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Jóhannes Nordal: 

Efling h l u t a b r é f a m a r k a ð a r á Íslandi 

Grein þessi er að nokkru byggð á erindi, sem flutt var á aðalfundi 

Verzlunarráðs Íslands fyrr á þessu ári. 

Versnandi afkoma atvinnuvega á þessu ári 

hefur leitt í ljós ýmsa veikleika í skipulagi og 

fjárhagsstöðu íslenzkra fyrirtækja. Er þá sér-

staklega að nefna, að eiginfjárstaða margra 

þeirra hefur lengi verið mjög veik og þau því 

fljótlega lent í greiðsluvanda, þegar á móti 

hefur blásið vegna tímabundinna erfiðleika í 

sölu eða rekstri. í öðru lagi eru rekstrarein-

ingar of margar og smáar í mörgum atvinnu-

greinum, en það bæði hamlar hagkvæmni í 

rekstri og veikir samkeppnisstöðu, sérstak-

lega á samdráttartímum. Enginn vafi er á því, 

að bæði þessi vandamál væru auðveldari við 

að eiga, ef sala hlutabréfa væri greiðari og 

þátttaka almennings í fyrirtækjarekstri 

almennari en nú er. Er því sérstaklega ástæða 

til þess að bregðast við þeim vanda, sem mörg 

atvinnufyrirtæki eiga nú við að etja, og greiða 

fyrir aukinni eiginfjármyndun fyrirtækja með 

því að gera hlutabréfaútboð hagkvæmari 

bæði fyrir sparendur og fyrirtækin sjálf. Jafn-

framt mundi slík eiginfjáraukning stuðla að 

því, að fyrirtæki verði endurskipulögð með 

sameiningu í stærri heildir. í grein þessari 

verður fjallað um þróun hlutabréfamarkaðar 

hér á landi og skilyrði fyrir því, að hann geti 

orðið öflugur þáttur í fjárhagslegri uppbygg-

ingu íslenzks atvinnulífs. Verður þá fyrst 

vikið að þróun fjármagnsmarkaðarins í heild. 

Róttækar breytingar hafa orðið á fjár-

magnsmarkaðinum hér á landi á undan-

förnum árum. Eftir langt tímabil neikvæðrar 

ávöxtunar á fjármagni og opinberra vaxta-

ákvarðana hefur þróast vaxandi, frjáls verð-

bréfamarkaður, og lánskjör bæði þar og 

innan bankakerfisins ákvarðast nú fyrst og 

fremst af markaðsaðstæðum. Eru raunvextir 

nú tiltölulega háir hér á landi og ávöxtun fjár-

magns sambærileg eða betri en víðast erlendis. 

Árangurinn hefur þegar komið fram í stór-

auknum peningalegum sparnaði og auknu 

framboði á innlendu fjármagni. Þannig hefur 

innlánsfé í bankakerfinu, sem lækkaði um 

nálægt 45% í hlutfalli við landsframleiðslu á 

áttunda áratugnum, hækkað um meira en 

30% reiknað á sama hátt á síðustu fjórum 

árum. Svipuð umskipti hafa orðið í sparnaði á 

vegum lífeyrissjóðanna. Fyrir tíu árum var 

ávöxtun þeirra svo léleg, að margir töldu ekki 

annað til ráða en að leggja þá niður í þá-

verandi formi og taka upp gegnumstreymis-

kerfi, ef ekki yrði bót á ráðin. Nú ferhagurlíf-

eyrissjóðanna hins vegar ört batnandi og þeir 

eru orðnir ein meginuppspretta innlends 

sparnaðar og undirstaða fjárfestingar til langs 

tíma, bæði í atvinnurekstri og íbúðarhúsnæði. 

Það fer því ekki milli mála, að hér hefur 

mikið áunnizt, og tel ég reyndar ekki leika 

vafa á því, að efling lánsfjármarkaðarins á 

grundvelli aukins frjálsræðis er ein mikil-

vægasta breyting, sem orðið hefur í efnahags-

kerfi Íslendinga á síðustu tveimur áratugum. 

Þessar breytingar eru hins vegar svo nýtil-

komnar, að ekki er við því að búast, að þær 

séu farnar að skila árangri til fulls enn sem 

komið er. Enn er við margvíslega barnasjúk-
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dóma að etja og vinna þarf að umbótum á 
starfsemi markaðarins bæði af hálfu stjórn-
valda og þeirra fyrirtækja. sem á honum 
starfa, svo að hagsmunum bæði sparenda og 
lántakenda verði sem bezt borgið. Sá mark-
aður, sem hér hefur þróazt að undanförnu, 
hefur fyrst og fremst verið markaður með 
verðbréf, svo sem spariskírteini ríkissjóðs og 
verðbréf, gefin út af bönkum, fjármögnunar-
fyrirtækjum og stærri atvinnufyrirtækjum. 
Fyrst verður fjallað um nokkur atriði, er 
varða eflingu og bætta starfshætti verðbréfa-
markaðarins, en síðan um viðskipti með 
hlutabréf og eflingu hlutabréfamarkaðarins, 
sem er enn mjög veikburða hér á landi. 

Þróun fjármagnsmarkaðarins hefur undan-

farin tvö ár mótazt af því, að vextir innláns-

stofnana voru gefnir frjálsir með gildistöku 

nýrra laga um Seðlabankann 1. nóvember 

1986. Hlaut þessi breyting að hafa í för með 

sér jöfnun lánskjara á milli innlánsstofnana 

og annarra hluta markaðarins. Hefur það, 

eins og við mátti búast, valdið því, að vextir 

innan bankakerfisins, sem haldið hafði verið 

niðri með stjórnvaldsákvörðunum, hafa 

hækkað verulega, en hins vegar orðið nokkur 

lækkun á vöxtum á hinum frjálsa hluta mark-

aðarins. Virðist þessari aðlögun nú að mestu 

lokið og komið á eðlilegt hlutfall á milli út- og 

innlánsvaxta bankanna annars vegar og kjara 

á hinum frjálsa verðbréfamarkaði hins vegar. 

Hitt er svo annað mál, en um það mun ég ekki 

sérstaklega fjalla að þessu sinni, að raun-

vextir hafa hneigzt verulega upp á við til 

hækkunar á síðustu tveimur árum, einkum 

vegna hallarekstrar ríkissjóðs og mikillar 

óvissu, sem ríkt hefur lengst af um launa- og 

verðlagsþróun á komandi mánuðum. 

Ástæða er til að leggja áherzlu á það, að 

þessi jöfnun lánskjara á milli bankakerfisins 

og verðbréfamarkaðarins er eitt af grund-

vallarskilyrðum þess, að hér geti þróazt heil-

brigður lánsfjármarkaður, þar sem allir njóti 

samræmdra og hóflegra ávöxtunarkjara. 

Skipting lánsfjármarkaðarins í aflokuð hólf 

hafði einmitt verið eitt af megineinkennum 

lánakerfisins hér á landi á undanförnum ára-

tugum. og hafði hún bæði komið í veg fyrir 

eðlilega verðmyndun á markaðinum og valdið 

verulegu misrétti bæði milli fjármagnseigenda 

og lántakenda. Enn vantar nokkuð á, að þessi 

sundurhólfun lánsfjármarkaðarins sé úr sög-

unni, einkum að því er varðar starfsemi fjár-

festingarlánasjóða og nokkurn hluta lánsfjár-

öflunar ríkissjóðs innanlands. Langmikil-

vægasta dæmið um þetta er hið nýja húsnæðis-

lánakerfi, sem byggist á samningsbundnum 

verðbréfakaupum lífeyrissjóða á verðbréfum 

húsnæðislánakerfisins, en því fjármagni er 

síðan varið til niðurgreiddra lána til íbúða-

bygginga og fasteignakaupa. Með þessu móti 

er verulegur hluti af langtímasparnaði þjóðar-

búsins tekinn út af lánsfjármarkaðinum og 

honum veitt í niðurgreidd forréttindalán, sem 

nánast ótakmörkuð eftirspurn hlýtur að vera 

eftir, á meðan raunvextir þeirra eru jafnvel 

helmingi lægri en fást af sparifé í bönkum. 

Afleiðingin hlýtur að koma fram í verulegri 

hækkun vaxta á öðrum hlutum lánsfjármark-

aðarins, jafnframt því sem svo lágir vextir til 

fasteignakaupa hljóta að hafa bein áhrif til 

hækkunar á verðlag fasteigna. Þegar upp er 

staðið, er því jafnvel vafasamt, hvort not-

endur lánsfjárins hafi allir raunverulega hagn-

azt á þessu kerfi. Það hlýtur að vera hægt að 

finna heppilegri leið til þess að ná þeim félags-

legu markmiðum, sem menn hafa sett sér 

með húsnæðislánakerfinu, t.d. með beinum 

styrkjum eða vaxtafríðindum fyrir forgangs-

hópa, í stað þess að stuðla bæði að hærri 

vöxtum á lánsfjármarkaðnum og aukinni 

spennu á fasteignamarkaðnum, eins og gert 

er með núverandi kerfi. Hið sama má segja 

um aðrar hindranir, sem koma í veg fyrir það, 

að lánsfjármarkaðurinn starfi sem ein sam-

ræmd heild. Þeim þarf að ryðja úr vegi, svo að 

sömu verðmyndunaraðstæður gildi alls staðar 

á markaðinum. 

Annað mikilvægt skilyrði heilbrigðs verð-

bréfamarkaðar er skráning viðskipta og sem 

fullkomnastar upplýsingar um viðskipti og 

kjör alls staðar á markaðinum. Jafnframt þarf 

að tryggja endurseljanleika bréfa sem bezt, 

svo að þeir, sem fjárfesta í verðbréfum, þurfi 
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ekki að líta á verðbréfakaup sem langtíma-

fjárfestingu, heldur geti bæði breytt samsetn-

ingu verðbréfaeignar sinnar eða losað fé sitt 

með öllu. ef þeir telja það æskilegt. Verð-

bréfaþing Íslands, sem nú hefur starfað í 

nærri því tvö ár, hefur það að markmiði að 

auka upplýsingastreymi með skráningu verð-

bréfaviðskipta og tryggja greiðan eftir-

markað með þær verðbréfaútgáfur, sem þar 

eru skráðar. Þótt viðskipti á Verðbréfaþingi 

séu enn tiltölulega lítil miðað við heildarverð-

mæti skráðra bréfa, hefur starfsemi þess 

áreiðanlega markað mikilvægt skref í átt til 

virkari verðbréfaviðskipta, enda má telja 

víst, að veruleg viðskipti eigi sér stað utan 

þingsins á grundvelli þess verðlags, sem þar er 

skráð. Engu að síður er ljóst, að verðbréfa-

markaðurinn hér á landi er enn sem komið er 

fyrst og fremst frummarkaður, og flestir verð-

bréfakaupendur gera ráð fyrir að eiga bréfin 

til gjalddaga. Smám saman má þó telja víst, 

að eftirmarkaður, þ.e.a.s. viðskipti milli 

eigenda eldri bréfa innbyrðis, eigi eftir að 

þróast ört hér á komandi árum. 

Það er í rauninni mjög eðlilegt, að það taki 

nokkur ár að byggja upp að nýju heilbrigð 

verðbréfaviðskipti, eftir að þau hafa legið 

niðri að mestu leyti áratugum saman vegna 

verðbólguþróunar og hafta. Nú er hins vegar 

að vaxa úr grasi ný kynslóð manna, sem hefur 

sérhæft sig í þessum viðskiptum. og þekking 

og skilningur á eðli þessara viðskipta fer 

einnig vaxandi hjá fjármagnseigendum og 

lántakendum. Eftir hið langa tímabil hafta og 

neikvæðra raunvaxta, sem hér hefur ríkt, er 

ekki að furða þótt hið nýja frjálsræði hafi fætt 

af sér margvíslegar nýjungar í formi fjár-

mögnunarfyrirtækja, verðbréfasjóða og ann-

arrar markaðsstarfsemi. En þótt engin ástæða 

sé til að ætla annað en að mestur hluti þess-

arar starfsemi sé vel rekinn og reistur á traust-

um, viðskiptalegum grundvelli, er engu að 

síður ljóst, að þörf er orðin á traustum reglum 

og eftirliti með þessari starfsemi, hliðstætt 

því, sem nú þegar gildir um starfsemi innláns-

stofnana. 

Löggjöf hefur nú verið undirbúin um þessa 

starfsemi, og eru frumvörp þess efnis nú fyrir 

Alþingi. Þau ber vissulega ekki að túlka sem 

viðleitni stjórnvalda til þess að setja slíkar 

reglur sem tilraun til að koma að nýju höftum 

á þessa starfsemi. Þvert á móti má telja það 

eitt af mikilvægustu skilyrðum fyrir starfsemi 

frjálsra markaða, að á þeim gildi öruggar 

leikreglur, er tryggi öllum, sem þar eiga við-

skipti, aðgang að traustum upplýsingum og 

forði þeim frá áhættu, sem stafað getur af 

mistökum eða ótraustum fjárhag fjármála-

fyrirtækja, sem þeir eiga skipti við. Að þessu 

leyti er reynsla okkar hin sama og annarra 

þjóða, sem aukið hafa frjálsræði í alls konar 

fjármálaviðskiptum á undanförnum árum. Í 

kjölfar þess hefur víðast reynzt nauðsynlegt 

að setja nýjar og strangari reglur um upp-

lýsingagjöf og áhættudreifingu og tryggja 

betra eftirlit með þessari starfsemi en áður 

var fyrir hendi. Hefur þessi þörf yfirleitt verið 

markaðsaðilunum sjálfum jafn ljós og stjórn-

völdum. 

Í því, sem nú hefur verið rakið, felst sú 

skoðun, að þróun verðbréfamarkaðarins hér 

á landi sé nú á góðum vegi og mikilvægt sé að 

halda áfram að bæta starfsskilyrði hans og 

setja honum traustari skipulagslega umgjörð. 

En sá megingalli er hins vegar á þessari 

þróun, að hún nær aðeins til lánsfjármarkað-

arins, en hefur hingað til að mjög litlu leyti 

haft áhrif á útgáfu eða viðskipti með hluta-

bréf. Er enginn vafi á því, að efling hluta-

bréfamarkaðarins er nú að verða eitt mikil-

vægasta verkefnið, sem leysa þarf, til að hér á 

landi sé fyrir hendi sá alhliða fjármagns-

markaður, sem áframhaldandi efnahags-

þróun krefst. Um leið og þetta er sagt, er rétt 

að taka fram, að aukins skilnings á nauðsyn 

hlutabréfaviðskipta hefur gætt af hálfu stjórn-

valda á undanförnum árum, og er þá sérstak-

lega að geta laga um frádrátt frá skattskyldum 

tekjum vegna fjárfestingar í atvinnurekstri, 

sem sett voruð árið 1984. Hafa þau þegar haft 

nokkur áhrif til að glæða áhuga manna á 

hlutabréfakaupum. Jafnframt hafa tvö fjár-

málafyrirtæki þegar hafið viðskipti með 

hlutabréf, og hafa þau í fyrsta skipti komið á 
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vísi að skráningu á verði hlutabréfa í 

nokkrum stórum hlutafélögum. Allt er þetta 

þó enn í smáum stíl, svo að varla er hægt að 

segja, að almenn hlutabréfaútgáfa skipti enn 

neinu verulegu máli, hvorki sem fjármögn-

unarleið fyrir atvinnufyrirtæki né sparnaðar-

form fyrir hinn almenna fjármagnseiganda. 

Ég held, að allir, sem kynnt hafa sér þessi 

mál, séu sammála um það, að hin hæga þróun 

hlutabréfaviðskipta hér á landi stafi bæði af 

því, að sparendum finnist hlutabréf ekki gefa 

nægilega góða ávöxtun miðað við önnur 

sparnaðarform, og jafnframt því, að flest 

fyrirtæki hafi lítinn áhuga á fjármögnun í 

formi hlutabréfaútboðs. En þegar þannig er 

hvorki fyrir hendi verulegt framboð á hluta-

bréfum á markaðinum né teljandi eftirspurn, 

er varla von, að hlutabréfamarkaðurinn þrífist 

betur. Orsakir þessa ástands eru þó áreiðan-

lega fleiri og dýpri en svo, að þær verði allar 

raktar til rótar í þessu erindi. 

Sé litið á málið frá sjónarmiði fjármagns-

eigenda, skiptir tvímælalaust mestu máli, að 

skattaleg meðferð hlutafjáreignar hefur verið 

og er enn í verulegum atriðum óhagstæðari en 

fjárfesting í öðrum peningalegum eignum, 

einkum spariskírteinum og bankainnstæðum. 

Þannig eru hlutabréf aðeins tekju- og eignar-

skattsfrjáls að vissu marki, og verðhækkunar-

gróði er skattskyldur. Þegar haft er í huga, að 

hlutabréfaeign er eðli málsins samkvæmt 

verulega áhættusamari fjárfesting en flestar 

aðrar peningalegar eignir, væru miklu frekari 

rök fyrir því, að þau nytu að sama skapi hag-

stæðari skattlagningar. Sú heimild að draga 

fjárfestingu í hlutabréfum innan ákveðinna 

marka frá skattskyldum tekjum, sem veitt var 

með lögunum frá 1984, bætir hér að vísu veru-

lega úr. Hún er hins vegar svo takmörkuð, að 

hún nægir engan veginn til þess að skapa eðli-

lega eftirspurn eftir hlutabréfum. 

