í des-

ember flutti f já rmálaráðherra f rumvarp til 
laga um minnstu mynteiningu við álagningu 
og innheimtu opinberra gjalda og f rumvarp 
um breyting á lögum nr. 36/1978, u m 
stimpilgjald, sem urðu að lögum nr. 79 23. 
desember 1980 og nr. 82 23. desember 1980, 
með heimildum til að j a f n a f j á rhæði r við 
heila krónu. 

Nokkuð bar á smávægilegum árekstrum í 
upphaf i árs 1981 milli fy r i r tækja og ráðu-
neytisins út af uppgjöri á reikningum, sem 
settir voru f r am í aurum. 

Í 21. gr. reglugerðar um gjaldmiðilsbreyt-
inguna var heimild til að skipa nefnd þriggja 
manna af há l fu viðskiptaráðuneytis, f j á r -
málaráðuneytis og Seðlabanka til þess að 
skera úr um deilur, er upp kynnu að rísa um 
f r amkvæmd málsins með r íkisstofnunum, 
bönkum og sparisjóðum. Nefndin var 
skipuð í október 1980 að beiðni f já rmála-
ráðuneytisins og átti fund um ofangreint 
mál. Varð ekki samkomulag í nefndinni, og 
lyktaði þessu með umræddr i lagasetningu. 

Samskipti við reiknistofur hófust á árinu 
1979. Skiluðu þær yfirleitt sínu verkefni 
mjög vel og samsinntu þeirri stefnu, að 
lægsta reiknieining væri einn eyrir, en lægsta 
peningagreiðslueining 5 aurar . 

Hið ágætasta samstarf varð við verðlags-
s tofnun. Stefna hennar í kröfugerð til 
kaupmanna um verðmerkingar var ákveðin í 
samráði við gjaldmiðilsnefnd. í aðalriti 
bankans til almennings hafði verið lagt til, 
að tvíverðmerking vara hæfist í nóvember-
byr jun 1980. Ákvæði um þetta atriði er í 13. 
gr. reglugerðar um gjaldmiðilsbreytinguna. 
Samdi nefndin drög að auglýsingum stofn-
unarinnar . H ú n náði samstöðu við kaup-
menn um tvíverðmerkingu vara f rá nóv-
emberbyrjun 1980 f ram í janúar 1981. Má 
segja, að fátt haf i stuðlað eins vel að góðum 
framgangi breytingarinnar, meðan hún gekk 
yfir, og þetta atriði, m.a . til að venja fólk við 
umreikning verða yfir í nýju krónuna. 

Á sama hátt má segja, að samband við 
samtök kaupmanna hafi verið gott. Einnig 
skapaðist snemma gott samband við innflytj-
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skipti 2. janúar 1981 nr. 619 f r á 19. des. 
1980, þar sem ráðuneytið staðfesti skiptin 
þennan sérstaka föstudag, sem ekki var 
bankaafgreiðsludagur í venjulegum skiln-
ingi. Átti með þessu að tryggja, að enginn 
réttindamissir yrði, þar sem víxilafsagnir 
gátu ekki farið f r am. 

Það fór svo, að allar afgreiðslur í bönk-
um, sparisjóðum og Seðlabanka voru opnar 
til skiptanna föstudaginn 2. janúar f rá kl. 10 
til 18, en laugardaginn 3. janúar voru 
eingöngu sparisjóðir og afgreiðsla Seðla-
bankans opin til skipta f r á kl. 10 til 16. Báða 
dagana var ör t röð allan daginn í afgreiðslum 
og gríðarlega miklu skipt. Má nefna sem 
dæmi , að í aðalbanka Landsbankans við 
Austurstræti og Hafnars t ræt i voru starfandi 
17 gjaldkerar. Var greinilegt, að full þörf 
hafði verið fyrir því, að allar afgreiðslur 
væru opnar einnig seinni daginn. Var þegar 
ljóst, að áhugi var h já almenningi að l júka 
skiptunum sem fyrst. Fór svo, að allar af-
greiðslur við banka og sparisjóði unnu með 
ítrasta álagi f ram undir miðjan janúar við 
skiptin. Fór griðarlega mikil yfirvinna f ram í 
öllum s tofnunum þessa daga, sem kostaði 
þær að sjálfsögðu veruleg f já rú t lá t . 

Sumar stofnanir komu upp sérstökum af-
greiðslum til þess að m æ t a álaginu og má 
geta þess, að nokkrar stærri búðir (vöru-
markaðir) á Reykjavíkursvæðinu höfðu sér-
staka skiptikassa fyrir viðskiptavini, meðal 
annars til að sjá um, að greiðslur fyrir vörur 
h j á gjaldkerum gætu ávallt far ið f ram með 
ný jum krónum, eftir því sem hægt var. Gafst 
þetta vel. Seðlabankinn kom upp afgreiðslu-
miðstöð á mynt í húseign sinni við Einholt 
fyrir banka og sparisjóði. Þar hafði og farið 
fram umpökkun myntar í smærri umbúðir á á-
kveðnum mynts tærðum, 5 kr. , 1 kr. og 50 
aurum. Hófs t sú vinna h j á Seðlabankanum í nóvember. 

Starfshópur banka og sparisjóða hafði 
samið og látið prenta sérstaka uppgjörs-
miða, sem hver og einn viðskiptamaður var 
beðinn að fylla út með nafni , heimilisfangi 
og nafnnúmeri , áður en til gjaldkera var 

komið, til þess að skipta gjaldmiðli. Átti að 
sundurliða á miðanum, hve miklu menn 
vildu skipta og í hvaða s tærðum. Þessi að-
ferð flýtti skiptum, skapaði visst öryggi og 
létti starf gjaldkera. Ef mistök urðu, átti að 
vera hægt að rekja þau. Miðar þessir vöktu 
þó tortryggni nokkurra og ein kvörtun barst 
viðskiptaráðherra um, að með þessu væri 
verið að hnýsast í einkahagi, en lögð haf i 
verið áhersla á það í kynningu, að enginn 
skipti sér af , hvað hver aðili skipti miklu af 
peningum, og engin skráning fær i f r am á því 
af hálfu hins opinbera. 

Föstudaginn 2. janúar hélt bankast jórnin 
fund með ful l t rúum fjölmiðla. Var þar m.a . 
hvatt til, að skiptunum yrði hraðað, þar sem 
þýðingarmikið væri, að bæði gamla og nýja 
krónan yrðu sem stystan tíma í umferð sam-
tímis. 

Verður ekki annað sagt en að allir aðilar 
hafi lagt sig fram um, að breytingin gengi vel. 
Er sérstaklega ástæða til að geta mjög góðrar 
f rammistöðu af hálfu starfsfólks í peninga-
s tofnunum, verslunum og þjónustumið-
stöðvum. 

Ekki er kunnugt um, að menn hafi orðið 
fyrir t jóni vegna mistaka við skiptin. Banka-
menn urðu varir við nokkur tilfelli um 
mistök í dagsetningum tékka, sem voru leið-
rétt með góðvilja. Má heita mjög merkilegt, 
hve allt gekk vel og árekstralítið, sem má 
þakka góðri kynningu, lipru starfsfólki og 
siðast en ekki síst því, hve allur almenningur 
var vel með á nótunum. Áhersla hafði verið 
lögð á það í auglýsingum, að öll meðferð 
bankabóka og hliðstæðra skjala kæmist 
s já l fkrafa í hö fn , og fóru viðskiptavinir 
banka og sparisjóða ekki almennt að huga 
að þessum hlutum fyrr en líða fór á janúar , 
er skat t f ramtöl byr juðu. 

Mjög erfitt er að f jal la á þessu stigi um, 
hvort gjaldmiðilsbreytingin sjálf hafi sem 
slík stuðlað að því, að verð á vöru og þjón-
ustu hafi verið hækkað umfram það, sem 
eðlilegt var, en þetta er ritað í maí 1981. Á 
sama hátt verður ekki reynt að fjal la um 
það, að hvaða leyti breytingin hafi haf t til-
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ætluð sálræn áhrif til að fá fólk til að um-
gangast verðmeiri gjaldmiðil með meiri að-
gæslu en áður . Verður seint hægt að leggja 
mælikvarða á það. 

Ás tæða er til að æt la , að yngri kynslóðin 
hafi verið f l jótari til en sú eldri að hugsa í 
nýjum krónum. Freistandi er að álykta, að 
þeir, sem vinna mikið í tölum í starfi, haf i 
verið tiltölulega fl jótir að átta sig á nýjum 
verðgrundvelli og ný jum peningastærðum í 
vinnu sinni, en að menn í persónulegum f já r -
reiðum eigi enn langan tíma f ramundan til 
að tileinka sér hið ný ja viðhorf . Of mikið bar 

31/12 
1980 

Gamlir seðlar og mynt í umferð í m.nýkr.: 
Seðlar 229,5 
Mynt 7,2 

Hlutfall (%) gamalla seðla og myntar í umferð 
miðað við 31/12 1980: 

Seðlar 100,0 
Mynt 100,0 

Miðað við seðla og mynt í umferð á hverjum tíma: 
Seðlar 100,0 
Mynt 100,0 

Til samanburðar má geta þess, að við 
gjaldmiðilsbreytinguna í Finnlandi árið 1963 
var búið að innleysa ⅓ gamalla seðla 8. 
janúar , helming hinn 15. janúar og nálægt 
⅔ í lok mánaðarins . Þriðjungur gömlu 
myntarinnar kom inn í janúar 1963, en um 
miðjan júní voru tæplega 40% hennar enn í 
umferð. 