Nauðsynlegt er, að tekið verði á þessum 

vanda í þeirri endurskoðun á skattlagningu 

einkatekna, sem nú fer fram. Eðlilegt er, að 

þess yrði þá gætt, að áhættufjárfesting njóti 

alltaf jafngóðra eða betri kjara en aðrar 

peningalegar eignir. Á sama hátt verður að 

tryggja, að það sé ekki skattalega óhagstæðara 

fyrirtækjum að afla fjár með hlutabréfasölu 

en lánsfé. Jafnframt er eðlilegt að setja þau 

skilyrði fyrir öllum sérstökum skattfríðindum 

á þessum vettvangi, að um sé að ræða hluta-

bréf í opnum almenningshlutafélögum, eins 

og gert er í fyrrgreindum lögum frá 1984. 

Auk þess að tryggja eðlilegt jafnvægi í 

skattlagningu hlýtur það að vera hlutverk 

stjórnvalda að greiða fyrir hlutabréfavið-

skiptum og setja þeim traustar starfsreglur. 

Þegar Verðbréfaþing Íslands var stofnað, var 

það yfirlýst markmið þess að koma með 

tímanum á viðskiptum með hlutabréf. Hefur 

verið unnið að undirbúningi þess nú um 

nokkurt skeið og hafa þegar verið samdar 

reglur, er gilda skulu um starfsemi þeirra 

fyrirtækja, sem þar yrðu skráð. Jafnframt 

hefur Iðnþróunarsjóður gengizt fyrir stofnun 

nýs fyrirtækis, Fjárfestingarfélagsins 

Draupnis hf., sem ætlað er að fjárfesta í 

hlutabréfum og greiða fyrir viðskiptum með 

hlutabréf á væntanlegum hlutabréfamarkaði. 

í sambandi við þessa þróun var talið æski-

legt, að gerð yrði úttekt á aðstæðum til hluta-

bréfaviðskipta hér á landi til leiðbeiningar um 

framhald málsins. Varð að ráði, að Seðla-

bankinn og Iðnþróunarsjóður réðu sameigin-

lega erlent fjármálafyrirtæki, Enskilda 

Securities, til þess að gera rækilega skýrslu 

um skilyrði fyrir hlutabréfamarkaði hér á 

landi ásamt tillögum um nauðsynlegar 

úrbætur í þeim efnum. Skýrslan var samin í 

samráði við starfshóp á vegum þessara stofn-

ana. Í skýrslunni er sérstaklega höfð hliðsjón 

af þróun hlutabréfaviðskipta á hinum 

Norðurlöndunum, en þau hafa vaxið mjög ört 

á síðustu árum. 

Í þessu sambandi er rétt að nefna þær tak-

markanir, sem nú eru á því, að lífeyrissjóðum 

sé heimilt að ávaxta fé sitt í hlutabréfaeign. Í 

frumvarpi því, sem þegar liggur fyrir frá 

Endurskoðunarnefnd lífeyriskerfis, er lagt 

til, að öllum lífeyrissjóðum verði heimilað að 

binda 5% af ráðstöfunarfé sínu í hlutabréfum, 
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sem skráð eru á Verðbréfaþingi Íslands. 

Mikilvægt er, að slíkt ákvæði komi til fram-

kvæmda sem allra fyrst eftir að skráning 

hlutabréfa á Verðbréfaþingi hefst, þar sem 

kaup lífeyrissjóða gætu aukið eftirspurn eftir 

hlutabréfum verulega og stuðlað að greiðari 

viðskiptum á markaðinum. Þótt frumvarpið 

geri ekki ráð fyrir hærra hlutfalli en 5 % , er 

þar um umtalsverða fjármuni að ræða, en 

auðvelt ætti að vera að hækka hlutfallið með 

lagabreytingu síðar, ef reynslan er hagstæð. 

Það, sem nú hefur verið rakið varðandi 

aðgerðir ríkisins og annarra opinberra aðila, 

stefnir fyrst og fremst að því að auka eftir-

spurn eftir hlutabréfum með því að gera þau 

álitlegra sparnaðarform. En hvað um hina 

hliðina, framboð á hlutafé og áhuga fyrir-

tækja á því að afla sér fjármagns með þessum 

hætti? Hér skipta skattareglur einnig nokkru 

máli, t.d. takmörkun skattfrádráttar á arð-

greiðslum við 10% af nafnverði hlutafjár 

ásamt of þröngum reglum um útgáfu jöfnunar-

bréfa til jafns við hækkun á raunverði eigna. 

Meginvandamálið liggur þó ekki á þessu 

sviði, heldur í því, að hvorki fyrirtækin sjálf 

né hluthafar þeirra hafa talið sér nægilegan 

hag í því að opna fyrirtækin með almennri 

sölu hlutabréfa og reka þá stefnu varðandi 

arðgreiðslur, sem nauðsynleg er til þess að 

gera hlutabréf þeirra að girnilegri fjárfestingu. 

Vafalaust má telja, að þessa neikvæðu 

afstöðu megi að verulegu leyti rekja til þess 

ástands, sem ríkt hefur á fjármagnsmark-

aðinum hér á landi um áratuga skeið. Í vaxta-

málum var stefna stjórnvalda lengi sú að 

reyna að halda vöxtum sem lægstum þrátt 

fyrir mikla og þráláta verðbólgu, þannig að 

vextir voru að jafnaði neikvæðir, sérstaklega 

á áttunda áratugnum. Við þau skilyrði var að 

sjálfsögðu hagstæðast fyrir fyrirtæki að fjár-

magna sem stærstan hluta af eignum sínum og 

rekstri með lánsfé og njóta þannig þess verð-

bólgugróða, sem því fylgdi. Jafnframt var 

áhættan af óhóflegri skuldasöfnun tiltölulega 

lítil, þar sem menn máttu treysta því, að verð-

bólgan samfara neikvæðum raunvöxtum létti 

lánabyrðina af sjálfu sér, áður en langt um 

liði. Þannig var bæði áhættulítið og ágóða-

vænlegt fyrir fyrirtæki að fjármagna starfsemi 

sína með lánsfé í stað hlutafjár. 

Frá sjónarmiði lánastofnana var um hlið-

stæða reynslu að ræða. Neikvæðir raunvextir 

komu að vísu niður á hag sparifjáreigenda, en 

frá sjónarmiði bankanna drógu þeir úr áhættu 

útlána, þar sem lánin lækkuðu sífellt að verð-

gildi, jafnframt því sem tryggingarnar hækk-

uðu með verðbólgunni. Fyrirtæki í kreppu 

þurftu því ekki að leysa vanda sinn með eigin-

fjáraukningu, því að skuldbreyting, sem 

framlengdi lánin nógu lengi til þess, að verð-

bólgan gæti greitt þau niður, virtist leysa 

flestan vanda. 

Þær breytingar, sem orðið hafa á lánsfjár-

markaðinum síðustu árin, hafa breytt þessum 

viðhorfum í grundvallaratriðum. Þegar 

jákvæðir raunvextir og þeir jafnvel allháir eru 

orðnir almennir hér á landi, hlýtur viðhorf 

fyrirtækja til lánsfjármögnunar að breytast 

verulega. Bæði frá afkomusjónarmiði og 

vegna áhættu verða fyrirtæki nú að stilla láns-

fjárnotkun sinni í hóf og leggja aukna áherzlu 

á trausta eiginfjárstöðu, og sama sjónarmið 

hlýtur einnig að endurspeglast í afstöðu lána-

stofnana, sem verða við þessar aðstæður að 

krefjast betri trygginga og meira öryggis í 

formi hærra eiginfjárhlutfalls þeirra fyrir-

tækja, sem þær skipta við. Þegar svo er 

komið, er hætt við því, að mörg fyrirtæki eigi 

aðeins þeirra tveggja kosta völ að auka eigið 

fé sitt með hlutafjárútboði eða takmarka 

rekstur sinn og vöxt við það, sem eigið fé 

þeirra leyfir. 

Nú er vitaskuld ljóst, að fleira mun hafa 

áhrif á viðhorf fyrirtækja í þessu efni en fjár-

hagsleg sjónarmið ein. Flest íslenzk hluta-

félög eru fjölskyldufyrirtæki eða í eigu tiltölu-

lega fámenns hóps manna. Veruleg breyting 

hlýtur að verða á stöðu hluthafa í slíkum 

fyrirtækjum, ef stefnt er að því að gera 

hlutabréf þeirra markaðshæf og opna þau 

fyrir nýjum hluthöfum með almennu útboði. 

Ljóst er, að í opnum hlutafélögum verður að 
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taka sérstakt tillit til hagsmuna hins almenna 

hluthafa, til að hlutabréf félagsins haldi góðri 

stöðu á markaðinum. Auk getu og vilja til að 

greiða hluthöfum reglulega arð skiptir traust 

upplýsingagjöf og áætlanagerð mestu máli. 

Tilhneiging er alls staðar til þess, að atvinnu-

stjórnendur frekar en hluthafar ráði ferðinni í 

slíkum félögum, en þorri hluthafa líti frekar á 

hlutabréfaeign sína sem hagkvæma fjárfest-

ingu en leið til áhrifa um rekstur fyrirtækisins. 

Þegar allt þetta er haft í huga, má búast við 

því, að það verði fyrst og fremst tiltölulega 

stór fyrirtæki, sem sýni áhuga á því að leita 

fjármögnunar á hlutabréfamarkaði. Jafn-

framt er óhjákvæmilegt, að sett verði all-

ströng skilyrði fyrir skráningu hlutabréfa á 

verðbréfaþingi, svo sem um stærðarmörk, 

upplýsingaskyldu og fjárhagsstöðu. Þótt slík 

skilyrði takmarki í upphafi verulega tölu 

skráðra hlutabréfa, er hitt mikilvægara, að 

hlutabréfamarkaðurinn í heild öðlist traust 

fjármagnseigenda, en það er frumskilyrði 

þess, að hlutabréfaeign verði almennt sparn-

aðarform hér á landi og það borgi sig fyrir 

fyrirtæki að gera þær breytingar á rekstri 

sínum og stefnu, sem því fylgir að bjóða 

hlutabréf á almennum markaði. Af öllu þessu 

má einnig ljóst vera, að þróun hlutabréfa-

markaðar mun bæði hvetja til stækkunar fjár-

hagseininga í íslenzkum atvinnurekstri og 

stuðla að meiri samþjöppun fjármagns en nú 

er. Tel ég slíka þróun ekki aðeins æskilega, 

heldur beinlínis nauðsynlega til að auka styrk 

og samkeppnishæfni íslenzkra fyrirtækja, 

ekki sízt á alþjóðavettvangi. Þá er einnig 

ljóst, að þróun hlutabréfamarkaðar og aukin 

þátttaka almennings í atvinnurekstri með 

þessum hætti er lykillinn að því að einkavæða 

með tímanum stór opinber fyrirtæki eins og 

t. d. ríkisbankana. 

Hér hefur verið gerð nokkur grein fyrir 

almennum skilyrðum hlutabréfaviðskipta hér 

á landi, en ekki farið að neinu ráði út í þau 

mörgu tæknilegu viðfangsefni, sem leysa þarf 

á þessu sviði á næstunni. Ástæðan er sú, að 

enn vantar mikið á, að menn geri sér almennt 

grein fyrir því, hverjar séu raunverulegar 

forsendur þess, að hér geti þróast öflugur 

hlutabréfamarkaður. Til þess þarf aukinn 

skilning bæði af hálfu stjórnvalda og almenn-

ings, en ekki síður nýja afstöðu og endurmat 

af hálfu stjórnenda og hluthafa í þeim fyrir-

tækjum, sem bezt skilyrði hafa til skráningar 

á slíkum markaði. Efnahagsþróunin bíður 

hins vegar ekki eftir okkur, og með vaxandi 

alþjóðlegri samkeppni og frjálsari reglum, 

sem væntanlega verða settar áður en langt um 

líður um fjárfestingu útlendinga í íslenzku 

atvinnulífi og íslenzkra fyrirtækja erlendis, 

mun reyna enn meir á samkeppnishæfni og 

fjárhagslegan styrk íslenzkra fyrirtækja. 

Það er því mikilvægt, að stjórnvöld sýni 

þessu máli sem mestan áhuga og flýti undir-

búningi þeirra breytinga á skattalögum og 

öðrum reglum, sem hingað til hafa háð þróun 

hlutabréfamarkaðar. Í þeirri skýrslu, sem 

samin hefur verið um þetta efni af Enskilda 

Securities og birt er í þessu hefti Fjármála-

tíðinda, er að finna veigamiklar tillögur um 

margvíslegar aðgerðir til að efla hlutabréfa-

viðskipti. Vonandi verða þær bæði til að 

hvetja menn til að vinna að framgangi þessa 

mikilvæga máls og greiða fyrir farsælli lausn 

þess. 



Skýrsla u m þ r ó u n h l u t a b r é f a m a r k a ð a r 
á Íslandi 

Eftirfarandi grein er þýðing á fyrsta kafla skýrslu um þróun hluta-

bréfamarkaðar á Íslandi. Skýrslan var gerð að frumkvæði Iðn-

þróunarsjóðs og Seðlabanka Íslands. Hún var unnin af verð-

bréfafyrirtækinu Enskilda Securities í London, sem er dóttur-

fyrirtæki Skandinaviska Enskilda Banken. Af hálfu Iðnþróunar-

sjóðs og Seðlabanka Íslands var myndaður vinnuhópur til að 

aðstoða Enskilda Securities, en í honum voru: Baldur Guðlaugs-

son, hrl., Eiríkur Guðnason, aðstoðarbankastjóri, Guðmundur 

Kr. Tómasson, Iðnþróunarsjóði, Gunnar Helgi Háifdánarson, 

framkvæmdastjóri, Sigurður B. Stefánsson, framkvæmdastjóri, 

Stefán Svavarsson, lögg. endurskoðandi, og Sveinn E. Sigurðs-

son, forstöðumaður. 

1.1 Tilgangur 

Við höfum samið þessa skýrslu um þróun hluta-

bréfamarkaðar að beiðni Iðnþróunarsjóðs og 

Seðlabanka Íslands í samræmi við samning okkar 

þar að lútandi. Við höfum átt nána samvinnu við 

vinnuhóp, skipaðan af Iðnþróunarsjóði og bank-

anum, við samningu skýrslunnar og höfum rætt 

niðurstöður okkar og tillögur við vinnuhópinn. 

Meðan á athugunum okkar stóð, hittum við full-

trúa frá peningastofnunum, tilvonandi út-

gefendum hlutabréfa, fjárfestum, endurskoðend-

um, lögfræðingum og öðrum sérfræðingum á 

íslenska peningamarkaðinum. 

Við samningu skýrslunnar höfum við gert ráð 

fyrir, að allar upplýsingar, sem við höfum fengið, 

hafi verið réttar, og höfum við reitt okkur á þær 

upplýsingar við myndun á þeim skoðunum og 

niðurstöðum, sem við setjum fram, án þess að hafa 

gengið sérstaklega úr skugga um réttmæti upplýs-

inganna. 

Þegar við byrjuðum á athugunum okkar, 

gerðum við ráð fyrir því, að þær myndu fyrst og 

fremst beinast að viðskiptakerfi og reglum Verð-

bréfaþings Íslands. Við komumst fljótlega að því í 

upphafsumræðum okkar, að hin lága velta á þing-

inu átti sér dýpri orsakir heldur en reglurnar sjálfar 

og umhverfi þeirra. Hér á eftir fer útdráttur af 

aðalþáttunum, sem við teljum að hafi hindrað 

þróun virks hlutabréfamarkaðar á Íslandi, og hvað 

við teljum rétt að gera í því efni. Því til viðbótar 

höfum við tekið saman útdrátt af núverandi við-

skiptum á skuldabréfa- og hlutabréfamarkaðinum 

til þess að draga upp mynd af núverandi fyrir-

komulagi. 

Aukins frjálsræðis gætir á fjármálasviðinu á ís-

landi. Stjórnvöld hafa þá stefnu að samræma 

skattalega meðferð eigin fjár og annars fjármagns, 

og nú gætir aukinna umsvifa á hlutabréfamarkað-

inum í gegnum þá tvo hlutabréfamiðlara, sem eru 

þegar starfandi. Þetta gefur frekari þróun hluta-

bréfamarkaðarins byr undir báða vængi. 

1.2 Þörf fyrir hlutabréfamarkað 

Beðið var um þessa skýrslu, þegar séð var fram á 

síaukna þörf fyrir hlutabréfamarkað á Íslandi. Hér 

á eftir fer útdráttur okkar um helstu kosti þess, sem 

leiða kann af því, að virkur innlendur hlutabréfa-

markaður komist á. 

Þróun fjármagnsstöðu, fyrirtœkja 
Mörg fyrirtæki á Íslandi skulda of mikið miðað 

við eiginfjárstöðu, vegna þess að þau hafa átt 
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greiðan aðgang að lánsfé undanfarin ár. Við ríkj-

andi aðstæður, sem mótast af háum vöxtum og 

vísitölubindingu, er skuldsetning fyrirtækja í 

mörgum tilvikum orðin mikil, og því mundi hluta-

bréfamarkaður opna nýja leið til að styrkja eigin-

fjárstöðu íslenskra fyrirtækja. 

Bein fjárfesting í atvinnurekstri 
Fjárfesting í íslenskum atvinnurekstri hefur í 

gegnum tíðina verið fjármögnuð af fjárfestingar-

lánasjóðum og bönkunum. Bein fjárfesting í 

atvinnulífinu gegnum hlutabréfamarkað mundi 

verða til að veita atvinnulífinu meira aðhald og 

gera það hagkvæmara í rekstri auk þess sem raun-

hæfari markaðsaga yrði beitt við val fjárfestingar. 

Lagaleg staða á markaðinum 
Lítið sem ekkert eftirlit er enn sem komið er af 

hálfu stjórnvalda með þróun hlutabréfamarkaðar-

ins. Með því að setja lagaramma utan um núver-

andi markað verður hægt að sjá til þess, að hann 

þróist og vaxi á heilbrigðan hátt. Slíkur rammi ætti 

að fela í sér sanngjarnar reglur um viðskiptahætti 

til að tryggja hagsmuni fjárfestans og annarra 

markaðsaðila. 

Hugsanlegur ávinningur (og tap) fjárfesta 
Virkur hlutabréfamarkaður mundi skapa 

vettvang, þar sem fjárfestar gætu náð fram hagnaði 

eða tapi á fjárfestingum sínum. Með því að beina 

öllum viðskiptum með opinberlega skráð hluta-

bréf á einn markað mundi vera mögulegt að liðka 

markaðinn og auðvelda kaup og sölu hlutabréfa. 

Innstreymi erlends fjármagns 
Virkur innlendur markaður ásamt traustum 

reglum um hann myndi líklega hvetja til erlendrar 

fjárfestingar í íslenskum fyrirtækjum, þegar fram 

líða stundir. Þetta myndi leiða til nýrrar fjármagns-

uppsprettu. 

1.3 Samantekt á aðalþáttunum, sem áhrif hafa á 

þróun virks hlutabréfamarkaðar 

Eftirspurn og framboð hlutabréfa er enn ekki 

nægilegt á Íslandi til að halda uppi áframhaldandi 

þróun hlutabréfamarkaðar. 

Við höfum sett fram eftirfarandi útdrátt undir 

þremur fyrirsögnum: eftirspurn (þ.m.t. skattlagn-

ing), framboð og skráning verðbréfa. 

Eftirspurn 
i. Á Íslandi hafa einstaklingar mun minna skatta-

legt hagræði af því að festa fé í hlutabréfum en 

skuldabréfum. Þótt fjárfesting í hlutabréfum í 

ákveðnum félögum sé frádráttarhæf frá skatti að 

vissu marki og arður einnig skattfrjáls að vissu 

marki, er tekjuskattur samt lagður á söluhagnað. 

Þá er hlutabréfaeign einnig eignarskattsskyld, sé 

hún umfram tiltekna fjárhæð. Skuldabréf eru á 

hinn bóginn skattfrjáls að öllu leyti, nema hvað 

skuldabréf önnur en ríkisskuldabréf eru eignar-

skattsskyld. 

ii. Þótt nú sé auglýst markaðsverð á hlutabréfum 

í nokkrum stærri fyrirtækjum, er markaðurinn í 

hlutabréfum ennþá þannig, að erfitt getur reynst 

að kaupa og selja bréf. Þetta á einnig við um 

skuldabréf, þar sem flestir fjárfestar eiga 

skuldabréf sín til gjalddaga fremur en að breyta 

samsetningu á skuldabréfaeign sinni með hlið-

sjón af markaðsaðstæðum. Núverandi skulda-

bréfamarkaður er fyrst og fremst markaður fyrir 

ný skuldabréf, og viðskipti á eftirmarkaði eru 

mjög lítil. Það er því engin hefð komin á eftir-

markað í skuldabréfum á Íslandi, sem hægt væri 

að nota sem grundvöll til að þróa viðskipti með 

hlutabréf. 

iii. Íslenskir fjárfestarfara að mestu eftir „núver-

andi ávöxtun" (running yield) við fjárfestingarmat 

sitt. Því eru skuldabréf, sem gefa af sér milli 8 og 

14% (skattfrjálst) í raunvexti skiljanlega miklu 

meira aðlaðandi en hlutabréf, sem gefa minni arð 

og eru áhættusamari. Þetta er vegna þess, að hug-

takið að safna hagnaði (eða tapi) gegnum breyting-

ar á stofnvirði hefur ekki átt miklum vinsældum 

að fagna á Íslandi, þótt árangur verðbréfasjóð-

anna hafi orðið til þess að auka skilning almenn-

ings á þessum möguleika. 

iv. Fram að þessu hefur enginn sjálfstæður stað-

ur verið til fyrir sölu hlutabréfa; jafnvel í dag er 

aðeins auglýst verð á hlutabréfum níu stórra 

fyrirtækja. Minnihlutahluthafar hafa þess vegna í 

raun verið lokaðir inni í fyrirtækjum í fjölskyldu-

eigu. 

v. Sem afleiðing af þessu hafa viðskipti í hluta-

bréfum fram að þessu aðallega stjórnast af yfir-

ráðahagsmunum frekar en fjárfestingararði. 

vi. Lífeyrissjóðirnir ráða yfir um 50% af fé því, 

sem stendur til boða til fjárfestingar á Íslandi. 

Þeir eru í raun skyldaðir til að fjárfesta 55% af 



SKÝRSLA UM ÞRÓUN HLUTABRÉFAMARKAÐAR 151 
sjóðsinnstreymi sínu í Byggingarsjóði ríkisins 

frekar en í verðbréfum að eigin vali. 

vii. Flestir lífeyrissjóðir mega ekki samkvæmt 

reglugerðum sínum fjárfesta í hlutabréfum. 

Stjórnendur lífeyrissjóða hafa mjög lítið svigrúm 

til að velja fjárfestingu, og allar nýjar fjárfest-

ingar verður að samþykkja af stjórn lífeyrissjóð-

anna. Þetta dregur úr nýjum fjárfestingum í hluta-

bréfum. 

viii. Lög nr. 9/1984 voru mikilvægt skref í þá átt 

að gera almenna hlutabréfaeign vinsæla, en samt 

hafa stjórnvöld ekki orðið til þess að hvetja nægj-

anlega til eftirspurnar eftir hlutabréfum eða fá 

fjárfesta til að dreifa fjárfestingum sínum með 

því að kaupa hlutabréf í stað skuldabréfa. Þar að 

auki eru ríkisskuldabréf meirihlutinn af verðbréfa-

markaðinum, og eru þau auglýst sem öruggasta 

leiðin til að fjárfesta peninga: Þetta er túlkað sem 

neikvætt viðhorf ríkisins í garð fyrirtækjaverð-

bréfa, sérstaklega hlutabréfa. 

Framboð 
Mikil þörf er fyrir eigið fé í íslenskum hlutafé-

lögum, þar eð lánsfé er dýrt og hlutfall skulda 

miðað við eigið fé er oft mjög hátt. Fyrirtæki hafa 

samt sem áður fram að þessu verið treg til að gefa 

út hlutabréf, þar eð: 

i. Flest fyrirtæki á Íslandi eru einkafyrirtæki í 

eigu fjölskyldna, sem ekki vilja deila eigninni 

með öðrum. Stærri fyrirtæki, sem hægt væri að 

opna fyrir almenningi, eru undir stjórn smárra 

hópa, sem tregir eru til að skerða yfirráðarétt 

sinn. 

ii. Það hefur ekki reynst nauðsynlegt fram að 

þessu að auka eigið fé, því þrátt fyrir hátt hlutfall 

skulda gagnvart eigin fé hefur ekki reynst erfitt 

að fá lán. Afstaða fyrirtækja hefur samt breyst 

nú, þegar það er orðið mun dýrara að skulda. 

iii. Lítil eftirspurn eftir hlutabréfum hefur 

dregið úr áhuga fyrirtækja til að gefa út ný hluta-

bréf. Það, að enginn virkur hlutabréfamarkaður 

er til, hefur torveldað fyrirtækjum að virða hluta-

bréf sín, og því er mikil hætta á, að hlutabréfaút-

gáfa sé ranglega verðlögð. Þar sem hlutabréf selj-

ast gjarnan á lægra verði en sem svarar nettóvirði 

eigna, myndu eignir hluthafa, sem fyrir eru, rýrna 

með nýrri hlutabréfaútgáfu. 

Skráning verðbréfa 
i. Meirihluti núverandi skuldabréfaútgefenda 

telur skráningu skuldabréfa á Verðbréfaþinginu 

ekki mikils virði. Margar útgáfur eru því ekki 

skráðar á þinginu og jafnvel í þeim tilfellum, sem 

þær eru skráðar þar, fer stór hluti af þeim við-

skiptum, sem nú eiga sér stað á eftirmarkaði. 

fram utan þings nema þau, sem Seðlabankinn 

stundar, en hann hefur veitt þinginu stuðning. 

ii. Verð er skráð á hlutabréfum níu stórra 

íslenskra fyrirtækja. Þessi skráning á sér stað 

algjörlega utan Verðbréfaþingsins og er ekki háð 

neinum reglum. 

1.4 Tillögur 

Við höfum gert sérstakar tillögur um úrbætur í 

þessum efnum. og eru þær teknar saman hér á 

eftir. 

Eftirspurn 
1. Lífeyrissjóðir 
Lífeyrissjóðirnir ráða yfir u.þ.b. 50% af því fé. 

sem fyrir hendi er til fjárfestingar í verðbréfum á 

Íslandi. Því er virk þátttaka þeirra á hlutabréfa-

markaðinum óhjákvæmilegur hluti þróunar 

hans. 

a. Byggingarsjóður ríkisins 
Núverandi fjármögnun lífeyrissjóða á Bygg-

ingarsjóði kemur í veg fyrir, að lífeyrissjóðir 

geti stjórnað verðbréfaeign sinni með góðum 

árangri. Endurskoðun stjórnvalda á þessu 

mikilvæga máli þarf að hraða svo sem kostur er. 

b. Eftirmarkaður 
Núverandi reglur um Byggingarsjóð ríkisins 

hindra frekari þróun viðskipta á eftirmarkaði. 

Fara verður fram gagnrýnin endurskoðun á 

reglum þessum af hálfu stjórnvalda. 

c. Möguleiki til fjárfestingar í hlutabréfum 
Í dag eru það aðeins fáir lífeyrissjóðir, sem hafa 

leyfi samkvæmt reglugerðum sínum til að fjár-

festa í hlutabréfum. Samkvæmt frumvarpsdrög-

um yrði lífeyrissjóði heimilt að fjárfesta allt að 

5% af árlegu greiðsluflæði sínu í hlutabréfum. 

Við teljum þessa tillögu vera til bóta, en erum 

þó þeirrar skoðunar, að lífeyrissjóðum ætti að 

vera heimilt að fjárfesta allt að 25% af árlegu 

greiðsluflæði sínu í hlutabréfum. 

d. Stjórnun 
Hvetja ætti stjórnir lífeyrissjóða til að framselja 

vald sitt til almennra verðbréfa-



152 FJÁRMÁLATÍÐINDI 

viðskiptaákvarðana í hendur hæfra starfs-

manna, sem annast daglega framkvæmdastjórn 

þeirra. 

2. Verðbréfasjóðir 
a. Skráning 
Við teljum það vera til hagsbóta að skrá verð-

bréfasjóði á Verðbréfaþinginu. Hægt er að 

versla með hlutdeildarbréf sjóðanna á sama 

hátt og hlutabréf. 

b. Innlánsbinding og lausafjárhlutfall 
Okkur hefur verið tjáð, að komið hafi til álita 

að láta reglur um innlánsbindingu og lausafjár-

hlutfall gilda um verðbréfasjóði. Við teljum 

það vera mikilvægt, að slíkar reglur verði 

þannig, að þær dragi ekki úr möguleika þessara 

tækja, sem sameina fé til fjárfestingar í verð-

bréfum (pooled investment vehicles), til að 

gegna lykilhlutverki í þróun hlutabréfamarkað-

ar. 

3. Skattlagning 
Skattlagningarramminn hefur mikla þýðingu 

fyrir þróun virks hlutabréfamarkaðar. Auk þess 

sem við leggjum fram tillögur um aukin viðskipti 

í hlutafélögum á þinginu, höfum við einnig yfir-

farið aðgerðir til að hvetja til fjárfestingar og við-

skipta í einkafyrirtækjum. Við teljum mikilvægt 

að þróa þessi fyrirtæki, vegna þess að þau munu í 

framtíðinni leggja fram mikið af nýjum hlutabréf-

um á þinginu. 

Okkur skilst, að stjórnvöld vilji draga úr því 

misræmi, sem nú viðgengst í skattalögum á 

kostnað hlutabréfaeignar samanborið við önnur 

sparnaðarform, en vilji á sama tíma ná jöfnuði í 

rekstri ríkisins. Þótt mikið af þeim tillögum, sem 

taldar eru upp hér á eftir, mundu minnka skatt-

stofninn, mundi álagning veltuskatts á verðbréf 

svo og takmörkun á frádrætti vaxta af lánum vega 

þetta upp að hluta, þegar til lengdar lætur. 

Hægt er að jafna skattmeðferð skuldabréfa- og 

hlutabréfatekna hjá einstaklingum annaðhvort 

með því að skattleggja tekjur af skuldabréfum, 

sem nú eru utan tekjuskattsstofns, eða með því 

að veita frekari skattívilnanir gagnvart fjárfest-

ingu í hlutabréfum en nú er gert. 

Almennt hefur verið talið, að skattlagning 

tekna af skuldabréfum væri ólíkleg á næstunni, 

og því höfum við gert ráð fyrir í skýrslu þessari, 

að skattmeðferð verði jöfnuð með því að veita 

frekari ívilnanir á tekjur af fjárfestingu í hluta-

bréfum frekar en að auka skattlagningu á tekjur á 

skuldabréfum. Væri síðari leiðin farin, ættu til-

lögur okkar jafnt við, að frátöldum tillögum (f) 

og (g) hér á eftir, hvað varðar skattlagningu arðs. 

Við höfum lagt til ákveðin mörk fyrir skattund-

anþágur. Þessi mörk eru lögð til eftir að hafa litið 

yfir þau mörk, er tíðkast annars staðar í Evrópu, 

og ætlast er til, að þau myndi grundvöll að um-

ræðum um þetta efni. 

Alls staðar í skýrslu þessari höfum við lagt til 

ákveðin undanþágumörk, sem væru til staðar 

fyrir einstakling, og á sama hátt ræðum við núver-

andi mörk, sem einstaklingi standa til boða. Í sér-

hverju tilfelli mundu hjón fá tvöfalda slíka upp-

hæð. Til viðbótar teljum við, að vísitölutryggja 

eigi þessar upphæðir til að tryggja raunvirði 

þeirra í verðbólguumhverfi. 

Hér á eftir fara þau sérstöku atriði, sem við telj-

um að stjórnvöld eigi að athuga. 

a. Skattlagning söluhagnaðar 
Undanþiggja ætti skattlagningu söluhagnaðar 

frá tekjuskatti hjá einstaklingum upp að árlegu 

hámarki, er nemur 400.000 kr. (11.000 dollur-

um). Því til viðbótar ætti að lækka raunverulega 

tekjuskattlagningu á söluhagnað, eftir því sem 

eignartímabil á hlutabréfum lengist. 

Ef hlutabréf væru þannig í eigu sama aðila 

lengur en eitt ár, ætti að minnka skattskyldan 

söluhagnað við sölu um 25% bæði fyrir einstakl-

inga og lögaðila, og ef hlutabréf eru í eigu sama 

aðila lengur en 2 ár, ætti að minnka skatt-

skyldan söluhagnað um 50%. 

b. Hrein ný fjárfesting í hlutafélögum með 
skráð hlutabréf 
Hámarkið, sem sett er fram í lögum nr. 9/1984 

um frádráttarhæfi frá tekjum einstaklings vegna 

hreinnar nýrrar fjárfestingar í þeim fyrirtækj-

um, sem þar koma til greina, ætti að auka í 

120.000 kr. (3.300 dollara). 

c. Fjárfesting í einkafyrirtœkjum 
Til að hvetja einstaklinga til fjárfestingar í 

ákveðnum einkafyrirtækjum leggjum við til, að 

komið verði á „viðskiptahvatningu" („business 

expansion scheme") með því móti, að fjárfest-

ing án áhrifa („arms-length investment") í fyrir-

tækinu yrði frádráttarbær frá skatti að hámarki 

1 milljón króna (28.000 dollara) á einstakling á 

ári. 
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d. Kaupfyrirkomulag á hlutabréfum fyrir 
starfsmenn 
Við leggjum til, að sett verði upp fyrirkomulag, 

þar sem starfsmönnum eru boðin hlutabréf í 

fyrirtækjum, þar sem þeir vinna. sem hluti af 

heildarlaunagreiðslu þeirra. Þetta yrði til að 

hvetja starfsmenn til að fjárfesta í hlutabréfum 

þess fyrirtækis, sem þeir vinna hjá. 

Slík hlutabréf yrðu þá ekki tekjuskattsskyld í 

höndum viðtakanda, svo framarlega sem bréfin 

væru í eigu hans í ákveðinn lágmarkstíma. Ef 

svona fyrirkomulag nær árangri, gæti það reynst 

starfsmönnum vel að setja upp fyrirkomulag, 

þar sem þeir öðluðust rétt til að kaupa hlutabréf 

á ákveðnu verði, þannig að þeir gætu síðar 

notað sér þann rétt, ef hlutabréf hækkuðu í 

verði. 

e. Útgáfa jöfnunarhlutabréfa 
Við teljum, að útgáfa jöfnunarhlutabréfa sé 

tímafrek og ónauðsynleg. Nú er nauðsynlegt að 

gefa þessi bréf út til þess að hámarka arð-

greiðslur samkvæmt skattalögum. Það væri hægt 

að tengja þetta hámark við hreint eigið fé hlut-

hafa. Við leggjum því til, að útgáfa jöfnunar-

hlutabréfa verði lögð niður. 

f. Frádráttarhœfi arðgreiðslna 
Til að jafna skattalega meðferð vaxtatekna og 

arðgreiðslna leggjum við til þá tímabundnu ráð-

stöfun. að frádráttarhæfi arðgreiðslna verði 

aukið í 15% af nafnvirði hlutabréfa, þar til að 

hætt verði útgáfu jöfnunarhlutabréfa. 