Tíminn á eftir að leiða betur í ljós, hvernig 
almenningur og viðskiptalífið taka þeim nýju 
s tærðum seðla og myntar , er settar voru í 
umferð um áramótin . Hér fer á eftir taf la , er 
sýnir, hvernig seðla- og myntmagnið skiptist 
á stærðir hinn 30. apríl 1981: 

% af % af 
Seðlar umferð Mynt umferð 
500 krónur 64,3 5 krónur 35,4 
100 krónur 21,7 1 króna 28,3 
50 krónur 5,2 50 aurar 6,9 
10 krónur 4,3 10 aurar 4,1 

5 aurar 0,9 
Gamlir seðlar 4,5 Gömul mynt 24,4 
Samtals 100,0 100,0 

Sú regla gilti um f ramkvæmdina , að hver 
og einn aðili varð að standa undir kostnaði 

á því og ber enn, að f jölmiðlar setji f ram 
tölur í gömlum krónum og nýjar krónur ein-
kenndar sem slíkar, en þetta er að lagast, 
þegar þetta er ritað í maí. 

Yfirlit um innlausn gamalla króna fyrir 
nýjar fylgir hér á eftir, og segir það sina 
sögu. Skipti seðla urðu mjög hröð allt f ram í 
miðjan febrúar , en þá voru ekki meira en lið-
lega 10% seðla í gömlum krónum eftir í um-
ferð. Hins vegar gengu skipti á mynt mun 
hægar eins og búist var við, og voru um 60% 
gömlu myntarinnar útistandandi um miðjan 
febrúar . 

09/01 
1981 
76,2 

5,7 

16/01 
1981 
51,5 

5,2 

30/01 
1981 
35,8 

4,8 

27/02 
1981 
22,9 

4,3 

30/04 
1981 
15,4 
4,0 

33.3 22,5 15,6 10,0 6,7 
79,2 72,2 66,7 59,7 55,6 
22.4 16,6 12,3 7,7 4,4 
40,7 36,7 33,3 27,9 22,6 

h já sér. Beinn kostnaður Seðlabankans 
vegna breytingarinnar með hönnun og f ram-
leiðslu myntar og seðla, auglýsingum, flutn-
ingi gjaldmiðilsins og fleira er þannig: 

i Nýir seðlar og mynt: Þús.nýkr. 
a) Undirbúningsvinna, hönnun o.f l . 260 
b) Framleiðslukostnaður, þ.m.t . 

gröftur og gerð prent- og sláttu-
móta. Birgðir áætlaðar til 2 ára 7.930 

c) Dreifing nýja gjaldmiðilsins, eyðing 
hinsgamla o . f l 930 

ii Kynning og auglýsingar: 
a) Útgáfa og dreifing bæklinga 390 
b) Auglýsingar í hinum ýmsu fjöl-

miðlum 750 
c) Önnur kynning 150 

iii Annar kostnaður 300 
10.710 

Gjaldmiðilsnefndin hætt i að mestu störf-
um í mars. Þó hafa fallið til verkefni á f ram 
við og við h já nefndinni. Nefndin hélt 120 
formlega fundi f rá maí 1978 og f ram í febrú-
ar 1981. Við hana s törfuðu Björn Tryggva-
son, formaður , Stefán Þórarinsson og 
Hjör tur Pjetursson svo og Ingvar A. Sigfús-
son, sem var ráðinn ritari og starfsmaður 
nefndar innar í maí 1979. 



Störf Alþingis 

Hér er greint frá störfum 103. löggjafarþings Íslendinga, og fylgir 
skrá yfir lög og ályktanir þingsins. Greinin er tekin saman af 
Sigurði G. Thoroddsen. 

Reglulegt Alþingi 1980—1981, sem var 103. 
löggjafarþing Íslendinga, stóð f rá 10. október 
til 20. desember 1980 og f rá 26. janúar til 25. 
maí 1981 eða alls í 192 daga. 

Haldnir voru samtals 324 þingfundir , þar 
af 110 í neðri deild, 124 í efri deild og 90 í 
sameinuðu þingi. 

Á þinginu voru lögð f r am 182 lagafrum-
vörp, þar af 98 s t jó rnar f rumvörp og 84 þing-
manna f rumvörp . Á milli deilda skiptust 
f rumvörpin þannig, að fyrir neðri deild voru 
lögð 47 s t jó rnar f rumvörp og 57 þingmanna-
f rumvörp . Fyrir efri deild voru lögð 50 
s t jó rnar f rumvörp og 27 þ ingmannafrum-
vörp. Fyrir sameinað þing var lagt eitt 
s t jó rnar f rumvarp . 

Alls voru 97 lagafrumvörp afgreidd sem 
lög f r á Alþingi, þar af 84 s t jó rnar f rumvörp 
og 13 þ ingmannaf rumvörp . Tvö þingmanna-
f rumvörp voru felld, sex þ ingmannaf rum-
vörpum var vísað til r íkisst jórnarinnar . 
Ennf remur voru tvö þ ingmannaf rumvörp 
afgreidd með rökstuddri dagskrá. F jór tán 
s t jó rnar f rumvörp og 61 þ ingmannaf rum-
varp urðu ekki ú t rædd á þinginu. 

Alls voru bornar f r am 95 þingsályktunar-

tillögur, þar af 94 í sameinuðu þingi og ein í 
neðri deild. Fjörutíu og sjö tillögur voru sam-
þykktar sem ályktanir Alþingis, þremur var 
vísað til ríkisstjórnarinnar og 45 urðu ekki 
ú t ræddar . 

Til samanburðar má geta þess, að á síðasta 
reglulega Alþingi, það er 102. löggjafar-
þinginu, voru lögð f ram 123 lagafrumvörp, 
og voru 63 afgreidd sem lög f rá Alþingi. Þ á 
urðu ályktanir Alþingis 15 að tölu. 

Alls voru bornar f r am 109 fyrirspurnir, 
allar í sameinuðu þingi. Sumar fyrir-
spurnirnar voru fleiri saman á þingskjali, svo 
að málatala þeirra var ekki nema 58. Allar 
voru fyrirspurnirnar ræddar eða þeim svarað 
skriflega nema níu. 

Mál, sem komu til meðferðar þingsins, 
voru alls 336 að tölu. Skýrslur ráðherra urðu 
samtals tíu. Tala prentaðra þingskjala varð 
1078. 

Hér fer á eftir skrá yfir öll lög og þings-
ályktunartillögur, sem afgreidd voru á 
þinginu, og er stuttlega vikið að efni flestra 
mála. Þ á er þess getið, hvenær hvert mál var 
samþykkt á Alþingi, og einnig er getið 
númers og staðfestingardags laganna. 
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Skrá yfir lög, afgreidd á 103. löggjafarþingi. 
Almannatryggingar. 

Samþykkt 
á Alþingi 

15. des. 1980 

Lög 
nr. og dags. 

85/23. des. 1980 Lög um breyting á lögum um almannatryggingar, nr. 
67/1971, með síðari breytingum. 

Breyting þessi varðar aðallega greiðslu barnalífeyris, þegar 
barn verður ekki feðrað. 

Lög um fæðingarorlof , breyting á lögum um almanna-
tryggingar, nr. 67/1971, með síðari breytingum. 

Foreldri, sem lögheimili eiga á Íslandi, eiga rétt á þriggja 
mánaða fæðingarorlofi samkvæmt nánari ákvæðum laga 
þessara. 

Lög um breyting á lögum um almannatryggingar, nr. 
67/1971, með siðari breytingum. 

Framlag atvinnurekenda vegna útgjalda lífeyristrygginga er 
lögfest 2% af launum og þóknunum fyrir starf liðins árs. 
Fallið er frá ákveðinni prósentuskiptingu milli ríkis annars 
vegar og atvinnurekenda hins vegar. 

Lög um breyting á lögum um almannatryggingar, nr. 
67/1971, með síðari breytingum. 

Lögin kveða á um rétt sjómanna til töku ellilífeyris. Einnig 
eru breytt ákvæði um greiðslu örorkustyrks til þeirra 
styrkþega, sem náð hafa 62 ára aldri. 

Lög um breyting á lögum nr. 95/1975, um breyting á 
lögum um almannatryggingar, nr. 67/1971, með síðari 
breytingum. 

Lögin varða álagningu sjúkratryggingargjalds. 

Alþingi. 
Lög um þingfararkaup alþingismanna. 

Helsta breyting þessara laga er, að Kjaradómur ákveði 
þingfararkaup þingmanna. 

Bankamál. 
Lög um breyting á lögum nr. 69 27. júní 1941, um 
sparisjóði. 

Með lögum þessum er sparisjóðum heimilað að ganga í 
ábyrgð fyrir viðskiptaaðila sína með þeim skilyrðum, sem í 
lögunum greinir. 