Tvöföld skattlagning mun eiga sér stað á arð-

greiðslur umfram þessi mörk, þar sem þær yrðu 

þá skattlagðar bæði hjá fyrirtækinu og tekju-

þega. Til að komast hjá þessu ættu hluthafar að 

hljóta skattfrádrátt fyrir þann skatt, sem fyrir-

tækið greiðir af arðgreiðslum. 

Þessu til viðbótar ætti hlutafjáreign, sem notuð 

er til grundvallar útreiknings á hámarks-

arðgreiðslu, að vera sú, sem fyrir hendi er við 

lok þess fjárhagsárs, sem arður er greiddur af. 

g. Skattfrjáls arður fyrir einstaklinga 
Sá arður, sem leyfður er skattfrjáls hjá einstakl-

ingum, ætti að hækka í 150.000 kr. (4.200 doll-

ara) eða 15% af nafnvirði slíkrar fjárfestingar, 

hvort sem lægra yrði. 

Þegar hætt verður útgáfu jöfnunarhlutabréfa, 

ætti að miða hámarksskattundanþágu fyrir ein-

staklinga vegna arðs við það mark, sem arður á 

hlutabréf er frádráttarhæfur til skatts hjá fyrir-

tækinu, sem greiðir arðinn, þó háð þeirri tak-

mörkun, sem áður gat, 150.000 kr. (4.200 doll-

arar). 

h. Stimpilgjald 
Stimpilgjald er nú 2% á útgáfu nýrra hluta-

bréfa. Við leggjum til, að stimpilgjaldið verði 

lækkað í ½%. Við mundum vilja ræða, hvort 

það sé fjárhagslega hagkvæmt að innheimta 

slíkt stimpilgjald, ef það verður aðeins ½%. 

i. Eignarskattur 
Við leggjum til, að undanþágu vegna hlutabréfa 

frá eignarskatti ætti að auka í 2 millj. kr. (56.000 

dollara). Því til viðbótar leggjum við til, að þeir, 

sem ekki eru heimilisfastir hér á landi, verði 

algjörlega undanþegnir eignarskatti. 

j. Frádráttarhœfi til skatts af vaxtagjöldum/arð-
greiðslum af hlutabréfum 

i. Við leggjum til. að vaxtakostnaður skuli 

vera takmarkaður við langtíma vaxtaberandi 

skuldir upp að 65% af summu slíkra skulda og 

hlutafjár, að svo miklu leyti sein hann er frá-

dráttarhæfur við uppgjör hagnaðar í fyrirtækj-

um. Það gæti verið æskilegt að hafa þennan 

þröskuld mismunandi eftir atvinnugreinum. 

Þessa takmörkun þyrfti að taka í lög yfir t.d. 

þriggja ára tímabil til að auðvelda aðlög-

unarhæfi og valda ekki of miklu álagi á fjármál 

fyrirtækja. 

ii. Við leggjum til, að skattlagningu hagnaðar 

fyrirtækja verði skipt upp. Þannig ætti sá hluti 

hagnaðarins að skattleggjast vægar, sem svar-

ar til hlutdeildar nýrra hlutabréfa af heild-

arhlutabréfastofni fyrirtækisins. Þessi lækkun 

ætti að taka til þriggja fjárhagsára frá útgáfu-

ári slíkra hlutabréfa. Þetta yrði fyrirtækjum 

hvatning til að gefa út ný hlutabréf. 

k. Veltuskattur 
Veltuskattur er lagður á verðbréfaviðskipti í 

flestum Evrópulöndum. Slíkur skattur dregur 

úr verðbréfaviðskiptum. Þó er svo, að einu 

sinni, þegar markaðurinn er kominn vel á skrið, 

teljum við að leggja mætti á veltuskatt, er nemi 

0,5% á innlend verðbréfaviðskipti, og þar með 

yrði skattstofninn breikkaður. 

4. Erlendir fjárfestar 

a. Erlend þátttaka 
Við teljum það mikilvægt að hvetja til aukins 
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áhuga hjá erlendum fjárfestum. Samt er þýð-

ingarmikið, að innflæði erlends fjár verði haldið 

í skefjum til að forðast auknar sveiflur á inn-

lenda hlutabréfamarkaðinum. Okkur væri 

ánægja að ræða þetta frekar með það fyrir 

augum að skrifa skýrslu um þróun erlendrar 

hlutafjárfestingar í gegnum verðbréfasjóð eða 

annað álíka tæki. 

b. Takmörkun gjaldeyrisreglna 
Eins og nú er ástatt þarf útlendingur leyfi til þess 

að færa arð og fjármagn út úr landinu. Okkur 

skilst, að í frumvarpi til iaga sé lagt til, að 

útlendingar megi bæði færa arð og fjármagn út 

úr landinu. Við styðjum þessa tillögu. 

c. Hömlur á hlutabréfaeign erlendra aðila 
Þeir, sem ekki eru heimilisfastir á Íslandi, geta 

nú í raun ekki átt meira en 50% af hlutafé í 

ákveðnum íslenskum fyrirtækjum. Því til við-

bótar hafa mörg fyrirtæki frekari takmarkanir í 

samþykktum sínum, sem útheimta samþykki 

stjórnar fyrir sölu hlutabréfa til útlendra fjár-

festa. Við teljum það rangt hjá almennings-

hlutafélögum, að taka þurfi stjórnarákvörðun í 

hvert sinn sem hlutabréf eru seld erlendum aðil-

um. Erlend eignaraðild í slíkum fyrirtækjum 

ætti frekar að vera takmörkuð við ákveðið 

hlutfall atkvæða eða hlutabréfa eins og nú er 

alls staðar á Norðurlöndum. Til að koma í veg 

fyrir, að útlendingar hefðu óeðlilega mikil ítök í 

stjórn fyrirtækja, mætti gefa út ný hlutabréf 

með takmörkuðum atkvæðisrétti, er sérstak-

lega væri beint til útlendra fjárfesta. Þessi 

möguleiki er þegar fyrir hendi í íslenskum 

lögum (sjá einnig „Framboð" hér á eftir). 

Framboð 
a. Nýjar útgáfur 
Við teljum okkur sjá ákveðin fyrirtæki, sem 

mundu vilja gefa út hlutabréf fyrir almenning. 

Árangursrík almenningsútgáfa væri meiriháttar 

skref í að bæta ímynd hlutabréfamarkaðarins á 

Íslandi. 

b. Hlutabréf með takmörkuðum atkvœðisrétti 
Minnkandi yfirráð er lykilatriði í ákvörðunum 

fyrirtækja um útgáfu nýrra hlutabréfa. Sá 

möguleiki að gefa út hlutabréf með takmörkuð-

um atkvæðisrétti er þegar fyrir hendi í íslensk-

um lögum og við lítum svo á, að hvetja eigi 

fyrirtæki til að nota sér þessi ákvæði, ekki að-

eins hvað varðar hlutabréf, sem beint er að er-

lendum fjárfestum, heldur líka innlendum. 

c. Stjórn á nýjum útgáfum 
Þróun markaðar er mjög næm fyrir offramboði. 

Verðbréfaþingið ætti að stjórna biðröð eftir 

nýjum útgáfum á hlutabréfum til almennings til 

að forðast offramboð. 

Reglur og markaðurinn 
a. Kerfi Verðbréfaþingsins 
Verðbréfaþingið á að vera miðstöð viðskipta og 

stjórnunar á verðbréfum á Íslandi. Sama kerfið 

á að eiga við bæði fyrir skuldabréfa- og hluta-

bréfaviðskipti. Þetta mundi þá taka til núver-

andi starfsemi hinna tveggja hlutabréfamiðlara, 

sem birta verð fyrir hlutabréf. Núverandi upp-

lýsingakerfi milli miðlara er nægjanlegt til að 

dreifa nauðsynlegum upplýsingum. 

b. Húsnœði Verðbréfaþings og starfslið 
Við teljum, að innan skamms þurfi Verðbréfa-

þingið á starfsliði í fullri vinnu auk eigin hús-

næðis að halda. Með tímanum kann það að 

reynast gerlegt að fjármagna starfsemina af 

skráningargjöldum. Þingið mun vissulega halda 

áfram að nýta sér utanaðkomandi sérfræði-

krafta, eftir því sem það þarf. Samt lítum við 

ekki svo á, að nauðsynlegt verði að setja upp 

húsnæði beinlínis til viðskiptanna. 

c. Viðhald á tilboðs- og viðskiptaskrám 
Verðupplýsingar og önnur viðkomandi atriði 

um viðskipti ættu að vera nákvæm og innihalda 

nýjustu upplýsingar. Því þyrfti að uppfæra 

þessar upplýsingar daglega, og upplýsingar um 

verðlag í síðustu viðskiptum ætti að birta 

almenningi. 

d. Skráning hlutabréfa 
Hvetja ætti öll fyrirtæki, er fullnægja skilyrðum 

laga nr. 9/1984, til að sækja um skráningu á 

bréfum sínum. Auk þess ætti að hvetja þau 

fyrirtæki, er fullnægja skilyrðum laga nr. 9/ 

1984, en beita takmörkunum á kaup og sölu 

hlutabréfa sinna, að afnema þessar takmark-

anir og sækja um skráningu bréfanna. Alls 

staðar í skýrslu þessari höfum við talað um 

þessar tvær tegundir fyrirtækja sem almenn-

ingshlutafélög (public companies). Auk þess 

þyrfti að koma á því skilyrði, að sérhvert hluta-

félag, er óskaði að gefa út ný hlutabréf til 

almennings, þyrfti þá að sækja um skráningu á 

bréfum sínum. Engar takmarkanir á við-

skiptum með skráð bréf ætti að leyfa. 
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e. Miðlarar 
Allir miðlarar, sem ætla sér að eiga viðskipti í 

verðbréfum við almenning, eiga að vera aðilar 

að Verðbréfaþinginu. 

f. Viðskipti í skráðum verðbréfum 
Auka þyrfti við viðskiptaskrána á þann veg, að 

hún nái til allra viðskipta miðlara í skráðum 

verðbréfum. Þetta myndi þýða, að gefa þyrfti út 

tvær skrár, eina, er tæki saman viðskipti milli 

tveggja miðlara (eins og nú er), og aðra, er tæki 

saman viðskipti við viðskiptavini. Ekki yrði 

nauðsynlegt að taka fram mótaðila í síðari 

skránni. 

g. Rannsóknir 
Birting greinargerða um skráð fyrirtæki, sem 

einkum miðuðust við þarfir fyrirtækja og sjóða, 

sem fjárfesta í verðbréfum, myndi auka áhuga á 

fyrirtækjum og þar með viðskipti. 

h. Skuldbinding miðlara til viðskipta 
Sérhver skráð verðbréfaútgáfa ætti að hafa 

a.m.k. tvo miðlara, er tækjust á hendur við-

skipti með viðkomandi verðbréf eftir bestu 

getu. 

i. Eign miðlara að verðbréfi 
Verðbréfamiðlurum ætti að vera heimilt að eiga 

verðbréf í þeirri von, að þau hækki í verði, þó 

með þeim takmörkunum, sem eiginfjárstaða 

þeirra setur þeim. Miðlarar ættu hins vegar ekki 

að mega selja verðbréf, sem þeir eiga ekki, til 

afhendingar síðar í þeirri von, að bréfin lækki 

frá söludegi til afhendingardags („short selling"). 

j. Stjórn verðbréfasjóða 
Ef stjórn verðbréfasjóða og miðlaraviðskipti 

eiga sér stað innan eins og sama fyrirtækis, 

verður að hafa glögg skil milli þessara tveggja 

sviða svo sem kostur er. 

k. Innherjaviðskipti 
Setja verður lög um innherjaviðskipti, hvað 

varðar viðskipti í hlutabréfum skráðra fyrir-

tækja. 

l. Viðskipti forráðamanna fyrirtœkja 
Forráðamenn fyrirtækja ættu ekki að geta 

hagnast á aðstöðu sinni sem forráðamenn fyrir-

tækis með því að ganga inn í samninga við fyrir-

tæki sitt, öðru vísi en á fjarlægum (arms-length) 

grundvelli, án þess að gefa það upp eða fá sam-

þykki fyrirtækisins á almennum hluthafafund-

um. 

m. Reglur um yfirtöku fyrirtækja 
Með tímanum þyrfti að koma á reglum um yfir-

töku fyrirtækja á hlutabréfamarkaði. 

n. Viðskipti fyrirtœkis í eigin hlutabréfum 
Almenningshlutafélagi ætti að vera bannað að 

kaupa eigin hlutabréf á eftirmarkaði nema 

undir sérstökum kringumstæðum og þá með 

samþykki hluthafa. 

o. Hagnaður til útborgunar 
Hámark arðgreiðslu ætti ekki að vera meira en 

nemur uppsöfnuðum nettóhagnaði fyrirtækis. 

p. Reglur um miðlara 
Reglur um verðbréfamiðlara eru í lögum um 

verðbréfamiðlun nr. 27/1986. Við höfum farið 

yfir þessi lög og sett fram hér á eftir nokkur við-

bótaratriði, sem við teljum að ættu að falla 

undir slík lög eða reglur. 

Fyrst og fremst verður að krefjast þess af miðl-

urum í viðskiptum þeirra, að þeir haldi sér við 

strangar reglur um viðskiptaheiðarleika. Sér í 

lagi gildir það um allar deilur, sem koma kynnu 

upp milli miðlara og viðskiptavinar, en þá yrðu 

hagsmunir viðskiptavinarins að sitja í fyrirrúmi 

við lausn deilunnar. 

Miðlun upplýsinga frá fyrirtœkjum 
a. Upplýsingar um markaðinn 
Auka verður þekkingu fjárfesta á íslenskum 

fyrirtækjum. Meiri upplýsingar ættu að vera til 

handa almenningi um viðskiptalífið og um-

hverfi þess, sér í lagi: 

i. fyrirtæki ættu að halda fundi með helstu fjár-

festum til að ræða framtíð fyrirtækisins og fyrir-

ætlanir; og 

ii. Verðbréfaþingið ætti sjálft að tala máli hluta-

bréfamarkaðarins. 

b. Arsreikningar og milliuppgjör 
Ársreikninga allra íslenskra fyrirtækja ætti að 

birta almenningi innan átta mánaða frá lokum 

reikningsárs. Ársreikningar allra almennings-

hlutafélaga ættu að vera fáanlegir innan fjög-

urra mánaða frá lokum reikningstímabils. Hluta-

félög með skráð verðbréf ættu að sýna hálfs árs 

milliuppgjör eða oftar, eftir því sem hægt er. 

c. Hlutur stœrri hluthafa og forráðamanna 
Upplýsingar ættu að vera fyrir hendi um hlut 

stærri hluthafa (þ.e. þeirra, er eiga meira en 

10% hlutafjár eða hvaða aðra prósentu, sem 

kann að vera samþykkt) ásamt einstökum atrið-

um um hlut forráðamanna (eiginkvenna og 
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barna). Þessar upplýsingar ættu að vera fyrir 

hendi í ársskýrslu fyrirtækisins. 

Okkur hefur verið tjáð, að fyrir liggi tillaga um, 

að ársskýrslur skuli innihalda upplýsingar um 

helstu hluthafa. 

d. Endurskoðun 
Nú er þess aðeins krafist af ákveðnum fyrirtækj-

um, sem uppfylla viss skilyrði, að þau hafi 

óháðan endurskoðanda. Bankar, hluthafar, 

almennir lánardrottnar og skattyfirvöld þurfa 

að treysta reikningum fyrirtækja, og óháð 

endurskoðun eykur trúverðugleika slíkra 

reikninga. Okkur hefur verið tjáð, að til standi 

að gera auknar kröfur um, að fyrirtæki leiti 

óháðrar endurskoðunar. Við teljum, að krefj-

ast eigi þess af fleiri fyrirtækjum, að þeim verði 

gert að leita óháðrar endurskoðunar. 

e. Reikningsskilaaðferðir 
Reikningsskilaaðferðir þær, sem notaðar eru 

við verðbólgureikningsskil, geta haft þýðingar-

mikil áhrif á niðurstöður rekstrarreiknings. 

Núna er fleiri en ein slík regla í gangi á Íslandi, 

og því er ekki mögulegt að gera marktækan 

samanburð á niðurstöðu mismunandi fyrir-

tækja. Við teljum því nauðsynlegt, að fyrir-

tækjum verði gert skylt að sýna áhrif verðbólgu 

á samstæðan og sambærilegan hátt. 

Því til viðbótar þyrfti að setja upp staðlað form 

fyrir innihald og framsetningu reikningsskila. 

Til að auðvelda skilning á íslenskum reiknings-

skilum hjá erlendum fjárfestum mælum við 

með, að með tímanum verði gefin út bók eða 

bæklingur, sem útskýrir almennar reiknings-

skilavenjur á Íslandi með sérstöku tilliti til verð-

bólgureikningsskila svo og á þeim sviðum, þar 

sem þau eru að verulegu leyti frábrugðin al-

þjóðlegum reikningsstöðlum („IAS"). 