1 9 . d e s . 1 9 8 0 97/29. d e s . 1 9 8 0 

19. des. 1980 103/29. des. 1980 

16. maí 1981 30/26. maí 1981 

20. maí 1980 36/26. maí 1981 

19. nóv. 1980 75/2. des. 1980 

18. des. 1980 100/29.des. 1980 
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Lög um breyting á lögum nr. 94/1933, um tékka. 
Tilkynning banka um tékka til greiðslujöfnunarstöðvar 
jafngildir sýningu hans til greiðslu. Samkvæmt eldri lögum 
þyrfti að afhenda sjálfan tékkann. 

Dómsmál. 
Lög um breyting á lögum nr . 85 23. júní 1936, um 
meðferð einkamála i héraði. 

Felld eru niður ákvæði eldri laga um sáttanefndir í 
einkamálum. Héraðsdómari leitar nú sátta. Fjallað er nánar 
um það í lögunum. Þá eru ákvæði um meðdómsmenn, dóm-
þinghár, stefnufrest, greinargerðir, munnlegar skýrslur o.fl. 

Efnahags- og fjármál 
Lög um minnstu mynteiningu við álagningu og 
innheimtu opinberra gjalda. 

Álagning og innheimta skatta og opinberra gjalda miðast 
við heilar krónur. 

Lög um ráðstafanir til viðnáms gegn verðbólgu. 
Lögin kveða á um tímabundna verðstöðvun, vaxta-
ákvarðanir, stofnun verðtryggðra sparifjárreikninga í 
bönkum, verðbætur o.fl. 

Lög um verðlagsaðhald, lækkun vörugjalds og bindi-
skyldu innlánsstofnana. 

Lögin greina frá ýmsum efnahagsráðstöfunum. 

Erlend samskipti. 
Lög um Grænlandss jóð. 

Með framlagi ríkissjóðs að fjárhæð 125 millj. gamalla króna 
er stofnaður sjóður til að stuðla að nánari samskiptum 
Grænlendinga og Íslendinga. 

Lög um Þróunarsamvinnus tofnun Íslands. 
Stofnun þessi skal vinna að samstarfi Íslands við 
þróunarlöndin með það markmið fyrir augum að styðja við-
leitni stjórnvalda í þessum löndum til að bæta efnahag 
þeirra og tryggja félagslegrar framfarir. Stofnunin heyrir 
undir utanríkisráðuneytið, og kveða lögin nánar á um stjórn 
hennar, hlutverk o.fl. 

Samþykkt Lög 
á Alþingi nr. og dags. 

6. maí 1981 24/18. maí 1981 

16. maí 1981 28/26. maí 1981 

19. des. 1980 79/23. des. 1980 

30. mars 1981 10/13, apríl 1981 

30. apríl 1981 12/30. apríl 1981 

17. des. 1980 102/31. des. 1980 

16. maí 1981 43/26. maí 1981 
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Hegningarlög. 

Lög um breyting á a lmennum hegningarlögum, nr . 
19/1940, sbr. lög nr . 22/1955. 

Hér er aðallega um breytingar að ræða, er varða 
sakarfyrningu og brottfall viðurlaga, svo og breytingar á 
ákvæðum laganna um líkamsárásir og líkamsmeiðingar. 

Lög u m breyting á a lmennum hegningarlögum, nr . 
19/1940, sbr. lög nr . 41/1973, lög nr . 24/1976 og lög nr . 
52/1980. 

Við 6. gr. alm. hegningarlaga bætist ákvæði, er varðar 
refsiverða gislatöku, sbr. alþjóðasamning, sem lagður var 
fram til undirritunar 18. desember 1979. 

S a m þ y k k t 
á A l þ i n g i 

8. maí 1981 

16. maí 1981 

L ö g 
n r . o g d a g s . 

20/18. maí 1981 

69/29. maí 1981 

Heilbrigðismál. 
Lög um m e i n a t æ k n a . 

Lögin fjalla um skilyrði þess að mega kallast meinatæknir, 
starfsréttindi og skyldur. 

15. des. 1980 

Lög um breyting á lögum nr . 85/1968, um ei turefni og 29. apríl 1981 
hættuleg efni . 

99/29. des. 1980 

19/12. maí 1981 

Lög um heimild fyrir r íkisst jórnina að fullgilda fyrir 
Íslands hönd samning um varnir gegn mengun sjávar f r á 
lands töðvum. 

8. maí 1981 67/18. maí 1981 

Lög um breyting á lögum um heilbrigðisþjónustu, nr . 
57/1978. 

Varða ráðningu aðstoðarlækna. 
Lög um hol lus tuhætt i og heilbrigðiseftirlit . 

Lög þessi koma í stað eldri laga nr. 12/1969, um sama efni, 
og er ætlað, eins og segir í 1. gr., að tryggja landsmönnum 
svo heilnæm lífsskilyrði sem á hverjum tíma eru tök á að 
veita. Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti fer með yfir-
stjórn mála samkvæmt lögunum, landlæknir er ráðgjafi 
ráðherra, og í landinu skulu starfa 47 heilbrigðisnefndir. 
Kveðið er á um stofnun, er nefnist Hollustuvernd ríkisins og 
hefur yfirumsjón með almennu heilbrigðiseftirliti, matvæla-
eftirliti, mengunarvörnum o.fl. Fjallað er um heilbrigðis-
samþykktir sveitarfélaga, heilbrigðisfulltrúa o.fl. 

15. maí 1981 

18. maí 1981 

42/26. maí 1981 

50/29. maí 1981 
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Iðnaður. 
Samþykkt Lög 
á Alþingi nr. og dags. 

Lög um lagmetisiðnað og Þróunarsjóð lagmetis- 22. maí 1981 58/4. júní 1981 
iðnaðarins. 

Lögin kveða á um sérstaka stofnun, Sölustofnun lagmetis. 
Aðilar hennar eru útflutningsframleiðendur á sviði lagmetis. 
Breyting frá fyrri lögum er m.a. sú, að aðild ríkisins fellur 
niður. Fjallað er um hlutverk stofnunarinnar, stjórn, tekjur, 
stofnsjóð og starfsemi. Þá eru ákvæði um Þróunarsjóð lag-
metisiðnaðarins, sem starfar undir yfirstjórn iðnaðar-
ráðherra og hefur það hlutverk að efla lagmetisiðnaðinn 
með því að stuðla að tæknilegri uppbyggingu, markaðs-
öflun o.fl. 

Lög um sjóefnavinnslu á Reykjanesi. 22. maí 1981 62/4. júní 1981 
Ríkisstjórninni er heimilt að beita sér fyrir stofnun 
hlutafélags, Sjóefnavinnslunnar h.f., til vinnslu á saltefnum 
og öðrum efnum, sem falla til við þá vinnslu. Takist ekki að 
afla meirihluta hlutafjár á almennum markaði innanlands, 
leggur ríkissjóður til meirihluta hlutafjár í félaginu. Ákvæði 
eru um heimildir ríkisstjórnarinnar vegna stofnunar 
félagsins, svo og að iðnaðarráðherra geti leyft hlutafélaginu 
að reisa og reka allt að 10 MW raforkuver í tengslum við 
starfrækslu fyrirtækisins. 

Lög um stálbræðslu. 25. maí 1981 59/4. júní 1981 
Lögin fjalla um heimild ríkisstjórnarinnar til þess að gerast 
eignaraðili að Stálfélaginu h.f. og leggja fram allt að 40% 
hlutafjár þess. 

Lög um steinullarverksmiðju. 25. maí 1981 61/4. júní 1981 
Lögin fjalla um heimild ríkisstjórnarinnar til þess að taka 
þátt í stofnun hlutafélags um steinullarverksmiðju og leggja 
fram allt að 40% hlutafjár þess. 

Kirkjumál. 
Lög um biskupskosningu. 19. des. 1980 96/31. des. 1980 

Í lögum þessum, sem fella úr gildi eldri lög sama efnis nr. 
21/1921, er fjallað um kjörgengi, kosningarétt og fyrir-
komulag kosningar. M.a. eru nýmæli um þátttöku leik-
manna í biskupskjöri. 

Lög um söngmálastjóra og Tónskóla þjóðkirkjunnar. 16. febr. 1981 3/24. febr. 1981 
Fjallað er um verkefni söngmálastjóra og starfrækslu 
tónskóla á vegum þjóðkirkjunnar, er söngmálastjóri veitir 
forstöðu. 

Lög um kirkjubyggingarsjóð. 8. maí 1981 21/18. maí 1981 
Kirkjubyggingarsjóður veitir þjóðkirkjusöfnuðum lán til 
kirkjubygginga og varanlegra endurbóta á eldri kirkjum. 
Ákvæði eru um tekjur hans, stjórn, lánsskilyrði o.fl. 
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Landbúnaður. 

Lög um tilraunastöð Búnaðarsambands Suðurlands og 
Rannsóknastofnunar landbúnaðarins að Stóra - Ármóti . 

Samþykkt 
á Alþingi 

16. maí 1981 

Lög 
nr. og dags. 

29/26. maí 1981 

Lög um loðdýrarækt. 21. maí 1981 53/29. maí 1981 
í lögum þessum eru ákvæði um innflutning loðdýra, skilyrði 
fyrir stofnun loðdýrabúa o.fl. 

Lög um breyting á lögum nr. 15/1979, um breyting á 22. maí 1981 45/29. maí 1981 
lögum nr. 101/1966, um Framleiðsluráð land-
búnaðarins, verðskráningu, verðmiðlun og sölu á land-
búnaðarvörum o.fl . 