1.5 Niðurstöður 

Við teljum, að brýnasta verkefnið á íslenska 

hlutabréfamarkaðinum sé að hvetja til aukinnar 

eftirspurnar. Tvö mikilvægustu atriðin í þessu sam-

bandi eru annars vegar hin skattalega meðferð 

hlutabréfa og hins vegár afstaða lífeyrissjóða til 

fjárfestingar í hlutabréfum. 

Um leið og myndast hefur aukin eftirspurn eftir 

hlutabréfum, væri rétt fyrir eitt eða tvö fyrirtæki að 

fara á markað með hlutabréfaútgáfu af hóflegri 

stærð fyrir almenning. Það er brýn nauðsyn, að 

þessar fyrstu útgáfur heppnist vel fyrir alla þátttak-

endur og fjárfestar nái þar sanngjörnum hagnaði. 

Þetta mun vekja áhuga fjárfesta á útgáfum í fram-

tíðinni, auk þess sem það mundi tryggja betri eftir-

markað svo og að bréfin verði alltaf seljanleg. Ef 

þeir hluthafar, sem fyrir eru, telja, að það tak-

marki völd þeirra, er hægt að gefa út hlutabréf með 

takmörkuðum atkvæðisrétti. Sér í lagi á þetta við, 

ef reynt yrði að selja hlutabréf til erlendra fjár-

festa, þá væri rétt að gefa út slík hlutabréf. 

Síðast en ekki síst ber að nefna stöðu Verðbréfa-

þingsins og reglur um verðbréfamarkaðinn. Það er 

mjög þýðingarmikið og ekki síst á brautryðjenda-

árum Verðbréfaþingsins, að fjárfestar verði ekki 

fyrir barðinu á óæskilegum viðskiptaháttum. 

Vandaðar reglur á markaðinum eru því nauðsyn-

legar fyrir áframhaldandi velgengni Verðbréfa-

þingsins. Reglur eru mjög þýðingarmiklar á nær 

öllum fjármagnsmörkuðum heims í dag. Ef taka á 

Verðbréfaþingið alvarlega innanlands og erlendis, 

verður það að lúta ströngum reglum, til að mark-

aðurinn geti gengið skipulega og vel fyrir sig. Því er 

mikilvægt, að ítarlegar reglur verði settar þegar í 

byrjun til að tryggja, að viðskiptahættir þróist á 

viðunandi hátt. 



Tryggvi Felixson: 

Fyr i rkomulag g e n g i s m á l a 
á N o r ð u r l ö n d u m 

Inngangur 
Norðurlöndin eiga það sammerkt að vera 

lítil opin hagkerfi í samfélagi vestrænna 

þjóða. Útflutningur nemur um þriðjungi 

þjóðarframleiðslu í Svíþjóð, Danmörku og 

Noregi og liðlega fjórðungi í Finnlandi. Af 

þessu má ráða að þróun gengismála hefur 

veruleg áhrif á efnahagslífið almennt í 

þessum löndum. 

Frá því að Bretton Woods-kerfið leið undir 

lok 1971 hefur stjórnvöldum á Norðurlöndum 

verið í sjálfsvald sett að ákvarða það fyrir-

komulag gengismála sem þeim sýndist líkleg-

ast til að tryggja stöðugleika í efnahagslífinu 

og viðvarandi hagvöxt. Stjórnvöld á Norður-

löndum hafa valið ýmsar leiðir í gengismálum 

á undanförnum árum og leitað leiða til að 

vernda efnahagslífið fyrir vaxandi sviptingum 

á alþjóðlegum gengismörkuðum. 

Hér fer á eftir lýsing á fyrirkomulagi 

gengismála á Norðurlöndum sem byggð er á 

skýrslum sem lagðar voru fram af seðlabönk-

um Norðurlanda á fundi þeirra í Reykjavík í 

júní sl. 

Sögulegt yfirlit 
Í kjölfar þeirrar óvissu, sem upp kom við 

endalok Bretton Woods-kerfisins, leituðu 

nokkur Evrópulönd leiða til að takmarka 

sveiflur á gengi gjaldmiðla sinna. Í apríl 1972 

bar þessi viðleitni árangur með samkomulagi 

sex aðildarlanda Efnahagsbandalags Evrópu 

ásamt Bretlandi, Danmörku, Svíþjóð og 

Noregi um fast gengi milli gjaldmiðla þessara 

landa. Þetta samkomulag, sem gekk undir 

nafninu gengissnákurinn, stofnaði til fastra 

gengishlutfalla og leyfði viðkomandi gjald-

miðlum að víkja mest um 2,25% frá viðmið-

un. Bretland tók þátt í þessu samstarfi í að-

eins þrjá mánuði, Noregur var með til ársins 

1976 og Svíþjóð þar til 1977. 

Finnland brást á annan hátt við breyttum 

alþjóðlegum aðstæðum og festi gengi marks-

ins við gull þar til á árinu 1977. Á því tímabili 

var finnska markið stöðugasti gjaldmiðill 

OECD-landa. Árið 1977 tók Finnland upp 

almenna gengisvog sem viðmiðun við stjórn-

un gengis. Gengisvogin var í fyrstu samsett af 

gjaldmiðlum landa sem áttu minnst 1% hlut-

deild í utanríkisviðskiptum Finnlands, þar 

með talin rúblan. Á árinu 1983 var finnsku 

gengisvoginni breytt þannig að eingöngu var 

miðað við frjálsa gjaldmiðla, og því var 

rúblan tekin út úr voginni. 

Gengissnáknum var einungis ætlað það 

hlutverk að takmarka sveiflur á gengi gjald-

miðla aðildarlandanna innbyrðis en gagnvart 

öðrum gjaldmiðlum svo sem Bandaríkja-

dollar og yeni var frjálst flot. Þetta fyrir komu-

lag kallaði á samstillta efnahagsstefnu í aðild-

arlöndum snáksins. Sú forsenda var þó ekki 

fyrir hendi í nægjanlegum mæli, og því reynd-
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ist óhjákvæmilegt að gera alltíðar breytingar 

á viðmiðunargengi gjaldmiðla innan snáks-

ins. 

Í kjölfar olíukreppunnar 1974 voru það 

ríkjandi viðhorf á Norðurlöndum að hindra 

atvinnuleysi með fjármálastefnu sem hvetti til 

eftirspurnar. Í öðrum aðildarlöndum gengis-

snáksins, sérstaklega Þýskalandi, var ekki 

lögð jafn mikil áhersla á að hamla gegn 

atvinnuleysi. Þetta leiddi til almennt meiri 

verðbólgu á Norðurlöndum en meðal annarra 

aðildarlanda O E C D auk þess sem viðskipta-

jöfnuður versnaði umtalsvert. Fyrr eða síðar 

mátti því vænta þess að fastgengisstefnan 

sigldi í strand. 

Gengi dönsku, sænsku, norsku og finnsku 

gjaldmiðlanna hélst tiltölulega stöðugt á 

árunum 1972 til 1976/77, en þá tók við tímabil 
gengisfellinga. Á árinu 1977 var finnska 

markið fellt tvívegis, fyrst um 5,7% og 

nokkru síðar, í kjölfar úrsagnar Svíþjóðar úr 

gengissnáknum og 10% gengisfellingar á 

sænsku krónunni, um 8%. Sama ár var gengi 

norsku krónunnar fellt um 3% í apríl og svo 

aftur um 5% í ágúst eftir að gengi sænsku 

krónunnar var fært niður. Á árinu 1978 var 

gengi finnska marksins fellt um 8% og norska 

krónan féll um 7% í tveimur áföngum. Í 

kjölfar þessara hræringa fylgir tiltölulega 

stöðugt gengi þar til í ágúst 1982 að gengi 

sænsku krónunnar og finnska marksins var 

fellt um 16%. Gengi norsku krónunnar var 

fellt um 4% á árinu 1984 og um 9% í maí 1986. 

Danmörk gerðist aðili að EMS-samkomu-

laginu (Evrópska myntkerfinu) í maí 1979. 

EMS var arftaki gengissnáksins en með fast-

mótaðri reglur en fyrirrennari þess og veitti 

auk þess betri aðgang að gjaldeyrislánum 

þegar gjaldeyrismarkaðir virtust ætla að 

þrýsta gengi niður fyrir viðmiðunarmörk. 

Þrátt fyrir ákvæði EMS um gagnkvæmar 

skuldbindingar aðildarlanda um að halda 

gengi óbreyttu lækkaði meðalgengi dönsku 

krónunnar um 25% frá árinu 1979 til 1985. 

Hækkandi gengi dollars gagnvart Evrópu-

gjaldmiðlum stuðlaði að þessari þróun en 

jafnframt var gengi dönsku krónunnar fært 

niður gagnvart öðrum traustum gjaldmiðlum 

EMS. Frá því að gjaldeyrissnákurinn var 

stofnsettur 1972 og þar til 1988 hefur gengi 

dönsku krónunnar fallið um 75% gagnvart 

þýsku marki. A ð sjálfsögðu voru allar breyt-

ingar á gengi dönsku krónunnar gagnvart 

EMS-gjaldmiðlum gerðar með samþykki að-

ildarlandanna og í tengslum við endurskoðun 

á innbyrðis gengisafstöðum í EMS. Sú 

skoðun hefur líka heyrst að aðild Danmerkur 

að EMS hafi á stundum auðveldað stjórn-

Tafla 1. Þróun verðlags á mælikvarða neysluvöru 
(Hækkun á milli ára) 

Danmörk Finnland Noregur Svíþjóð OECD-meðaltal 
1973 9,3 10,7 7,5 6,7 7,8 
1974 15,3 16,9 9,4 9,9 13,4 

1975 9,6 17,9 11,7 9,8 11,3 
1976 9,0 14,4 9,1 10,3 8,7 
1977 11,1 12,6 9,1 11,4 8,9 

1978 10,0 7,8 8,1 10,0 7,8 
1979 9,6 7,5 4,8 7,2 9,7 
1980 12,3 11,6 10,9 13,7 13,0 

1981 11,7 12,0 13,7 12,1 10,5 
1982 10,1 9,6 11,3 8,6 7.7 

1983 6,9 8,3 8,4 8,9 5,3 
1984 6,3 7,1 6,2 8,0 5,2 

1985 4,7 5,9 5,7 7,4 4,5 
1986 3,6 3,6 7,2 4,3 2,6 
1987 4,0 3,7 8,7 4,2 3,2 
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völdum að fella gengi dönsku krónunnar þar 

sem þau gátu borið við frumkvæði annarra 

þjóða. 

Þessar gengisfellingar á norrænu gjaldmiðl-

unum voru taldar nauðsynlegar í ljósi versn-

andi samkeppnisstöðu og vaxandi viðskipta-

halla. Hvort þær hafi skilað þeim árangri sem 

vænst var er umdeilt. Svo virðist þó sem bæði 

Svíþjóð og Danmörku hafi tekist að bæta 

samkeppnisstöðu sína talsvert á gengisfell-

ingatímabilinu. Þeirri skoðun hefur þó vaxið 

fylgi, að varanlegum bata samkeppnisstöðu 

verði aðeins náð ef aðrar umfangsmiklar 

efnahagsaðgerðir séu samfara gengisfelling-

unni. En slíkar efnahagsaðgerðir eru ekki 

ætíð framkvæmanlegar vegna pólitískra 

aðstæðna. Fastgengisstefnan hefur því hlotið 

aukinn hljómgrunn og svo virðist sem Sví-

þjóð og sér í lagi Finnlandi hafi tekist að auka 

tiltrú almennings á þeirri stefnu. 

Samanburður á gengisvogum 
Svíþjóð, Finnland og Noregur hafa þann 

hátt að móta gengismarkmið sín miðað við 

svokallaða gengisvísitölu. Gengisvísitölurnar 

eru samsettar af gjaldmiðlum þeirra þjóða 

sem mikilvægastar eru í utanríkisviðskiptum 

og er vægi hvers gjaldmiðils sem næst í sam-

ræmi við hlutdeild hans í utanríkisviðskiptum 

hlutaðeigandi lands. Eingöngu er miðað við 

frjálsa gjaldmiðla og því eru gjaldmiðlar 

Austur-Evrópuríkjanna ekki með í vísitölun-

um þótt viðskipti við þau lönd séu talsverð. 

sérstaklega hvað Finnland varðar. Í sænsku 

vísitölunni er vægi dollars tvöfalt meira en 

nemur hlutdeild Bandaríkjanna í utanríkis-

verslun Svíþjóðar. Þetta er gert til að taka til-

lit til mikilvægis Bandaríkjadollars í þjón-

ustu- og greiðsluviðskiptum. 

Samsetning norsku gengisvogarinnar er 

ekki byggð á grundvelli beinnar utanríkis-

verslunar eingöngu heldur er einnig tekið til-

lit til samkeppni þriðja lands á erlendum 

mörkuðum (samanber MERM-vog Alþjóða-

gjaldeyrissjóðsins). Þannig er vægi Kanada-

dollars meira í norsku gengisvoginni en bein 

viðskipti landanna segja fyrir um vegna þess 

að Kanada og Noregur eiga í samkeppni á 

alþjóðlegum mörkuðum fyrir ál og fiskafurðir. 

Samsetning norsku gengisvísitölunnar 

hefur verið óbreytt frá 1982 en aftur á móti er 

Þróun meðalgengis 19?'0-1987 
1970=100 
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Þróun raungengis 1978-1987 
Meðaltal=100 

sænska gengisvísitalan byggð á vog sem er 5 

ára hreyfanlegt meðaltal og endurnýjast ár-

lega með tilliti til breytinga í utanríkisversl-

un. Finnska vísitalan er byggð á vog með 

hreyfanlegu 2 ára meðaltali og er endurnýjuð 

ársfjórðungslega og aðlagast því mjög fljótt 

breytingum í utanríkisviðskiptum. Til saman-

burðar má nefna að íslenska gengisvogin er 

byggð á 3 ára hreyfanlegri meðalhlutdeild 

gjaldmiðla í utanríkisviðskiptum þar sem við-

skipti við Ráðstjórnarríkin eru talin með 

Bandaríkjadollaraviðskiptum. 

Þrátt fyrir mismunandi aðferðir við upp-

byggingu voganna er samsetning þeirra á 

margan hátt svipuð. Þannig er hlutdeild 

EMS-mynta í vísitölunum þremur um 40%, 

eins og sjá má í töflu 2. Hlutdeild fljótandi 

gjaldmiðla er mest í sænsku gengisvoginni, 

um 40% og minnst í þeirri finnsku, 27%. 

Hlutdeild gjaldmiðla Norðurlanda er svipuð í 

sænsku og norsku gengisvogunum, um 25%, 

en um 30% í þeirri finnsku. Í íslensku gengis-

voginni er vægi fljótandi gjaldmiðla talsvert 

meira en hjá hinum Norðurlöndunum, eins 

og sjá má í töflu 2. 

Stýring gengis 
Gengisskráningu er háttað á annan veg á 

Norðurlöndunum en hér á landi. Á Íslandi er 

gengi krónunnar gagnvart erlendum gjald-

miðlum skrásett daglega af Seðlabanka ís-

lands og ábyrgist bankinn kaup og sölu á 

gjaldmiðlum á skráðu gengi. Á Norður-

löndum er það í raun framboð og eftirspurn á 

gjaldeyrismarkaði, aðallega millibankamark-

aði, sem ákvarðar gengið og seðlabankar við-

komandi landa beita ýmsum peningaaðgerð-

um til að viðhalda gengi innan þeirra marka 

sem yfirvöld hafa sett. 

Lítum á norska seðlabankann til nánari 

skýringar á þessu. Noregsbanka ber í dag að 

halda meðalgengi norsku krónunnar á bilinu 

109,5-114,5 samkvæmt gengisvísitölu miðað 

við 100 árið 1982. Ef meðalgengi erlendra 

gjaldmiðla fer að nálgast neðri mörkin er það 

vísbending um vaxandi eftirspurn eftir 

norskum krónum og þá þarf Noregsbanki að 

grípa til aðgerða til að koma í veg fyrir að 

gengi krónunnar hækki umfram leyfileg 

mörk. Ef gengi erlendra gjaldmiðla nálgast 

aftur á móti efri mörkin er það til vitnis um 
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Tafla 2. Gengisvogir á Norðurlöndum 

Vægi gjaldmiðla í % 

veikari stöðu hennar. Hlutverk Noregsbanka 

er að koma inn á markaðinn og kaupa og selja 

gjaldeyri til þess að viðhalda genginu innan 

settra marka. Einnig getur Noregsbanki haft 

áhrif á innlenda vexti með peningaaðgerðum 

og þannig stuðlað að inn- eða útstreymi á er-

lendum gjaldeyri. Til lengri tíma eru það 

áhrif almennrar efnahagsstefnu á verðlag og 

launakostnað sem mestu ráða um þróun 

gengismála. 

Danska seðlabankanum ber að halda 

dönsku krónunni innan þeirra viðmiðunar-

marka sem sett eru af EMS og ekki víkja meir 

en sem nemur 2,25% á hvorn veginn frá við-

miðunargengi. Danska krónan er miðuð við 

gengisvísitölu sem samanstendur af öðrum 

Gjaldmiðill Danmörk Finnland Ísland Noregur Svíþjóð 
Norðurlönd: 
DKK 5,0 6,7 6.8 7,8 
FIM 2,2 3,0 6,5 
NOK 5,1 4,5 9,0 

SEK 20 5,1 15.0 

EMS (án Danmerkur): 
DEM 41.0 20.1 12.1 17,7 16,0 

NLG 13,0 4,9 5,2 4.6 4,6 

BEC 10,5 3.1 2,0 2,4 3,6 
FRF 22,3 6,8 3,9 9,2 5,2 
ITL 11.1 4,8 2,5 3,3 3,7 

Önnur Evrópulönd: 
GBP 13,2 14,3 14,7 11,7 

CHF 2.7 2,2 1,2 2,1 
ATS 0,3 1,5 1,3 

ESP 2.6 1,3 
PTE 3,7 

Aðrir gjaldmiðlar: 
USD 7.6 26,8 11.0 22,8 

CAD 0,4 3.6 1,1 
JPY 5,9 5,4 6,0 3,3 

Yfirlit: 
EMS.alls 100.0 44,7 32,5 44,0 40,9 

EMS, alls auk CHF og ATS 47,4 35,0 46,7 44,3 
Norðurlönd 0,0 30,9 18.5 24.8 23,3 

Evrópa 100,0 86.5 67.4 79,4 72,8 
Fljótandi gjaldmiðlar 0,0 26,7 49,5 35,3 40,2 

Gengisvogin án gjaldmiðla Norðurlanda: 
EMS án DKK 100,0 57,5 31,7 49,5 43,2 

EMS án DKK auk CHF og ATS 61,4 34,7 53,1 47,6 
Fljótandi gjaldmiðlar: 
USD 11,0 32,9 14.6 29.7 

GBP 19,1 17,5 19.5 15,3 

JPY 8,5 6,6 8,0 4,3 

CAD 0,0 0.5 4.8 1,4 
ESP 0,0 3.2 0.0 1,7 
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aðildargjaldmiðlum EMS, eins og fram 

kemur í töflu 2. Í raun er því Danmörk með 

fastgengiskerfi þar sem miðað er við körfu 

eins og hin Norðurlöndin og íhlutun danska 

seðlabankans tryggir að markaðsgengi krón-

unnar haldist innan viðmiðunarmarka. Sá 

munur er þó á að EMS tryggir Danmörku 

aðstoð fleiri landa til að viðhalda föstu gengi, 

þ.e. allra EMS-landa, en hjá hinum Norður-

löndunum er genginu haldið föstu á ábyrgð 

eins aðila. 

Svíþjóð og Finnland hafa áþekkt fyrir-

komulag og Noregur. Í Svíþjóð ber seðla-

bankanum að sjá til þess að gengi krónunnar 

beri ekki meira en 1,5% frá 134 á kvarða sem 

miðaður er við 100 árið 1977. Í Finnlandi á 

seðlabankinn að halda meðalgengi marksins 

ábilinu 101,1 til 106 samkvæmt gengisvísitölu, 

sem miðuð er við 100 árið 1982. 

í upphafi miðuðust markaðsaðgerðir seðla-

bankanna við það að halda genginu innan við-

miðunarmarka. Í seinni tíð hefur verið lögð 

meiri áhersla á að halda genginu sem næst eða 

á viðmiðunarpunkti og leyfa því hvorki að 

komast í grennd við efri né neðri mörk. 

Stjórnarfarslegar ákvarðanir um gengi 
Aðgerðir í gengismálum, hvort sem um er 

að ræða breytingu á gengi eða breytingu á við-

miðun (gengisvísitölu), geta haft mjög mikil 

áhrif á gang efnahagslífsins í jafn opnum hag-

kerfum og á Norðurlöndum. Þessum málum 

hefur því verið settur lagalegur grunnur sem 

skilgreinir hvernig ákvarðanir á þessu sviði 

skuli teknar. Framkvæmdin er í höndum 

seðlabankanna en breytingar á fyrirkomulagi 

gengis eru ekki teknar án fyrirmæla frá ríkis-

stjórn. Í Noregi þarf samkvæmt lögum kon-

unglega tilskipun þegar breytingar eru gerðar 

í gengismálum. Í raun annast fjármálaráðu-

neytið þessi mál og tilskipanir um breytingar 

eru lagðar fram eftir að fulltrúar fjármála-

ráðuneytis og bankastjórar Noregsbanka 

hafa borið saman bækur sínar. Í Svíþjóð er 

áþekkt fyrirkomulag og sama má í raun segja 

um Ísland. 

Í Finnlandi er hlutverk seðlabankans við 

gengisbreytingar fastmótað í lögum. Þegar 

seðlabankinn telur ástæðu til að breyta gengi 

leggur hann fram tillögu þess efnis, sem ríkis-

stjórnin annaðhvort samþykkir eða hafnar, 

en má ekki breyta. 

Aðstaða Dana er að sjálfsögðu önnur 

vegna aðildar þeirra að EMS. aðild að EMS 

er byggð á lagalegum grunni en breyting á 

gengi dönsku krónunnar gagnvart öðrum 

EMS-myntum er aðeins gerð eftir að aðildar-

lönd EMS hafa borið saman bækur sínar og 

fallist á nýja viðmiðun. 

Viðhorf til gengismála 
Umræður um fyrirkomulag gengismála á 

Norðurlöndum falla í mismunandi farveg 

eftir löndum. 

Í Danmörku . Hefur gagnrýni á EMS-sam-

starfið verið afarlítil og jafnvel þegar Noregur 

og Svíþjóð yfirgáfu gengissnákinn var slíkt 

ekki til umræðu þar. Aftur á móti er sífelld 

umræða um það hvert gengi dönsku krónunn-

ar á að vera svo að samkeppnisstaða Dan-

merkur sé viðunandi. Á gengisfellingartíma-

bilinu á árunum 1979-82 batnaði samkeppnis-

staðan nokkuð en í kjölfarið versnuðu 

aðstæður fyrir atvinnulífið vegna aukinnar 

verðbólgu, hærri vaxta og hækkunar á erlend-

um lánum. Það virðist ríkjandi viðhorf að rétt 

sé að leiðrétta gengið reglulega vegna mis-

munandi verðlagsþróunar hjá aðildarlöndum 

EMS en að stór gengisfelling til að bæta sam-

keppnisstöðuna í eitt skipti fyrir öll, eins og 

16% gengisfelling sænsku krónunnar 1982, 

komi ekki til greina. 

Finnland og Svíþjóð nota gengisvog, sem 

ekki tekur tillit til samkeppni þriðja lands á 

erlendum mörkuðum, og það . Hefur borið á 

góma hvort ekki sé rétt að huga að þessum 

málum. Til dæmis eiga mörg finnsk fyrirtæki í 

mikilli samkeppni við önnur skandinavísk 

fyrirtæki á mörkuðum í Mið-Evrópu og ef til-

lit væri tekið til þessa í gengisvog myndi hlut-

deild norsku og sænsku krónunnar aukast og 

þar með gæfi gengisvísitalan líklega réttari 

mynd af þróun samkeppnisstöðu. En útreikn-

ingar á vog, sem tekur tillit til samkeppni 
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þriðja lands, eru talsvert flóknir og ekki jafn-

aðgengilegt að breyta samsetningunni reglu-

lega eftir því sem utanríkisverslun þróast. 

Í Noregi er talsvert rætt um aðild að EMS 

en almenna skoðunin er sú að aðild sé ekki 

æskileg nema Bretland og Svíþjóð séu einnig 

inni í myndinni. Norðmenn felldu gengið á 

árinu 1986, eins og áður er nefnt, og hafa 

síðan reynt að auka tiltrú almennings á því að 

gengi verði haldið óbreyttu um ókomna fram-

tíð. En tiltrú markaðarins er ekki alltaf til 

staðar og í nóvember og desember 1987 varð 

Noregsbanki að selja gjaldeyri að upphæð 19 

milljarðar norskra króna, sem er um 10% af 

útflutningstekjum landsins það ár, til að 

halda meðalgengi innan viðmiðunarmarka. 

Umræðan um aðild eða nánari tengingu við 

EMS er einnig til staðar í Svíþjóð og Finn-

landi. Í þessu sambandi eru þrír mismunandi 

möguleikar helst ræddir. Í fyrsta lagi má við-

halda núverandi skipan mála, en auka hlut-

deild EMS-gjaldmiðla í gengisvog frá því sem 

nú er. Slíkt fyrirkomulag gerir kröfur til frek-

ari samræmingar á efnahagsstefnu að því sem 

viðgengst meðal aðildarlanda EMS. Annar 

móguleikinn er sá að nota EMS sem gengis-

vog án formlegrar aðildar. Sú aðferð setti 

efnahagspólitíkinni enn þrengri ramma en 

fyrra fyrirkomulagið og gæti aukið aðlög-

unarbyrði þeirra atvinnugreina sem eiga er-

lend viðskipti í gjaldmiðlum sem ekki tengj-

ast EMS. Og síðasti valkosturinn er að sjálf-

sögðu að sækja um formlega aðilda að EMS 

og hafa þannig einhver áhrif á efnahagsstefnu 

EMS-landa almennt auk þess sem full aðild 

kynni að auka tiltrú almennings á fastgengis-

stefnunni. Í þessu sambandi er það ljóst að 

lönd utan EB fengju aðeins aukaaðild að 

EMS og engin reynsla er fyrir því hvað hún 

myndi fela í sér. 

Frelsi til fjármagnsflutninga á milli landa 

hefur aukist talsvert á undanförnum árum og 

ýmsar nýjungar hafa gert slíkar tilfærslur auð-

veldari. Þetta . Hefur m. a. gert fjármagnsflutn-

inga næmari fyrir vaxtabreytingum og því 

skert sjálfstæði einstakra landa í stjórnun 

peningamála. Þessu hafa Norðurlöndin 

fundið fyrir og verða því í auknum mæli að 

taka tillit til þess hvaða stefnu í peninga-

málum er fylgt í helstu viðskiptalöndum 

þeirra. Vegna þess hve mikil áhersla er nú 

lögð á að viðhalda föstu gengi má segja að 

vaxtastefnan sé bundin við þau áhrif á inn-

lenda eftirspurn, sem samsvara þessu mark-

miði. Þannig hækkaði Noregsbanki dagvexti 

á lánum til viðskiptabanka úr 14% í 16% á 

haustmánuðum 1986 til að styrkja gengi 

norsku krónunnar og síðan þá má segja að 

aðgerðir í vaxtamálum hafi miðað að því að 

viðhalda stöðugu gengi. Að því er EMS 

varðar hefur Vestur-Þýskaland verið ráðandi 

aðili um aðgerðir í peningamálum vegna 

stærðar sinnar. Og þar sem hlutdeild EMS-

myntanna er mjög mikil í gengisvogum 

Noregs, Svíþjóðar og Finnlands má segja að 

þessar þjóðir verði að taka talsvert mið af því 

sem þýski seðlabankinn aðhefst í peninga-

málum. 

Sem fyrr segir eru fjármagnshreyfingar á 

milli landa nú mun næmari fyrir vaxtabreyt-

ingum en áður og því hefur umfang markaðs-

aðgerða til að stýra gengi vaxið verulega. Til 

dæmis má nefna að á síðari hluta árs 1982 

þurfti danski seðlabankinn að grípa inn í 

gjaldeyrismarkaðinn með 12 milljörðum 

danskra króna vegna væntinga um gengis-

breytingu. Um áramótin 1986-87 varð bank-

inn að selja gjaldeyri fyrir helmingi hærri upp-

hæð vegna óvissu um EMS þrátt fyrir að ekki 

væru miklar líkur taldar á gengisfellingu 

dönsku krónunnar. 



Eggert Ásgeirsson: 

Örlæti b y g g i s t á traust i 

Í flestum menningarríkjum starfa félög. 

stofnanir og samtök að margvíslegum vel-

gerðarmálum, stofnuð og rekin af frjálsum 

framlögum borgaranna, oft án minnstu 

íhlutunar eða þátttöku hins opinbera. Venju-

lega snýst starf þeirra um verk, sem aðrir, 

ríki, sveitarstjórnir eða einstaklingar sinna 

ekki þannig, að fullnægjandi sé talið. Ástæð-

an getur verið skortur áhuga, ábyrgðartilfinn-

ingar, fjármuna eða aðrar ástæður. 

Jafnframt því að bæta fyrir tómlæti annarra 

sýna þessir einkaaðilar með framkvæmdahug 

sínum fram á, hvað gera má til góðs, þeir vísa 

fram á veg. Brautryðjandinn á ekki aðgang að 

sameiginlegum sjóðum samfélagsins. Hann 

hefur enn ekki áunnið sér traust valdhafa og 

verður að fara aðrar leiðir til að hrinda ætlunar-

verki sínu í framkvæmd. Hann beitir áhrifum 

sínum milliliðalaust. Starfshættirnir eru gjör-

ólíkir því opinbera, að sumu leyti máttugir, 

en að öðru leyti veikburða. 

Til að eitthvað gerist í framfaramálum, 

þarf fjármuni, sem afla má með ýmsum hætti. 

Sum samtök afla fjár stöku sinnum og verja 

því til verkefna, sem þau telja verðug hverju 

sinni. Þau eru laus í rásinni. Önnur takast á 

hendur mikilsverð verkefni og leitast við að 

sjá þeim að fullu borgið með sjálfboðinni 

þjónustu, frjálsum framlögum og annarri 

markvissri fjáröflun. Þau sleppa ekki af þeim 

hendinni. Áróður og fjársöfnun eru vegna 

brýnnar þarfar til að leysa það, sem aðrir gera 

ekki. 

Þróunin verður oft flóknari en hér hefur 

verið lýst. Algengt er, að félög beiti samtaka-

mætti sínum, frjálsum framlögum og samskot-

um til að sýna fram á, að þau séu verðug opin-

berra styrkja eða þátttöku. Þau knýja á dyr í 

krafti félagsskapar og fjármuna, sem gefend-

ur hafa fengið þeim í hendur. 

Þeir, sem ráða opinberum fjárhirslum. 

gera það, sem vinsælt er talið, og leggja 

gjarnan fé til verkefna þeirra samtaka, sem 

þeir sjálfir bera fyrir brjósti. Með þessu móti 

myndast blandað kerfi, þar sem áhrifa fjár-

veitingavalds gætir um of og sjálfstæði og bar-

áttuhugur brautryðjendanna dofnar. Upp er 

komið stofnun eða fyrirtæki, sem að nafninu 

til er sjálfboðinn og sjálfstæður félagsskapur, 

en er í raun allt annað. Það telur samt al-

menningi, sjálfum sér og hinu opinbera trú 

um, að hugsjónin sé enn leiðarljósið. Stofn-

unin verður mikilvægari en verkið, sem hún 

er að vinna við, fremur atvinnuþrýstihópur en 

félagsskapur sjálfboðaliða. 

Ekki þarf að eyða orðum að því, að margs 

konar freistingar getur leitt af ýmsum fjár-

öflunaraðferðum, sem viðhafðar eru. 

Mjög reynir á, hvernig félögum tekst að 

feta hinn mjóa veg velferðarþjónustu og 

framfara. Sumum tekst það, en hreint ekki 

öllum. Skiptir það máli? Á að gera ríkari 

kröfur til samtaka, sem safna í bauk, en ríkis-

ins, sem tekur fjármuni sína með valdboði? 

Það er vafamál. Á hvorum tveggja hvílir rík 

ábyrgð. Ríkisvald og sveitarstjórnir hafa 

komið sér upp eigin eftirlitskerfi með fjár-

munum. Lýðræðisleg stjórnskipan tryggir 

þróun stjórnkerfis og mannaskipti. Vissulega 

getur þó opinberum aðilum fatast. 
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Um það verður ekki fjallað frekar hér. 

Snúum okkur þá á ný að hinum „frjálsu fé-

lagasamtökum''. Í frjálsu þjóðfélagi er þeim 

búið meira sjálfstæði en ef um opinbera 

stofnun eða einkafyrirtæki er að ræða. Ríkið 

fer varlega í að leggja skatt á þau og kemur 

sér hjá beinum afskiptum. Frelsi fylgir 

ábyrgð. Nefna má tvennt, sem gerir nauðsyn-

legt, að vel sé fylgst með starfi og fjármunum 

„ fjársöfnunarsamtaka". 

Annars vegar hafa samtök mikilsverð fram-

fara- og velferðarverkefni með höndum og 

eru jafnvel ein um þau. Með starfi sínu geta 

þau fest sig í sessi, einangrast og staðnað, en 

samt gert öðrum örðugt að hasla sér völl á 

líku sviði, þótt þess gerðist þörf. Samtök 

kunna að hafa velferð margra í sínum hönd-

um. Því þarf að búa svo um hnúta, eftir því 

sem kostur er, að þau séu þess megnug að 

rækja hlutverk sitt. 

Hins vegar hafa samtök aðgang að fjár-

munum, sem þau afla með samskotum beint 

frá almenningi. Sum hafa fengið einkaleyfi til 

fjáröflunar eða leyfi til að verja rekstrar-

tekjum skattlaust til áframhaldandi starfs eða 

fjárfestingar eftir eigin ákvörðun. Sum taka 

smám saman á sig mynd hálfopinberra stofn-

ana, án þess að eftirliti verði við komið. 

Samfélagið þarf því að gera kröfur til þess, 

að fjáraflasamtök gegni skyldum sínum og 

gangi heiðarlega fram í fjáröflun og annarri 

starfsemi. Ósvarað er, hvernig samfélagið 

geti beitt aðhaldi sínu án þess að skerða frelsi 

samtakanna. 

Misjafnt er landa milli, hve mikill hluti vel-

ferðarmála er kostaður af frjálsum framlög-

um. Er ekki gott að komastað því, hverskipt-

ingin er, þar sem opinber og einkafjármögn-

un ruglast saman í flækju millifærslna, skatt-

fríðinda og styrkja. 