Verði búvöruframleiðsla meiri en þörf er fyrir á innlendum 
markaði og ekki fæst viðunandi verð fyrir umframfram-
leiðslu erlendis, er heimilt með reglugerð að ákveða 
mismunandi verð á búvörum til framleiðenda og að 
innheimta gjald af kjarnfóðri. 

Lög um varnir gegn s júkdómum og meindýrum á 25. maí 1981 51/29. maí 1981 
plöntum. 

Lántökur, ábyrgðir og greiðsluheimildir. 
Lög um málefni Flugleiða h . f . 

í lögunum er ríkisstjórninni veitt heimild til tiltekinna 
aðgerða vegna rekstrarerfiðleika Flugleiða h.f. 

Lög um heimildir til lántöku á árunum 1980 og 1981 og 
ábyrgðarheimildir. 

Lögin fjalla um lántökuheimildir ríkissjóðs á árinu 1980 að 
fjárhæð allt að 4.750 m.kr. og til endurlána með þeim hætti, 
sem í lögunum greinir. Þá er einnig heimild til töku 25.000 
m.kr. í erlendum gjaldeyri á árinu 1981 vegna lánsfjár-
áætlunar. 

Lánsfjár lög fyrir árið 1981. 
Lögin kveða á um lántökuheimild fyrir ríkissjóð á árinu 
1981 auk heimildar til Landsvirkjunar, Orkubús Vestfjarða, 
Kísiliðjunnar h.f., aðila, er standa að hitaveitufram-
kvæmdum, Framkvæmdasjóðs Íslands o.fl. Ennfremur eru 
ákvæði um kaup lífeyrissjóða á verðtryggðum 
skuldabréfum af ríkissjóði, Byggingarsjóði ríkisins o.fl., svo 
og ýmis önnur ákvæði. 

18. nóv. 1980 

18. des. 1980 

74/26. nóv. 1980 

89/24. des. 1980 

14. apríl 1981 13/28. apríl 1981 

vegna lántöku 20. maí 1981 Lög um ábyrgðarheimildir 
Bjargráðasjóðs. 

Varða sjálfskuldarábyrgð ríkissjóðs á allt að 15 millj. króna 
láni. 

37/26. maí 1981 
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Menntamál. 
Samþykkt 
á Alþingi 

Lög um breyting á lögum nr. 67/1966, um vélstjóranám. 16. febr. 1981 
Lagabreyting þessi varðar það, hverjir rétt eigi á 
starfsheitinu vélfræðingur. 

Lög um breyting á lögum nr. 38/1971, um Kennarahá- 24. febr. 1981 
skóla Íslands. 

Breytingar á ákvæðum laganna um inntökuskilyrði og 
námsefni í Kennaraháskóla Íslands. 

Lög um breyting á lögum nr. 55 15. apríl 1971, um fisk- 29 • apríl 1981 
vinnsluskóla. 

Lög 
nr. og dags. 

6/2. mars 1981 

7/10. mars 1981 

18/12. maí 1981 

Lög um réttindi manna til að kalla sig viðskiptafræðinga 
eða hagfræðinga . 12. maí 1981 27/25. maí 1981 

Lög um þýðingarsjóð. 18. maí 1981 35/26. maí 1981 
Hlutverk sjóðsins er að lána eða styrkja útgefendur til 
útgáfu vandaðra erlendra bókmennta á íslensku máli. 
Fjallað er um tekjur sjóðsins, stjórn o.fl. 

Lög um breyting á lögum nr. 63/1974, um grunnskóla. 18. maí 1981 39/26. maí 1981 
Lögin eru um gildistöku skólaskyldu. 

Orkumál. 
Lög um breyting á lögum nr. 83/1974, um verðjöfnunar- 18. des. 1980 105/31. des. 1980 
gjald af ra forku , sbr. lög nr. 99/1979, um breyting á 
þeim. 

Lög um raforkuver . 25. maí 1981 60/4. júní 1981 
Í lögum þessum eru heimildir til að reisa og reka fjórar 
vatnsaflsvirkjanir, Blönduvirkjun, Fljótsdalsvirkjun, 
Sultartangavirkjun og Villinganesvirkjun, auk þess heimildir 
til stækkunar Hrauneyjafossvirkjunar og Sigölduvirkjunar 
og ráðstafana vegna orkuveranna á Þjórsársvæðinu. Einnig 
fela lögin í sér almennar heimildir um jarðvarmavirkjanir og 
varaaflstöðvar. 

Persónuréttur. 
Lög um hor fna menn. 15. maí 1981 44/26. maí 1981 

Í lögum þessum er m.a. fjallað um heimild skiptaráðanda til 
að úrskurða, að um bú horfins manns skuli fara sem um 
dánarbú, varðveislu og ráðstöfun á fjármunum horfins 
manns, dóm um, að horfinn maður skuli talinn látinn o.fl. 
Úr gildi falla m.a. lög nr. 23/1922, um sönnun fyrir dauða 
manna, sem ætla má að farist hafi af slysum. 
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Lög um breyting á lögum nr. 35/1960, um lögheimili. 
Lög um veiting ríkisborgararéttar. 

Með lögum þessum er 51 manni veittur íslenskur ríkis-
borgararéttur. 

Lög um kerfisbundna skráningu á upplýsingum, er varða 
einkamálefni. 

Í lögum þessum, sem taka til skráningar á einkamálefnum, 
bæði af hendi einkaaðila og opinberra, er fjallað um heimild 
til skráningar upplýsinga og varðveislu þeirra, rétt skráðra 
aðila, hvort heimilt sé að veita öðrum en hinum skráða 
upplýsingar, tölvuþjónustu o.fl. 

Símamál. 
Lög um lagning sjálfvirks síma. 

Í lögunum er kveðið á um gerð sérstakrar 5 ára áætlunar um 
lagning sjálfvirks síma. 

Samþykkt 
á Alþingi 

16. maí 1981 
21. maí 1981 

25. maí 1981 

18. maí 1981 

Lög 
nr. og dags. 

33/26. maí 1981 
57/3. júní 1981 

63/5. júní 1981 

32/26. maí 1981 

Sjávarútvegur og siglingar. 
Lög um breyting á lögum nr. 80 16. sept. 1971, um Afla-
tryggingarsjóð sjávarútvegsins, með áorðnum 
breytingum. 

Meginbreytingin frá eldri lögum er, að ákvæði um upphæð 
fæðisgreiðslna og flokkun skipa skulu nú sett með reglugerð 
í stað þess að vera bundin í lögum. 

Lög um breyting á lögum nr. 89 5. júní 1947, um Fiski-
málasjóð, með siðari breytingum. 
Lög um breyting á lögum nr. 108 31. desember 1974, um 
Framleiðslueftirlit s jávarafurða. 

Lagabreyting þessi varðar Fiskvinnsluskólann. 
Lög um breyting á lögum nr. 52 12. maí 1970, um eftirlit 
með skipum. 

Um er að ræða breytingar til samræmis við breytingar á 
lögum um meðferð einkamála í héraði, sem samþykktar 
voru sama dag á Alþingi. Er um að ræða meðferð sjóferða-
prófa og meðferð mála út af sjóslysum eða brotum á 
lögunum um eftirlit með skipum. 

Lög um vitamál. 
Þetta eru heildarlög um vitamál, sem koma í stað ýmissa 
eldri laga og reglugerða um þessi mál. í lögum þessum er 
fjallað um stjórn vitamála, verkefni Vitastofnunar Íslands 
og vitanefnd. Þá eru ákvæði um landvita og hafnarvita, 
vitagjald, upplýsingaskyldu, farartálma og vitavörslu. 

16. des. 1980 101/29. des. 1980 

16. des. 1980 

10. apríl 1981 

16. maí 1981 

104/29. des. 1980 

14/24. apríl 1981 

34/26. maí 1981 

18. maí 1981 56/29. júní 1981 
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Samþykkt Lög 
á Alþingi nr. og dags. 

Lög um breyting á lögum nr. 81 31. maí 1976, um veiðar 21. maí 1981 38/26. maí 1981 
í fiskveiðilandhelgi Íslands, sbr. lög nr. 42 13. maí 1977 
og lög nr. 67 30. maí 1979. 

Kveðið er svo á, að leyfi til dragnótaveiða í Faxaflóa skuli 
bundin við veiðar á skarkola. 

Lög um aðild Íslands að samningi um framtíðar- 21. maí 1981 68/29. maí 1981 
samvinnu r ík ja varðandi fiskveiðar á Norðaustur-
Atlantshafi . 

Skattar og gjöld. 
Lög um breyting á lögum nr. 3 1. febrúar 1980, um 26. nóv. 1980 92/9. des. 1980 
t ímabundið olíugjald til fiskiskipa, sbr. lög nr. 11 11. 
apríl 1980. 

Fiskkaupandi greiði frá 1. okt. 1980 til loka árs 1980 
viðkomandi útgerð við sölu í innlendri höfn 7,5% olíugjald 
miðað við fiskverð, er ekki komi til hlutaskipta. 

Lög um breyting á lögum um útflutningsgjald af sjávar- l l . des. 1980 88/17. des. 1980 
a fu rðum, nr. 5 13. febrúar 1976. 