Tölur um hlutdeild frjálsra framlaga í ríkis-

búskapnum liggja óvíða fyrir. Almennt er 

talið, að þau séu hæst í Bandaríkjum Norður-

Ameríku. Í Bretlandi er talið, að um þessar 

mundir nemi frjáls framlög til góðgerðarmála 

um fjórum af hundraði vergrar þjóðarfram-

leiðslu og fari vaxandi. Sama hlutdeild hér á 

landi væri áætluð um 10 milljarðar króna árið 

1988, allgóð fjárhæð, þótt ekki væri nema 

helmingurinn. 

Telja má líklegt, að fjölbreytt almenn fjár-

öflun samtaka, þ .m.t . allskonar happdrætti, 

sé tíðari og fyrirferðarmeiri hér en annars 

staðar. Hvort fjármagn, sem þannig er aflað, 

er að sama skapi mikið að vöxtum, skal ekki 

um dæmt. Augljóst er þó, að um hendur 

frjálsra velferðarsamtaka fara miklir fjár-

munir. 

Hér hefur verið fjallað lauslega um frjáls 

félagasamtök, sem afla fjár til starfs síns með 

samskotum. Niðurstaða hugleiðinganna er 

þessi: Nauðsynlegt er að búa svo um hnúta, 

að þeir, sem leggja fé fram til frjálsra félaga-

samtaka, geti treyst því, að vel verði farið 

með fjármunina, og aflað sér síðar staðgóðra 

upplýsinga um, að sú hafi raunin á orðið. 

Eins og fyrr var að vikið láta einstaklingar 

sennilega hvergi meira sjálfviljugir af hendi 

rakna til margvíslegra velferðarmála en í 

Bandaríkjum Norður-Ameríku. Hefur svo 

verið lengi og fer vaxandi. Þar sem frjáls 

framlög eru mikilsverður þáttur menningar-

og velferðarmála, ríður á miklu, að vel sé 

með fjárframlög farið og traust ráði í sam-

skiptum gefenda og þiggjenda. Án þess verða 

engar gjafir. 

Nýlegar fréttir frá Bandaríkjunum um fjár-

drátt og fleiri misgjörðir forystumanna trú-

málafyrirtækis urðu til þess, að heildarfram-

lög til allra trúfélaga minnkuðu stórlega. Það 

sýnir, að mikið er í húfi. ekki síst fyrir þá, sem 

byggja allt sitt á gjöfum, að fullt traust ríki í 

samskiptum við almenning. 

Þetta varð mönnum ljóst vestra fyrir mörg-

um árum. Snemma á öldinni var komið á fót 

samtökum, sem hafa það verkefni með hönd-

um að kanna starfsaðferðir góðgerðarsam-

taka. Á þessu ári var nýr staðall gefinn út af 

Upplýsingastofu góðgerðarmála, National 

Carities Information Bureau. Á hann að 

svara þörfum tímans betur en fyrri staðall, 

sem kominn var til ára sinna. 

Upplýsingastofa þessi veitir þeim, er óska, 

upplýsingar um, hvernig samtök og stofn-
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anir, sem afla frjálsra framlaga til starf-

semi sinnar, standast kröfur, sem gera ber til 

þeirra og tilteknar eru í staðlinum. Geta þeir, 

sem vilja láta gjafir, fjármuni eða eignir af 

hendi rakna til góðra mála, aflað sér upplýs-

inga, sem gera þeim fært að meta, hvernig 

með fjármuni þeirra verði farið og hvernig 

fylgjast megi með framkvæmdunum. Fyrir 

upplýsingar er greidei þóknun, sem kostar 

starf upplýsingastofunnar. Ekki er látin uppi 

skoðun á, hvort málefnið er framlags vert, um 

það verða aðrir að dæma. Hins vegar er upp-

lýst, hvernig stjórn er háttað og hvernig farið 

er með fjármuni. 

Ef litið er á lista yfir samtök, sem stofnunin 

telur fullnægja ítrustu kröfum, má þar sjá 

bandaríska mótparta Rauða krossins, Krabba-

meinsfélagsins, Amnesty og Hjartaverndar. 

Hins vegar hafa ekki hlotið viðurkenningu 

sum samtök, sem troða illsakir við Íslendinga 

á Bandaríkjagrund og víðar. 

Hér á eftir mun gerð grein fyrir megin-

kröfum til bandarískra samtaka (og stofn-

ana), sem sækjast eftir fjárframlögum á 

landsvísu til starfsemi sinnar. 

Stjórnarnefndin skal skipuð sjálfstæðu, 

ólaunuðu sjálfboðaliði og vera ábyrg fyrir 

stefnuskrá og fjármálamarkmiðum. Heildar-

stefnu skal endurmeta reglulega ásamt sér-

verkefnum og framkvæmd þeirra. 

Ákvæði er um lágmarksfjölda stjórnar-

manna, að í stjórnarsetunni feiist raunábyrgð 

og að ákvæði sé um hámarkslengd setu þeirra 

í stjórn. 

Þá eru ákvæði um lágmarksfjölda stjórn-

arfunda. Stjórnin getur fengið fleiri til liðs við 

sig. Slíkir einstaklingar, hópar og nefndir 

létta þó ekki heildarábyrgð af stjórninni. Hún 

skal fylgjast reglulega með ákvörðunum, 

teknum í umboði hennar. 

Stjórnarmenn skulu ekki þiggja laun fyrir 

stjórnarsetu sína. Til að tryggja jafnrétti og 

að hið besta fólk geti tekið að sér stjórnar-

setu, má greiða kostnað, sem stjórnarsetan 

bakar því. 

Stjórnarmenn skulu ekki hafa fjárhags-

legan ávinning af stjórnarsetu. Þá skal og var-

ast hagsmunaárekstra, hvort sem um stjórn 

eða starfsmenn er að ræða. Vakni grunur um 

slíkt. skal ræða málið í stjórn, að viðkomandi 

fjarstöddum. 

Markað skal í stefnuskrá og fylgt eftir, að í 

stjórn og í starfsliði séu fulltrúar fjölbreyttra 

sjónarmiða. 

Tilgangur og markmið skulu vera skýrt og 

greinilega sett fram og áberandi í því upplýs-

ingaefni. sem birt er. 

Verkefni skulu vera í fullu samræmi við 

samþykktan tilgang og markmið. 

Upplýsingar og f r œ ð s l a . Í áróðursefni, 

almennri fræðslu við fjáröflunaraðgerðir, 

skulu markmið og sérstaða viðkomandi sam-

taka koma skýrt fram, svo og starfsemi og 

fjárþörf. Tekið er fram, að ekki megi draga 

undan né ýkja, t.d. með villandi myndefni, 

eða beita aðferðum, sem gefa rangar hug-

myndir. 

Fjármögnun. Stjórn er ábyrg fyrir allri fjár-

öflun á vegum viðkomandi samtaka. 

a. Framkvæmd fjáröflunar skal vera með 

þeim hætti, að stuðlað sé að framlögum, 

veittum af fúsum og frjálsum vilja, laus við 

þvingun. 

b. Þeim, er þess óska, skal láta í té skýrar 

upplýsingar um tekjulindir og alla aðra 

þætti, sem gefa fé af sér, þ. m. t. þóknun og 

þjónustugjöld og tekjur af tengdri starf-

semi. 

c. Upplýsa skal um tekjur af öllu starfi, sem 

aflað kann að vera af öðrum í þeirra nafni. 

Þegar slík fjáröflun á sér stað, skal konia 

fram, hve lengi hún stendur yfir, hvað sam-

tökin bera úr býtum og hvert er hlutfall 

tekna og kostnaðar. 

Nýting fjármuna skal birt opinberlega. Gerð 

skal grein fyrir því, til hvers fjármunir renna: 

a. Verkefnaáætlun, hve miklu varið er í 

stjórnunarkostnað og hvað fjáröflunin 

sjálf kosti. A .m .k . 60% gjalda skal verja 

til ákveðinna, tilgreindra verkefna. Gæta 

skal ítrustu hagsýni og halda fjáröflunar-

og stjórnunarkostnaði innan hæfilegra 

marka, þannig að sem mest renni til þeirra 

sérverkefna, sem safnað er til. Fjáröfl-
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unarkostnaður er misjafn, þar sem annars 

vegar geta verið opinber framlög og hins 

vegar gjafaloforð. sem innheimt eru á 

löngum tíma. 

b. Fjárþörf þarf að koma skýrt fram, svo að 

viðkomandi verkefni sé borgið. Gera skal 

ráð fyrir, að það sé vilji þeirra, sem láta 

fjármuni og eignir af hendi, að þær renni 

óskiptar til verkefnisins, sem um er að 

ræða. Ef svo er ekki, skal greina rétt frá, 

hvernig reikningsfærslu er háttað. Ekki 

má ala á óljósum hugmyndum um rekstur. 

Reglur eru um ráðstöfun greiösluafgangs 

og óheimilt að stefna í halla, enda sýni 

slíkt ábyrgðarleysi í fjármálum, nema því 

aðeins að leið sé til út úr ógöngunum. 

Skýrsla og reikningar. Ársskýrsla skal 

liggja á lausu, og efni hennar sé a. m. k.: 

a. Skýr frásögn af viðfangsefnum, skipað 

niöur með sama hætti og í reikningum. 

b. Nöfn stjórnarmanna. 

c. Endurskoöaðir reikningar, þar sem fram 

koma: 

1) Allartekjur. 

2) Allur kostnaður við verkefni. stjórnun 

og fjáröflun til þess. 

3) Hagnaður (tap) hvers verkefnis. 

Strangar reglur eru um endurskoðun og 

birtingu endurskoöunarskýrslu. Reiknings-

hald og endurskoðun skal taka til allra deilda. 

Fjárhagsáætlun skal gerð af stjórn í fullu 

samræmi við reikning og endurskoðunar-

skýrslu. Þegar skilgreiningu á verkefni er 

breytt, skal koma skýrt fram, hver hún er. Þá 
getur þurft að endursemja reikning fyrra árs, 

til að samhengi skýrist. 

Tekiö skal fram, að þær kröfur. sem hér 

hefur verið greint frá í stórum dráttum, eru 

ekki framkvæmdar með neins konar vald-

boði. Til að vera á lista upplýsingaskrifstof-

unnar þurfa samtök og stofnanir að senda 

umbeðnar upplýsingar. Þar með viðurkenna 

þau kröfur hennar. Undir hælinn er lagt. 

hvort þau uppfylla ítrustu kröfur eða aðeins 

hluta þeirra. 

Af lestri reglnanna er sitthvað, sem vekur 

athygli og vert að skýra, hvers vegna slíkar 

kröfur eru settar fram. 

- Mikið er lagt upp úr skipan og ábyrgð 

stjórnar. Gerð er krafa um, að allir stjórnar-

menn séu virkir sem einstaklingar, fjáröflun 

sé að fullu á ábyrgð þeirra, að þeir þiggi ekki 

laun, að reglubundin mannaskipti eigi sér 

stað og að hagsmunaárekstrar (hagsmuna-

tengsl) myndist ekki. Þá er ótvíræð ábyrgð 

stjórnar á stefnuskrá og framkvæmd hennar. 

- Markmið skulu vera óyggjandi og starf í 

samræmi við þau. 

- Áróður og blekkingar í þeim tilgangi að 

hvetja til gjafa mega ekki eiga sér stað. Ævin-

lega skal útskýrt, hver fjárþörf sé og til hvers 

nota eigi gjafafé, m.a. kostnaður við fjáröfl-

un og skyld verkefni, þannig að um undan-

skot eða rugling geti ekki verið að ræða. 

- Strangar reglur eru um nýtingu fjármuna 

og hlutfall fjáröflunarkostnaðar. 

- Miklar kröfur eru gerðar til skýrslugerð-

ar, reikninga og aðgangs almennings að 

slíkum upplýsingum. 

í því, sem nú hefur veriö greint frá, er leit-

ast við að marka skýra ábyrgð annars vegar 

hjá stjórn og hins vegar hjá starfsliði. Einkum 

er rík áhersla lögð á ábyrgö stjórnarinnar, 

enda má segja, að það sé í hennar hendur, 

sem fjárframlög eru lögö, og það sé hennar að 

hafa eftirlit með framkvæmdum. Því er 

áhersla lögð á, að menn megi ekki hafa fjár-

hagslegan hagnað af setu sinni í stjórn, til að 

koma í veg fyrir, að þeir beiti áhrifum sínum í 

ábataskyni. Til að hagsmunabandalög mynd-

ist ekki og komið sé í veg fyrir hagsmuna-

árekstra, er krafist takmarkaðrar lengdar 

stjórnarsetu. Allt eru þetta reglur, sem er 

eðlilegt að gera til samtaka eða stofnana, sem 

leita eftir frjálsum framlögum almennings. Ef 

þær vilja ekki gangast undir kröfurnar, fara 

þær aðrar leiöir. 

Fjáröflun af fjölbreyttu tagi hefur verið 

biómstrandi þjóöaríþrótt. Því er eðlilegt, að 

óskað hafi verið opinbers eftirlits. Helgi 
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Seljan vakti máls á þessu á Alþingi fyrir nærri 

15 árum. Eftir að daufheyrst hafði veriö við 

rökum Helga nokkur þing, voru að tillögu 

hans sett lög um opinberar fjársafnanir nr. 5 

24. mars 1977. 

Tilgangur laganna á lítið skylt við þær 

bandarísku reglur, sem hér voru raktar, en 

lögin eru sniðin eftir skandinavískri fyrir-

mynd. Megininntak þeirra er eftir atvikum, 

að tilkynna skuli fjársöfnun til lögreglustjóra 

eða sækja um leyfi til dómsmálaráðuneytis. 

Þá ber að birta reikningsyfirlit í dagblaði, 

vikublaði eða á annan hátt innan 6 mánaða 

frá lokum fjársöfnunar o. s. frv. Raunin hefur 

orðið sú, að dómsmálaráðuneytið veitir leyfi 

án þess að fylgja málinu frekar eftir. Kannski 

var það ekki ætlunin, heldur aðeins að reyna 

að koma í veg fyrir, að morgunsvæfir borg-

arar væru vaktir á sunnudögum af' mismun-

andi merkjasölufyrirtækjum. Ámóta reglur, 

mjög komnar til ára sinna, gilda um happ-

drætti önnur en þau, sem starfa skv. sér-

stökum lögum. Almennu ákvæðin er að finna 

í lögum um happdrætti (lotterí) og hlutavelt-

ur (tombólur) nr. 6 15. júní 1926. 

Greinarhöfundur hélt lengi til haga miða, 

keyptum í happdrætti góðgerðarfélags. Vinn-

ingur, húseign, var stærri en ámóta happ-

drætti höfðu áður boöið. Aldrei kom til drátt-

ar, aldrei var svarað í upplýsingasíma og 

aldrei fengust upplýsingar um happdrættiö, 

og félagið hætti störfum. Tekjur hafa þó 

áreiðanlega runniö til þess máiefnis, sem bar-

ist var fyrir, enda landskunnir sæmdarmenn í 

forystu þess. 

Fjáröflun til veiferðarmála hefur ekki verið 

rannsökuð hér á landi, svo að vitað sé. Fjöl-

miðlar hafa lengst af verið afskiptalitlir og 

velviljaðir góðgerðarsamtökum og látið þau 

njóta góðra málefna. Sjaldan hefur vaknað 

grunur um misferli. Þótt margir afli fjár til 

ótrúlegustu mála meö almennum samskot-

um, er meðalframlagtil þeirra sennilega iítið, 

þannig að einstakir borgarar eiga varla mikið 

í húfi. Hins vegar kemur fyrir sem áður sagði, 

að einstaklingar gefi stórgjafir, láti jafnvel 

allar eignir sínar af hendi rakna til félaga og 

sjóöa, opinberra, hálfopinberra og sjálfskip-

aðra. Því er nauðsynlegt, að einhver geti látið 

í té upplýsingar um, hvort þeim, sem hefur 

viðkomandi velferðarmál með höndum, sé 

treystandi fyrir fjármunum og hann fær um að 

sjá málefninu borgið. 

Það er kannski ekki síst vegna þessa fólks, 

sem brýnt er, að upplýsingar liggi fyrir um 

starfshætti þeirra, sem óska eftir slíkum 

gjöfum. En með hvaða hætti veröur slíkt 

gert? Við sjáum, að lagareglur um fjársafn-

anir hafa ekki reynst svo sem ætlast mætti til. 

Allar efasemdir, rökstuddur grunur eða 

sönnur á, að illa sé farið með fjármuni eða 

ekki sé staðið vel að verki, þar sem frjáls 

framlög eru annars vegar, draga úr trausti á 

þætti einkaframtaks í velferðarmálum, ekki 

aðeins þeirra samtaka, sem í hlut eiga, heldur 

einnig allra hinna. Því er ástæða hér á landi, 

ekki síöur en annars staðar, til að byggja upp 

raungott traust rnilli almennings og sem 

flestra góðgeröarsamtaka. 

En hvernig verður því við komið? 

Eins og fyrr var greint hefur ríkið gert van-

máttuga tilraun til að koma á einhvers konar 

eftirliti með fjársöfnunum og happdrættum. 

Svo vanmáttuga, að full ástæöa væri til að 

taka hana til endurskoöunar. 

Örlæti almennings til velferðarmála byggist 

á trausti. Því hljóta þau samtök, sem leita 

eftir almennum fjárframlögum, að leitast við 

að koma upp „sjálfkönnun", sem byggðist á 

einhverjum grundvallarreglum, sem hér eiga 

við og gefendur telja nauðsynlegar til að geta 

fullvissað sig um verðleika móttakandans. 

Hér var getið bandarískra grundvallarreglna, 

sem nokkrar geta átt við hér á landi. Sumar 

eru reyndar erfiðar viðureignar, svo að fá 

samtök gætu staðist þær allar- í byrjun. Með 

tímanum gæti það samt tekist. 