Lög um álagning opinberra gjalda á árinu 1980 og inn- 16. des. 1980 90/23. des. 1980 
heimtu þeirra á siðari hluta þess árs. 

Fjalla lögin um, hvenær álagningu opinberra gjalda skuli 
lokið á árinu 1980, og um fyrirframgreiðslu. 

Lög um breyting á lögum nr. 107 30. des. 1978, um 17. des. 1980 80/23. des. 1980 
sérstakt t ímabundið vörugjald, sbr. lög nr. 33 29. maí 
1980, um breyting á þeim lögum. 

Lög um álag á ferðagjaldeyri. 17. des. 1980 81/23. des. 1980 
Gjald þetta er áfram óbreytt: 10% á andvirði erlends gjald-
eyris. 

Lög um breyting á lögum nr. 36/1978, um stimpilgjald. 18. des. 1980 82/23. des. 1980 
Aðallega er um að ræða breytingar vegna gjaldmiðils-
breytingarinnar 1. janúar 1981 svo og nokkrar minniháttar 
breytingar aðrar. 

Lög um a f n á m laga nr. 117 30. des. 1978, um ný- 18. des. 1980 
byggingargjald. 

Nýbyggingargjald fellt niður. 

83/23. des. 1980 
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Þingsályktanir. 
Þingsályktun um heimild fyrir ríkisstjórnina 
til að fullgilda fyrir Íslands hönd tvær við-
bótarbókanir vegna aðildar Grikklands að 
Efnahagsbandalagi Evrópu og Kola- og stál-
bandalagi Evrópu. 
(Samþykkt á Alþingi 20. des. 1980.) 

Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni að 
fullgilda fyrir Íslands hönd viðbótarbókun við 
samninginn milli lýðveldisins Íslands og Efna-
hagsbandalags Evrópu vegna aðildar lýðveldis-
ins Grikklands að bandalaginu og viðbótar-
bókun við samninginn milli lýðveldisins ís-
lands og aðildarríkja Kola- og stálbandalags 
Evrópu vegna aðildar lýðveldisins Grikklands 
að bandalaginu. 

Þingsályktun um samþykki til frestunar á 
fundum Alþingis samkvæmt 23. gr. st jórnar-
skrárinnar. 
(Samþykkt á Alþingi 20. des. 1980.) 

Alþingi ályktar að veita samþykki til þess, að 
fundum þingsins verði frestað frá 20. desem-
ber 1980 eða síðar, ef henta þykir, enda verði 
það kvatt saman á ný eigi siðar en 26. janúar 
1981. 

Þingsályktun um réttarstöðu fólks í óvígðri 
sambúð. 
(Samþykkt á Alþingi 17. febr. 1981.) 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að 
láta nú þegar fara fram könnun á réttarstöðu 
fólks í óvígðri sambúð. 
1 því skyni skipi viðkomandi ráðherra nefnd, er 
geri tillögur um, hvernig réttindum þess verði 
best fyrir komið, sérstaklega með tilliti til 
eignarréttar og erfðaréttar. 
Nefndin skal hraða störfum svo sem kostur er 
og skila álitsgerð og tillögum, áður en næsta 
reglulegt Alþingi kemur saman. 

Þingsályktun um staðfestingu á samkomu-
lagi um gagnkvæmar heimildir Íslendinga og 
Færeyinga til veiða á kolmunna. 
(Samþykkt á Alþingi 24. febr. 1981.) 

Alþingi ályktar að staðfesta samkomulag frá 
13. janúar 1981 um gagnkvæmar heimildir 
Íslendinga og Færeyinga til veiða á kolmunna. 
Samkomulagið er prentað sem fylgiskjal með 
ályktun þessari. 

Þingsályktun um aldurshámark starfsmanna 
ríkisins. 
(Samþykkt á Alþingi 5. mars 1981.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að endur-
skoða lagareglur um aldurshámark starfsmanna 
ríkisins. Skal sú endurskoðun unnin í samráði við 
samtök ríkisstarfsmanna og markmið hennar 
vera það að kanna, hvort ekki sé rétt að hækka 
aldursmörk þau, sem nú er miðað við, gera 
reglurnar sveigjanlegri svo og að setja fastari 
reglur um möguleika eldri starfsmanna til að 
gegna hlutastörfum, ýmist á sínum gamla 
starfsvettvangi eða í öðrum stofnunum. 

Þingsályktun um eftirgjöf á ársfjórðungsgjaldi 
fyrir sima elli- og örorkulifeyrisþega. 
(Samþykkt á Alþingi 10. mars 1981.) 

Alþingi ályktar, að samgönguráðherra feli Póst-
og símamálastofnuninni að framkvæma 
reglugerð nr. 426/1978, um eftirgjöf á 
afnotagjaldi af síma elli- og örorkulífeyrisþega, á 
þann veg, að íbúar allra sérbyggðra íbúða fyrir 
aldraða og öryrkja njóti umræddrar eftirgjafar, 
ef þeir uppfylla skilyrði reglugerðarinnar að öðru 
leyti. 

Þingsályktun um fullgildingu á alþjóðasam-
þykkt varðandi samstarf um f ramkvæmd al-
þjóðlegra reglna á sviði vinnumála. 
(Samþykkt á Alþingi 12. mars 1981.) 

Alþingi ályktar að veita ríkisstjórninni heimild til 
þess fyrir Íslands hönd að fullgilda samþykkt nr. 
144 varðandi samstarf um framkvæmd 
alþjóðlegra reglna á sviði vinnumála, sem gerð 
var á 61. þingi Alþjóðavinnumálastofnunarinnar í Genf 1976, eins og hún liggur fyrir á 
fylgiskjalinu, sem prentað er með ályktun 
þessari. 
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Þingsályktun um könnun á notagildi 
b jörgunarneta . 
(Samþykkt á Alþingi 26. mars 1981.) 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að láta 
kanna notagildi björgunarnets Markúsar B. Þor-
geirssonar með það fyrir augum, að séu þetta 
talin nauðsynleg öryggistæki, þá skuli um það 
sett ákvæði í reglugerð um öryggismál, að skip 
skuli búin þessum netum svo og að þau séu tiltæk 
á hafnarsvæðum. Leita skal umsagnar 
hagsmunaaðila, svo sem Farmanna- og 
fiskimannasambands Íslands, Sjómannasam-
bands Íslands, Landssambands íslenskra útvegs-
manna og farmskipaeigenda. 

Þingsályktun um viðgerðarkostnað vegna 
alkalískemmda á steinsteypu í húsum. 
(Samþykkt á Alþingi 26. mars 1981.) 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að sjá til 
þess, að Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins 
verði gert kleift að f ramkvæma nauðsynlega 
könnun á því, hvernig best verði staðið að 
viðgerðum á alkalískemmdum á steinsteypu í 
húsum. 
Jafnframt skorar Alþingi á ríkisstjórnina, að hún 
skipi nefnd, sem hafi það verkefni að kanna, 
með hverjum hætti best verði fyrir komið 
fjárhagsaðstoð við þá húseigendur, sem leggja 
þurfa í mikinn viðgerðarkostnað vegna alkalí-
skemmda á steinsteypu á húsum sínum. 
Nefndin ljúki störfum sem fyrst, og skal álit 
hennar sent Alþingi. Ef nauðsyn ber til sérstakrar 
lagasetningar í þessu efni, skal ríkisstjórnin 
undirbúa slíka löggjöf og leggja fyrir Alþingi sem 
fyrst. 

Þingsályktun um innkaup opinberra aðila á 
íslenskum iðnaðarvörum. 

(Samþykkt á Alþingi 2. apríl 1981.) 
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að beita sér 
fyrir, í samstarfi við Samband íslenskra 
sveitarfélaga, að fram fari athugun á því, eftir 
hvaða leiðum sé unnt að auka verulega frá því 
sem nú er innkaup ríkis, sveitarfélaga og stofn-
ana og fyrir tækja þeirra, er leiði til eflingar 
íslenskum iðnaði, og útboð verði notuð á mark-
vissan hátt til að stuðla að iðn- og vöruþróun í 
landinu. 

Þingsályktun um milliþinganefnd um land-
helgisgæsluna. 
(Samþykkt á Alþingi 2. apríl 1981.) 

Alþingi ályktar að kjósa sjö manna milliþinga-
nefnd til að kanna, á hvern hátt nauðsynlegt sé 
að efla landhelgisgæsluna, svo að hún geti haft 
sem best eftirlit með 200 mílna lögsögusvæðinu 
og gegnt öðrum hlutverkum sinum á 
fullnægjandi hátt. Nefndin skal ljúka störfum, 
áður en þing kemur saman að hausti. 

Þingsályktun um heildarlöggjöf, skipulag og 
varnir vegna hæt tu af sn jóf lóðum og skriðu-
föllum. 
(Samþykkt á Alþingi 2. apríl 1981.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að 
undirbúa. og leggja fram á Alþingi frumvarp til 
laga um skipulag varna gegn tjóni af völdum 
snjóflóða og skriðufalla. 
Við samningu löggjafarinnar verði m.a. höfð í 
huga eftirfarandi atriði: 

a) Staðið verði skipulega að gagnasöfnun um 
snjóflóð og skriður, sem fallið hafa, og rann-
sóknir á staðháttum og veðurfarsþáttum á þeim 
stöðum, þar sem búast má við hættu af völdum 
snjóflóða eða skriðufalla. Á grundvelli slikra 
athugana verði landinu skipt í svæði með tilliti til 
þessara þátta, og settar verði reglur um nýtingu 
einstakra svæða. 

b) Við skipulag byggðar gildi sú meginregla að 
byggja ekki hús til íbúðar eða atvinnurekstrar á 
svæðum, sem talið er af sérfróðum aðilum að 
snjóflóð eða skriðuföll geti náð til. Ekki verði 
hafin vinna við skipulag vegna byggðar á nýjum 
svæðum, fyrr en fyrir liggur úttekt og afstaða 
réttra aðila með tilliti til ofangreindra þátta. Sé 
talið óhjákvæmilegt að byggja á slíkum svæðum, 
liggi fyrir mótaðar tillögur um kröfur til 
bygginga, um varnarvirki, tilkostnað og 
f jármögnun við gerð þeirra, áður en afstaða er 
tekin til skipulagstillagna af yfirvöldum. 

c) Gerðar verði tillögur um varanleg varnar-
mannvirki fyrir byggð á hættusvæðum svo og 
fyrir mikilvægar samgönguleiðir, orkulínur, 
hitaveitur og önnur mikilvæg mannvirki. 

d) Rannsóknum á þessu sviði og fyrirbyggjandi 
varnaraðgerðum verði markaður ákveðinn sess í 
stjórnkerfi landsins og lagður fjárhagslegur 
grundvöllur að slíku starfi og mótaðar reglur um 
kostnaðarhlutdeild opinberra aðila í því 
sambandi. 
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e) Tryggt verði, að ekki sé haldið áfram 
mannvirkjagerð á líklegum hættusvæðum nema 
að vandlega athuguðu máli eða uns viðunandi 
varnaraðgerðum hefur verið komið í framkvæmd. 

f) Á stöðum, þar sem byggð er risin og hætta er 
talin á snjóflóðum, verði komið upp eftirlits- og 
viðvörunarkerfi, er tengist áætlun um rýmingu 
svæðanna, þegar hætta er talin yfirvofandi. Á 
þeim stöðum á landinu, þar sem snjóflóðahætta 
er mest, verði stefnt að því að koma á fót 
svæðisstöðvum, þar sem fylgst verði með 
veðurfari og öðrum þáttum, sem áhrif hafa á 
snjóflóða- og skriðuhættu, og safnað og miðlað 
upplýsingum til réttra aðila. 

g) Lögð verði áhersla á fræðslu og upplýsingar til 
almennings um þessi mál, bæði að því er varðar 
byggð ból og ferðalög og útivist utan byggðar, 
um hættu vegna snjóflóða og skriðufalla. 
Björgunaraðilum í landinu verði kynnt 
undirstöðuatriði varðandi björgun úr snjó-
flóðum og almenningi, hversu bregðast skuli við í 
slíkum tilfellum og forðast hættur. 

Þingsályktun um setningu lagaákvæða um 
stofnun og rekstur félagsbúa. 
(Samþykkt á Alþingi 2. apríl 1981.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að hlutast 
til um, að sett verði í löggjöf ákvæði um stofnun 
og rekstur félagsbúa. 

Þingsályktun um eflingu iðnaðar á Vestur-
landi. 
(Samþykkt á Alþingi 2. apríl 1981.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að hlutast 
til um gerð áætlunar um iðnþróun á Vesturlandi. 

Þingsályktun um undirbúning almennra 
stjórnsýslulaga til að auka réttaröryggi. 
(Samþykkt á Alþingi 2. apríl 1981.) 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að láta 
hið fyrsta kanna, hvort tímabært sé, að sett séu 
hér á landi almenn stjórnsýslulög. 
í því skyni sé skipuð nefnd til að fjalla um mál 
þetta og semja um það frumvarp, ef ástæða 
þykir til. 
Skýrsla og tillögur nefndarinnar verði lagðar fyrir 
Alþingi eigi siðar en tveim árum eftir samþykkt 
ályktunar þessarar. 

Þingsályktun um að takmarka aðgang erlendra 
herskipa og herflugvéla að 12 mílna landhelgi 

Íslands. 
(Samþykkt á Alþingi 7. maí 1981.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að 
undirbúa setningu nýrrar reglugerðar um aðgang 
erlendra herskipa og herflugvéla að 12 mílna 
landhelgi Íslands til að takmarka svo sem framast 
verður unnt þann aðgang. Reglugerðin verði í 
samræmi við væntanlegan hafréttarsáttmála og 
gefin út sem fyrst eftir að hann verður undir-
ritaður. 

Þingsályktun um launasjóð r i thöfunda. 
(Samþykkt á Alþingi 7. maí 1981.) 

Alþingi ályktar, að skipuð verði hið fyrsta, að 
tilhlutan menntamálaráðuneytisins, nefnd til að 
athuga og endurskoða lög nr. 29/1975, um 
launasjóð rithöfunda, og reglugerð þeim lögum 
samkvæmt. Endurskoðun skal unnin að höfðu 
samráði við samtök rithöfunda. 
Nefndin skal skipuð eftir tilnefningu þing-
flokkanna að viðbættum einum manni, skip-
uðum af menntamálaráðherra án tilnefningar, og 
skal hann vera formaður nefndarinnar. Nefndin 
skal skila áliti, áður en næsta reglulegt Alþingi 
kemur saman. 

Þingsályktun um geðheilbrigðismál, skipulag 
og úrbætur . 
(Samþykkt á Alþingi 7. maí 1981.) 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að 
taka nú þegar til gagngerrar endurskoðunar öll 
geðheilbrigðismál hér á landi. 
í þessu skyni skipi heilbrigðisráðherra nefnd, og 
skulu aðstandendur geðsjúkra eiga fulla aðild að 
nefndinni. 
Skal nefndin gera áætlanir um skipulagningu og 
úrbætur í þessum málum og skila áliti fyrir árslok 
1981. 

Þingsályktun um mörkun opinberrar stefnu í 
áfengismálum. 
(Samþykkt á Alþingi 7. maí 1981.) 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að láta 
nú þegar undirbúa tillögur að stefnu hins 
opinbera í áfengismálum, sem byggist á þeim 
grundvallaratriðum: 
að draga úr heildarneyslu vínanda, 
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að stórauka skipulagðar rannsóknir, fræðslu og 
umræður um áfengismál, 
að auka stuðning við áhugamannasamtök um 
áfengismál, 
að skilgreina eðlilega meðferð áfengissjúklinga 
og kveða á um flokkun meðferðarstofnana, 
að leggja ríkisvaldinu, sem verslar með áfengi, 
þær skyldur á herðar að vinna gegn ofneyslu 
áfengis með fyrirbyggjandi starfi, t.d. fræðslu-
starfsemi, svo og að liðsinna þeim, er eiga við 
áfengisvandamál að stríða. 
Tillögur um slíka heildarstefnumótun í áfengis-
málum verði unnar í samráði við heil-
brigðisyfirvöld, Áfengisvarnaráð, samtök um 
áfengisvarnir og vandamál áfengisneytenda, svo 
sem Stórstúku Íslands, Samtök áhugamanna um 
áfengismál, AA-samtökin o.fl., löggæslu- og 
dómsmálayfirvöld, menntamálaráðuneyti og 
fjármálaráðuneyti, Áfengis- og tóbaksverslun 
ríkisins, Læknafélag Íslands og aðra þá aðila, 
sem afskipti hafa af dreifingu og sölu áfengra 
drykkja og meðferð áfengismála og vandamála 
áfengissjúklinga. 
Tillögur þessar og greinargerð skal senda Alþingi í 

sérstakri skýrslu ásamt tillögum ríkisstjórnar-
innar um aðgerðir á sviði löggjafar og stjórn-
sýslu. 

Þingsályktun um upplýsinga- og merkingar-
skyldu við r íkisframkvæmdir. 
(Samþykkt á Alþingi 7. maí 1981.) 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að 
hlutast til um, að við allar nýbyggingar og meiri 
háttar framkvæmdir á vegum ríkisins, ríkis-
stofnana og við framkvæmdir, sem ríkið er 
a.m.k. helmingsaðili að, verði við upphaf fram-
kvæmda sett upp skilti, sem á verði skráðar 
upplýsingar um framkvæmdina. Slíkt skilti verði 
uppi allan framkvæmda- eða byggingartíma. 
Félagsmálaráðherra setji reglugerð um gerð slíkra 
skilta. 

Þingsályktun um tilraunageymi til veiðar-
færarannsókna . 
(Samþykkt á Alþingi 7. maí 1981.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta 
kanna í samráði við Fiskifélag Íslands og Haf-
rannsóknastofnunina möguleika þess, að hér á 
landi verði komið upp tilraunageymi til veiðar-

færarannsókna. Skal könnun þessi m.a. beinast 
að stofn- og rekstrarkostnaði slíkrar 
rannsóknastarfsemi, hugsanlegri þátttöku 
hagsmunaaðila þar að og stjórnun og staðsetning 
slíkrar rannsóknastarfsemi. 

Þingsályktun um heimild fyrir ríkisstjórnina til 
að staðfesta alþjóðasamning um varnir gegn 
töku gísla. 
(Samþykkt á Alþingi 18. maí 1981.) 

Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni að 
staðfesta alþjóðasamning um varnir gegn töku 
gísla, sem lagður var fram til undirritunar í New 
York 18. desember 1979. 

Þingsályktun um flugrekstur ríkisins. 
(Samþykkt á Alþingi 19. maí 1981.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta 
kanna hagkvæmni þess að sameina allan flug-
rekstur ríkisins. 

Þingsályktun um menntun fangavarða. 
(Samþykkt á Alþingi 19. maí 1981.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að skipa 
fimm manna nefnd, er taki til gagngerðrar 
endurskoðunar menntun fangavarða, leiti leiða 
til úrbóta og geri tillögur þar að lútandi. 
Nefndin skal skipuð fulltrúum eftirtalinna aðila: 
einum frá menntamálaráðuneyti, tveimur 
fulltrúum fangavarða eða stéttarfélags þeirra, 
annar - þeirra skal vera starfandi fangavörður, og 
einum frá Félagasamtökunum Vernd. 
Formaður nefndarinnar skal skipaður af dóms-
málaráðherra án tilnefningar. 
Nefndin skal skila áliti sinu og tillögum eigi siðar 
en í árslok 1981. 

Þingsályktun um breytingu á siglingalögum. 
(Samþykkt á Alþingi 19. maí 1981.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta 
kanna, hvort þörf sé breytinga á þeim ákvæðum 
siglingalaga, sem lúta að björgun skipa og 
skipshafna, með það að markmiði, að 
skipstjórnarmenn þurfi aldrei að veigra sér við, 
kostnaðarins vegna, að biðja um þá aðstoð, sem 
þeim sýnist að mestu gagni mega koma í hverju 
tilviki. 
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hvaða kröfur tölvuvæðing í öllu athafna- og 
atvinnulífi gerir til skólakerfisins. 
Reynt verði að meta í grófum dráttum, á 
hvaða sviðum þjóðlífsins tölvuvæðing komi til 
með að hafa áhrif og í hvaða tímaröð þau áhrif 
muni koma fram. Bæði verði tekið tillit til 
þeirra, sem starfa munu með tölvum eða í 
tengslum við þær, og einnig til allra hinna, sem 
verða notendur tölvuefnis. 
Á grundvelli þessara athugana verði gerðar 
tillögur um, hvernig skólakerfið bregst við 
þessum áhrifum og þeim kröfum, sem af þeim 
munu hljótast. Þess verði sérstaklega gætt, 
hver verði áhrif tölvuvæðingarinnar á almenna 
grunnmenntun. 

Þingsályktun um lausn á vandamálum vegna 
eldsneytisgeyma varnarliðsins. 
(Samþykkt á Alþingi 21. maí 1981.) 

Alþingi ályktar að fela utanríkisráðherra að 
vinna að því, að framkvæmdum til lausnar á 
vandamálum, er skapast hafa fyrir byggðarlögin 
Keflavík og Njarðvík vegna eldsneytisgeyma 
varnarliðsins, verði hraðað svo sem kostur er. 

Þingsályktun um veðurfregnir. 
(Samþykkt á Alþingi 21. maí 1981.) 

Alþingi ályktar að fela samgönguráðherra, sem 
fer með yfirstjórn Veðurstofu Íslands, að láta 
kanna, hvernig unnt sé að bæta tæknibúnað 
Veðurstofunnar og aðstöðu til öflunar og 
úrvinnslu veðurathugana svo og hvernig útvarpi 
veðurfregna og sérstakra aðvarana verði best 
hagað til öryggis og hags fyrir landsmenn alla. 

Þingsályktun um skipun nefndar til að kanna 
starfsskilyrði myndlistarmanna. 
(Samþykkt á Alþingi 21. maí 1981.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að skipa 6 
manna nefnd, er kanni starfsskilyrði myndlistar-
manna hér á landi og geri tillögur um, hversu hið 
opinbera geti best örvað sjálfstæða listsköpun, 
með því að myndlistarmönnum sé skapaður 
viðunandi starfsgrundvöllur. Nefndin skal hafa 
samráð við félög myndlistarmanna og þær 
stofnanir, sem starfa að myndlistarmálum. 

Menntamálaráðherra skal skipa nefndina 
samkvæmt tilnefningu þingflokka og Sambands 
íslenskra sveitarfélaga, er tilnefni sinn 
nefndarmann hvert. Formaður nefndarinnar skal 
skipaður án tilnefningar. 
Kostnaður við störf nefndarinnar skal greiddur 
úr ríkissjóði. 

Þingsályktun um gerð langtímaáætlunar um 
vegagerð. 
(Samþykkt á Alþingi 25. maí 1981.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta 
Vegagerð ríkisins gera í samráði við fulltrúa 
þingflokkanna langtímaáætlun um fram-
kvæmdir í nýbyggingu vega og brúa á stofn-
brautum og þjóðbrautum. 
Fjárhagslegar forsendur áætlunarinnar séu þær, 
að 2,2% af vergri þjóðarframleiðslu sé að 
meðaltali varið til vegagerðar samkvæmt vega-
áætlun. Hlutfall þetta ber að skoða sem lágmark, 
en það skal aukið í 2,4% innan 3 ára, og skal 
áætlunin þannig úr garði gerð, að auka megi 
framkvæmdahraða, ef meira fjármagn kemur til 
en hér er gert ráð fyrir. Skal það m.a. gert með 
því að taka fyrir langa og heillega vegarkafla. 
Áætlunartíminn skal vera 12 ár, og skal fram-
kvæmdum skipt niður í 3 tímabil, 4 ár hvert. 
Jafnframt skal gerð grein fyrir því í áætluninni, 
hverjar framkvæmdir eru eftir til að koma 
vegakerfinu í viðunandi horf, eins og það er 
metið á hverjum tíma. Langtímaáætlun þessi skal 
endurskoðuð fjórða hvert ár og þá bætt við nýju 
fjögurra ára tímabili í stað þess, er lauk. 
Við gerð áætlunarinnar skal stefnt að eftirfarandi 
jafngildum markmiðum: 

1. Vegir hafi fullt burðarþol (10 t.) allt árið. 
2. Vegir séu byggðir upp úr snjó eftir því sem unnt 

er. 
3. Bundið slitlag sé lagt á vegi þar, sem gera má ráð 

fyrir, að umferð verði meiri en 100 bílar á dag allt 
árið, þegar viðkomandi vegur hefur verið 
fullgerður. Ennfremur skal leggja slitlag á 
vegarkafla næst þéttbýliskjörnum, þó að umferð 
sé minni, og á vegarkafla, sem yrðu óhóflega 
dýrir í viðhaldi sem malarvegir vegna skorts á 
hentugu malarefni. Stefnt skal að því, að bundið 
slitlag verði lagt á a.m.k. Á hluta stofnbrauta í hverju kjördæmi og samfelldir kaflar í 
vegakerfinu verði lagðir bundnu slitlagi. 
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4. Tekið sé tillit til umferðaröryggis við upp-
byggingu vega. 
Áætlun þessi skal lögð fyrir Alþingi eigi siðar en 
vorið 1982. 

Þingsályktun um aukna nýtingu silungastofna. 
(Samþykkt á Alþingi 25. maí 1981.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta 
kanna ástand íslensku silungastofnanna með 
aukna nýtingu þeirra í huga. 



FJÁRMÁLATÍÐINDI 
T Í M A R I T U M E F N A H A G S M Á L 

GEFIÐ ÚT AF 
HAGFRÆÐIDEILD SEÐLABANKA ÍSLANDS 

RITSTJÓRAR 
JÓHANNES NORDAL 

VALDIMAR KRISTINSSON 

XXVIII. ÁRGANGUR 
1981 

REYKJAVÍK — ÍSAFOLDARPRENTSMIDJA HF. — 1981 





Efnisyfirlit 

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn eftir Jón Sigurðsson 6 
Athugun á nokkrum þát tum heilbrigðisþjónustu eftir Dóru Skúladóttur 34 
Áætlanagerð f rá núllgrunni og samning íslenskra f já r laga eftir Kristínu Páls-

dót tur Flygenring 13 
Erlend lán 1980 eftir Jakob Gunnarsson 207 
Erlendar lántökur eftir Eddu S. Hermannsdót tur 134 
Frá útvegi til orkuiðnaðar eftir Gylfa Þ . Gíslason 199 
Gjaldmiðilsbreytingin 1. janúar 1981 236 
Hagst jórn í tvo áratugi eftir Jóhannes Nordal 83 
Kaupkröfur og kostnaðarverðbólga eftir Þorvald Gylfason 167 
Kortaröð XII (Sjávarútvegur: afli og útflutningur) 72 
Kreditkort og aðrir nútíma greiðslumiðlar eftir Þórð Ólafsson 182 
Kveðja viðskiptabanka og sparisjóða, flutt af Jónasi H . Haralz 115 
Mótun og starf Seðlabankans eftir Gylfa Þ . Gíslason 112 
Samskipti Seðlabanka við ríkisstjórn eftir Tómas Árnason 109 
Störf Alþingis 244 
Um eiginf járákvæði í lögum um viðskiptabanka og sparisjóði eftir Þórð 

Ólafsson 117 
Um erlendar lántökur (forystugrein) 3 
Um Seðlabankann og hlutverk hans eftir Halldór Ásgrímsson 104 
Um skynsamlegar væntingar og hagst jórn eftir Pétur Orra Jónsson 65 
Um þróun og stefnu í gengismálum (forystugrein) 163 
Utanríkisviðskipti 1980 eftir Ingvar Sigfússon 219 
Þróun útlána 1970-1980. Reikningar innlánsstofnana 1978 og 1979 eftir Hörð 

Sverrisson 56 





Skrá yfir töflur 

Fjármunamyndun: 
Innf lut tar vörur til f j á rmunamynduna r í hlutfalli við he i ldar f já rmunamyndun árin 1960-1978 . . . 138 
Innflut tar vörur til f j á rmunamynduna r í hlutfalli við verga þjóðarframleiðslu , markaðsvirði 

1960-1978 139 
Innflutt ir þætt i r f j á rmunamynduna r sem % af he i ldar f já rmunamyndun og vergri þ jóða r f r am-

leiðslu 140 

Greiðslujöfnuður og gjaldeyrismál: 
Áætlaðar endurgreiðslur erlendra lána 1981-1985, f lokkaðar eftir lántakendum 216 
Áætlaðar endurgreiðslur erlendra lána 1981-1985, f lokkaðar eftir lántakendum 216 
Endurgreiðslur erlendra lána 1978 og áætlaðar endurgreiðslur 1979-1983 150 
Erlendar skuldir í árslok sem hlutfall a f þ j ó ð a r a u ð i 1960-1978 142 
Erlend lán í hlutfalli af f j á r m u n a m y n d u n árin 1953-1978 — meðaltöl 139 
Erlend lán í hlutfalli við innflut ta þætt i f j á rmunamynduna r árin 1960-1978 141 
Erlend lán til endurlána 153 
Fjöldi erlendra lána og m e ð a l f j á r h æ ð þeirra 1972-1980 213 
Greiðslubyrði af erlendum lánum 1972-1980 í hlutfalli við tekjur af útf lut tum vörum og þjónustu 210 
Greiðslubyrði af erlendum lánum í hlutfalli af innkomnum lánum 147 
Greiðslubyrði af löngum erlendum lánum 1960-1978 í hlutfalli af útflutningi á vörum og þjónustu, 

ásamt hlutfallslegri breytingu útflutningsverðlags f rá fyrra ári 146 
Hlutfallsleg skipting innkominna erlendra lána árin 1953-1963 143 
Hlutfallsleg skipting innkominna erlendra lána 1964-1978 eftir lánþegum 148 
Hlutfallsleg skipting erlendra skulda í árslok eft ir helstu gjaldmiðlum 158 
Hreyfing langra erlendra lána 1980 208 
Hreyfing langra erlendra lána 1980 209 
Hreyfingar langra erlendra lána 1960-1978 í mil l jónum króna samkvæmt meðalgengi ársins 1976 143 
Hreyfing langra erlendra lána 1960-1978 í mil l jónum króna samkvæmt meðalgengi hvers árs . . . . 142 
Lántökur r íkisfyr i r tækja 214 
Lántökur ríkissjóðs og r íkiss tofnana 214 
Lántökur sveitarfélaga 215 
Löng erlend lán sem hlutfall af vergri þ jóðarframleiðslu árin 1960-1978 145 
Magnvísitölur 221 
Meðalvextir af erlendum lánum 1953-1978 154 
Meða lvex t i ra fe r l endum lánum 1972-1980 209 
Skuld í evrópskum reikningseiningum sem hlutfall heildarskuldar í árslok hvert ár 157 
Staða langra erlendra lána í árslok 1972-1980 212 
Staða langra erlendra lána í árslok 1979 og 1980 211 
Viðskip ta jöfnuður , nettóhreyfingar erlendra lána og mismunur á sparnaði og f j á r m u n a m y n d u n , 

verðlag hvers árs 144 
Vísitala meðalgengis 219 
Yfirlit yfir innkomin erlend lán 1965-1978, skipt eftir endanlegum notendum lána 148-149 
Þát tur erlendra lána í f jár fes t ingarþróuninni árin 1960-1978 137 



Heilbrigðismál: 
Bráðasjúklingar og hlutfall þeirra af hei ldars júkl ingaf jölda hverrar deildar 41 
Fjöldi göngudeildarsjúklinga sem hlutfall af hei ldarsjúkl ingafjölda og göngudeildarsjúklingar á 

hvern lækni 46 
Fjöldi heilbrigðisstarfsmanna og rúmaf jö ld i á hvern s tarfsmann 39 
Fjöldi innlagðra sjúklinga, legudagafjöldi og meðallegutími 40 
Fjöldi íbúa á lækni, heimilislækni og s já l fs tæt t s tarfandi sérfræðing 54 
Heilbrigðisstarfsmenn aðrir en tann læknar , dýra læknar og lyfsalar 36 
Heilbrigðisstarfsmenn, f jöldi þeirra 36 
Heilbrigðisstarfsmenn og rúmaf jö ld i 47 
Hlutfal l heilbrigðisþjónustu af vergri þ jóðarframleiðslu árið 1975 34 
Hlutfallsleg nýting s júkrarúma á a lmennum s júkrahúsum 38 
Íbúar á hvern s tarfandi heilbrigðisstarfsmann 37 
Læknar á Íslandi 1. janúar 1979 og hlutfallsleg dreifing þeirra 36 
Meðallegutími á nokkrum s júkrahúsum utan Reykjavíkur 48 
Meðallegutími á norskum s júkrahúsum 1977. Tekin eru stærstu sjúkrahús hvers fylkis 44 
Meðallegutími einstakra deilda 41 
Meðallegutími. Hlutfallslegur munur milli íslenskra s júkrahúsa og danskra eftir s tærðar f lokkum 43 
Meðallegutími og rúmaf jö ld i á reykviskum s júkrahúsum án geðdeilda 43 
Rúmaf jö ld i á almennum sjúkrahúsum á 1000 íbúa 38 
Rúmaf jö ld i á heilbrigðisstarfsmann 45 
Rúmaf jö ld i á heilbrigðisstarfsmann 48 
Starfsemi göngudeilda 46 
U m f r a m f j ö l d i íbúa á hvern heilbrigðisstarfsmann 37 

Peningamál og lánastofnanir: 
Afurða - og rekstrarlán, endurseld Seðlabanka 1970-1979 63 
Efnahagur einstakra viðskiptabanka í árslok 1979 59 
Efnahagur sparisjóða í árslok 1978 60 
Efnahagur sparisjóða í árslok 1979 62 
Lánaf lokkun innlánsstofnana 1978 og 1979 63 
Úr reikningum Söfnunars jóðs Íslands, innlánsdeilda kaupfélaga og Póstgí rós tofunnar 62 
Úr ú t lánaf lokkun innlánsstofnana 1970-1979 63 
Út lánaf lokkun innlánsstofnana 64 
Vextir spariinnlána og hlutfall innlána h já innlánss tofnunum af þjóðarframleiðslu 1961-1979 . . . 136 

Utanríkisviðskipti: 
Innflutningur nokkurra vörutegunda 1978-1980 232 
Innflut tar vörur eftir vörudeildum 1977-1980 233 
Niðursoðnar og niðurlagðar s jávarafurðir 1978-1980 229 
Skipting innflutnings eftir notkun 1978-1980 232 
Útf lutningur á áli og álmelmi 1978-1980 231 
Útf lutningur á fiskimjöli 1978-1980 227 
Útf lutningur á frystu kindakjöti 1978-1980 229 
Útf lutningur á kísilgúr 1978-1980 231 
Útf lutningur á loðnulýsi og loðnumjöli 1978-1980 228 
Útf lutningur á loðsútuðum skinnum og húðum 1978-1980 230 
Ú t f l u t n i n g u r á p r j ó n a v ö r u m 1978-1980 230 
Útf lutningur á saltfiski, söltuðum þunnildum og söltuðum matarhrognum 1978-1980 226 
Ú t f lu tn ingu rá sk re ið 1978-1980 226 
Útf lutningur á söltuðum gærum og ull 1978-1980 229 
Útf lutningur á ullarteppum 1978-1980 230 
Út f lu tn inguráþorska lýs i 1978-1980 227 
Útf lutningur freðfisks og frystrar ræk ju 1978-1980 225 
Útflutningur hvalafurða 1978-1980 228 



Útflutningur ísfisks og frysts humars og hrogna 1978-1980 225 
Útf lutningur 1978-1980 eftir vöruf lokkum 224 
Viðskipti við einstök lönd í hlutfal ls tölum 1976-1980 235 
Viðskipti við einstök lönd 1977-1980 234 
Vörusk ip ta jö fnuður 222 

Þjóðarframleiðsla: 
Atvinnugreinaskipting þjóðarframleiðs lu í % 64 
Hlutfal l f j á rmunamynduna r og sparnaðar af vergri þjóðarframleiðslu 1960-1978 135 
Hlutur f j á rmunamynduna r og sparnaðar í vergri þjóðarframleiðslu 137 
Magnaukning vergra þ jóðar tekna ásamt vaxtakostnaði af erlendum lánum í hlutfalli af vergri 

þ jóðarframleiðs lu og árleg meðalfólksf jö lgun á á runum 1960-1978 152 