Mestum erfiðleikum hlýtur að valda marg-

háttaður ruglingur á ábyrgð verkefna og fjár-

málum milli opinberra aðila, góðgeröarfélaga 

og annarra samtaka. Þá á sér stundum stað 

hér á landi, að einn safnar, gefur öðrum, sem 

síðan gefur hinum þriðja, jafnvel ríkinu, og 

enginn getur fullkomlega fylgst með fjármál-
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11 m og rekstri, þannig að upphaflegt ætlunar-

verk komist í framkvæmd. 

Rekstur velferðarmála hjá einkaaðilum er 

erfiður, þar sem hann er borinn saman við 

ríkisreknar stofnanir. Ráðuneyti, sem vænt-

anlega ber að sjá um velferð þegnanna 

almennt og þeirra stofnana, sem undir þau 

heyra, líta ríkisstofnanir sem sínar og eiga til 

að gera þeim hærra undir höfði en einkastofn-

unum. Því eru margvíslegir tilburðir uppi til 

að tengja einkarekstur hinu opinbera með því 

að skipa fulltríia hins opinbera í stjórn stofn-

ana og félaga til að afla þeim stuðnings. 

Hér hefur verið drepið á fátt eitt, sem gerir 

„upplýsingastofu góðgerðarmála" nauðsyn-

lega hér á landi. 

Niðurstaðan er sú, að stærstu góðgerðar-

samtökin hér á landi þyrftu sjálfra sín vegna 

að beita sér fyrir, að komið verði á fót upplýs-

inga- og eftirlitsstofu. Farsælast væri, að þau 

kæmu sér samanummeginreglur og fengju 

einhverja óháða til að leggja mat á verðleika 

til að taka við fjármunum. 

Góð regla á fjárreiðum góðgerðarsamtaka 

skiptir ekki aðeins máli fyrir gefendur. heldur 

einnig fyrir samtökin sjálf, skjólstæðinga 

þeirra og önnur hliðstæð félög. Þá er ekki 

síður mikilsvert, að valdhafar treysti góð-

gerðarsamtökum. Opinberir aðilar þurfa að 

viðurkenna og virða það framtak, sem með 

margvíslegum hætti leysist úr læðingi í 

frjálsum félagasamtökum, enda á ekki að 

þurfa að ræða um frelsi til velgerða. En bent 

skal á, að það er ástæðulítið og getur verið 

varasamt að ætla að eignast hlutdeild í fjár-

munum og starfi samtaka og óháðra stofnana 

með því að skattleggja þær, og önnur afskipti 

opinberra aðila ættu að vera í lágmarki. Ann-

ars gæti farið svo, að auður atorku, þekkingar 

og fjárafla hverfi og nýtist ekki til almanna-

heilla. 



Gylfi Arnbjörnsson, cand. merc.: 

S v æ ð i s b u n d i n þ r ó u n i ð n a ð a r 
1972-1984 

Eftirfarandi grein er skrifuð með hliðsjón af kandídatsverkefni 

höfundar annars vegar og nýafstöðnu samnorrænu rannsóknar-

verkefni hins vegar, sbr. neðanmálsgrein nr. 1. 

1. INNGANGUR 
Í þessari grein verður fjallað um svæðis-

bundna þróun iðnaðar hér á landi á tímabil-

inu 1972-1984,1 og er hún byggð á rann-

sóknum höfundar á þessari þróun undanfarin 

ár. Í fyrstu var markmið þessara rannsókna 

tiltölulega einfalt eða það að kortleggja þró-

unina á þessu tímabili og skilgreina helstu 

áhrifaþætti. Þegar þessi kortlagning fór að 

taka á sig heildarsvip, kom hins vegar í ljós, 

að sú þróun, sem átt . Hefur sér stað undanfarin 

ár, virðist vera í algjörri andstöðu við bæði 

. Hefðbundnar skoðanir á forsendum byggða-

þróunar2 og ekki síður þær fræðikenningar, 

1. Sbr. Gylfi Arnbjörnsson (1985) „Regional udvikling i 

Ísland 1963—83 - en analyse af drivkræfterne bag fiske-

industriens ændrede lokaliseringsnionster", Kaup-

mannahöfn. kandídatsverkefni við Verslunarháskólann 

í Kaupmannahöfn (sjá Háskólabókasafn). og Gylfi Arn-

björnsson (1988) „Industriens regionala omfördeling þá 

Ísland 1972-1984" í Anderson. R . , & Malmberg, A . , 

(red.) (1988) „Regional struktur og industriella strate-

gier i Norden", Uppsala. Sjá ennfremur eftirfarandi rit 

um reynslu hinna Norðurlandanna: Maskell, P. (1986) 

„Industriens flugt fra storbyen. Arsager og konsekven-

ser", Handelshojskolen i Ktíbenhavn; Anderson, R . , 

Lundmark, M . . og Malmberg. A . . (1983) „Mot en ny 

regional industristruktur? Industrisysselsätningens 

utveckling i Sveriges kommuner 1974-1980" Forskn-

ingsrapport 80. Kulturgcografiska Inst.. Uppsala 

Universitct, og Skonhoft, A . , (1982) Industriens regio-

nale omstrukturering" S INTEF. NTH. Trondheim. 

2. Sjá t .d. nýútkominn kynningarbækling Byggðastofn-

unar (september 1988). þar sem segir: „Þeir, sem reka 

eða hyggjast reka atvinnufyrirtæki á landsbyggðinni. eru 

fjær þungamiðju innanlandsmarkaðar en þeir. sem 

stunda slíkan rekstur á höfuðborgarsvæðinu". 

sem notaðar hafa verið til rökstuðnings þess-

um skoðunum. Kjarninn í þessum skoðunum 

virðist vera sá, að það sé miklu betra eða auð-

veldara að reka fyrirtæki á höfuðborgarsvæð-

inu en á landsbyggðinni. Ástæðan er sögð 

vera nálægðin við markaðinn (lægri flutnings-

kostnaður) ásamt ýmsum kostum „samþjöpp-

unar",3 sem höfuðborgarsvæðið býður upp á, 

t.d. þjónusta tæknistofnana og faglegt um-

hverfi. 

Í fyrri hluta þessarar greinar mun ég gera 

grein fyrir tölulegum niðurstöðum um svæðis-

bundna þróun iðnaðar hér á landi, þar sem 

gengið verður út frá mannaflanotkun iðnað-

ar. Ef það er tilfellið, að auðveldara sé að 

reka fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu, þá 

hlýtur eðlileg afleiðing þess að vera sú, að 

aukningin á mannaflanotkun í iðnaði sé meiri 

eða hraðari á höfuðborgarsvæðinu en á lands-

byggðinni. 

Í seinni hluta greinarinnar mun hins vegar 

verða gerð grein fyrir þeim þáttum, sem áhrif 

hafa á þróun iðnaðar. út frá fræðilegu sjónar-

miði. Hér er um að ræða tiltölulega nýja 

fræðikenningu, sem tekur mið af stöðu ein-

stakra fyrirtækja í efnahagskerfinu. 

3. Þýðing á hugtakinu agglomerationsfordele, sbr. Weber, 

Alfred: „Úber den Standort der Industrien (Teil 1)". 

Tubingen 1909. 
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Mynd 1 
Þróun fjölda ársverka í iðnaði 1972-1984 eftir landsvæðum 

Vísitala 1972 = 100. 

2. BREYTT SVÆÐISBUNDIN 
DREIFING IDNAÐAR 1972-1984 

Hingað til hefur ávallt verið miðað við hina 

hefðbundnu kjördæmaskiptingu, þegar rætt 

hefur verið um byggðaþróun. Ástæðan er 

vafalítið sú, að gögn um t. d. fjölda ársverka í 

iðnaði hafa ekki verið aðgengileg fyrir minni 

svæði. Í þessari rannsókn hefur hins vegar 

með aðstoð Hagstofu Íslands, Byggðastofn-

unar og nokkurra fjórðungssamtaka tekist að 

mynda gagnagrunn, sem inniheldur upplýs-

ingar um fjölda ársverka og fjölda fyrirtækja í 

einstökum sveitarfélögum, skipt eftir fyllstu 

atvinnugreinaskiptingu Hagstofu Íslands 

fyrir árin 1972-1984. Þetta gerir það að 

verkum, að nú er í fyrsta lagi hægt að brjóta 

niður hina hefðbundnu kjördæmaskiptingu í 

hentugri landsvæði4 og í öðru lagi að fram-

Heimildir; Hagstota Íslands og SVÆRAN 5  

kvæma greiningar á minni svæðum, þ.e. 

miðað við einstök sveitarfélög. 

A mynd 1 sést þróun á fjölda ársverka í iðn-

aði eftir einstökum landsvæðum í vísitölu-

formi. Það kemur fram á þessari mynd, að 

þróunin á öllum svæðum fyrir utan höfuð-

borgarsvæðið og Suðurland er yfir landsmeðal-

talinu. Sérstaklega áberandi á þessari mynd 

er annars vegar þróunin á Norðurlandi vestra 

og Austurlandi, en þar hafa ársverk í iðnaði 

tvöfaldast á tímabilinu, og hins vegar hinn 

mikli samdráttur, sem varð á Suðurlandi 

1972-1973. Hvað Suðurland varðar, þá er 

ástæðan fyrir þessum samdrætti eldgosið í 

Vestmannaeyjum árið 1973, þegar ársverkum 

í iðnaði fækkaði úr 1216 í 336 á einu ári. Síðan 

hefur verið mjög mikil aukning í fjölda árs-

verka. Það er einnig athyglisvert við þessa 

4. Í þessu sambandi hafa Suðurnesin verið greind frá 

Reykjaneskjördæmi og afgangurinn tekinn með höfuð-

borgarsvæðinu, og Akureyri og nágrenni hafa einnig 

verið greind frá Norður landi eystra. 

S V Æ R A N er heitið á gagnagrunni , sem höfundur . Hefur 

myndað og inniheldur upplýsingar um fjölda ársverka og 

fyrirtækja eftir bæði fyllstu atvinnugreinaskiptingu Hag-

stofu Íslands og einstökum sveitarfélögum fyrir tíma-

bil ið 1972-1984? 
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Tafla 1. Flutningur ársverka í iðnaði milli svœða 1972-1984. 

Svœði 

Ársverk 
í iðnaði 
1972 

Ársverk 
í iðnaði 
1984 

Breyting 
'72-84 

Vísitala 
1984 

1972=100 

Flutnings-
kvóti 

Höfuöborgarsvæðið ( M ) 10284 11788 1504 114.6 -1936 

Suðurnes (J) 1433 2066 633 144.2 154 

Vesturland (J) 1456 2106 650 144.6 163 

Vestfirðir (J) 1226 2019 793 164.7 383 

Norðvesturland (J) 623 1438 815 230.8 607 

Norðausturland (J) 762 1 148 386 150.7 131 

Austurland (J) 1016 1952 936 192,1 596 

Suðurland (J) 1881 2253 372 119.8 -257 

Akureyrarsvæði (M) 1664 2381 717 143,1 160 
Miðjusvæði 11948 14170 2222 118.6 -1774 

Jaðarsvæði 8398 12981 4583 154,6 1774 

Ísland 20346 271512 6806 144,5 0 

Heimildir: Hagstofa Íslands og S V Æ R A N . 

þróun, hversu almenn aukningin er á öllu 

landinu, en þess má geta, að störfum í iðnaði 

á hinum Norðurlöndunum hefur fækkað 

verulega á sama tímabili. 

Í töflu 1 gefur að líta frekara yfirlit yfir 

þessa þróun, þar sem fram kemur bæði vísi-

tölugildið fyrir 1984 (með 1972 sem 100) og 

útreikningur á svokölluðum flutningskvóta.6 

Það kemur fram í þessari töflu, að þróunin á 

jaðarsvæðunum hefur verið mun jákvæðari 

en á miðjusvæðunum eða sem nemur 1774 

ársverkum. Þetta kemur einnig fram í vísi-

tölugildum fyrir árið 1984. en á meðan miðju-

svæðin hafa náð vísitölunni 118,6, hafa jaðar-

svæðin náð vísitölunni 154,6. 

Á grundvelli þessarar töflu er nú þegar 

hægt að vísa áðurnefndri fullyrðingu um kosti 

staðsetningar á höfuðborgarsvæðinu á bug. 

Samkvæmt töflunni . Hefur höfuðborgar-

6. Flutningskvótinn sýnir, að hvaða leyti þróunin á við-

komandi svæði víkur frá þróuninni á landsvísu. sem 

dæmi . Hefur ársverkum á höfuðborgarsvæðinu fjölgað 

um 1504 á tímabilinu eða 14,6%, en . Hefði átt að fjölga 

um 3440, ef það . Hefði fylgt landsmeðaltalinu. Mismun-

urinn er því neikvæður um -1936 ársverk, sem kallaður 

er flutningskvóti. Eftirfarandi jafna er notuð við 

útreikninginn: 

Ot = gt2- (gtl * (G t2 /G l l ) ) , 

þar sem: g = fjöldi ársverka á viðkomandi svæði 

G = fjöldi ársverka á öllu landinu 

tl = byrjun tímabilsins 

t2 = lok tímabilsins 

svæðið þvert á móti misst tæplega 2000 

ársverk út á landsbyggðina á umræddu tíma-

bili, sérstaklega til Norðurlands vestra og 

Austurlands ásamt Vestfjörðum. Önnur 

svæði sýna hins vegar minni flutningskvóta.7 

Nú væri hins vegar hægt að halda því fram, 

að þessar tölur væru ekki marktækar, þar eð 

þær taka einungis tillit til fjölda ársverka. 

Þannig gætu fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu 

verið meira tæknivædd en gerist á lands-

byggðinni og þess vegna sýnt minni aukningu 

á fjölda ársverka. Af þessum sökum var ráðist 

í það að gera svipaðar greiningar með því að 

nota fjölda fyrirtækja sem vísbendingu um til-

hneiginguna í þróun iðnaðar. Niðurstöður 

þessara greininga er að finna í töflu 2. 

Af töflunni sést, að í öllum meginatriðum 

er um sömu þróun að ræða og fram kom í 

greiningu á fjölda ársverka, fyrirtækjum 

fjölgar hraðar á jaðarsvæðum en á miðju-

svæðum. Ef tekið er tillit til einstakra land-

svæða, víkur þessi þróun í tveim tilfellum frá 

þróuninni í fjölda ársverka, en það er fækk-

unin á Vestfjörðum annars vegar og hæg 

aukning á Vesturlandi hins vegar. Á hinn bóg-

inn er þróunin á Norðurlandi vestra einnig 

7. Ef Vestmannaeyjum væri haldið fyrir utan útreikning-

ana á flutningskvótanum, myndi tilsvarandi gildi fyrir 

Suðurland hins vegar vera 350 ársverk. 
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Tafla2. Þróun fjölda iðnfyrirtœkja 1972-1984 ásamt meðalstœrð þeirra, skipt eftir svœðum. 

Fjöldi Breyting Vísitala Meðalstœrd 
fyrirtœkja '72- 84 1984 fyrirtœkja 

Svœði 1972 1984 1972=100 1972 1984 

Höfuðborgarsvæðið 1000 1308 308 130,8 10.3 9.0 

Suðurnes 120 194 74 161,7 11.9 10.6 

Vesturland 112 124 12 110,7 13.0 17.0 

Vestfirðir 179 148 -31 82,7 6.9 13.6 

Norðvesturland 70 140 70 200,0 8,9 10,3 

Norðausturland 91 150 59 164,8 8,4 7,7 

Austurland 126 177 51 140.5 8,1 1 1,0 

Suðurland 91 181 90 198.9 20,7 12,4 

Akureyrarsvæðið 110 141 31 128,2 15,1 16.9 

Miðjusvæði 1110 1449 339 130.5 10.8 9.8 

Jaðarsvæði 789 1114 325 141,2 10,6 11.7 

Ísland 1899 2563 664 135,0 10,7 10,6 

Ath.: Allar fyrirtækjastærðir eru teknar með í töflunni. 

Heimildir: Hagstofa Íslands og SVÆRAN . 

mest áberandi hér, en fjöldi fyrirtækja í iðn-

aði á þessu landsvæði hefur meira en tvöfald-

ast á tímabilinu. 

Vitneskjan um það, hvort heildaraukning á 

mannafla iðnaðar sé tilkomin vegna þess, að 

aukningin í þeim fyrirtækjum, sem þegar 

voru starfandi í byrjun tímabilsins (þ.e. 

gömlum rótgrónum fyrirtækjum), er meiri 

eða minni en aukningin í þeim fyrirtækjum, 

sem stofnuð voru á tímabilinu, er talin mjög 

mikilvæg við kortlagningu áhrifaþátta í þróun 

iðnaðar. Til þess að fá úr þessu skorið er hægt 

að reikna út meðalstærð fyrirtækja, en það 

gefur veika vísbendingu um þetta atriði. Í 

töflu 2 gefur að líta niðurstöðu slíkra útreikn-

inga fyrir árin 1972 og 1984. 

Ef meðalstærðin hefur aukist (eins og á 

Vesturlandi, Vestfjörðum, Norðurlandi 

vestra, Austurlandi og á Akureyrarsvæðinu), 

má líta á það sem vísbendingu um, að mann-

aflaþróunin eigi sér aðallega stað meðal eldri 

og rótgróinna fyrirtækja. Ef meðalstærðin 

lækkar hins vegar (eins og á við höfuðborgar-

svæðið, Suðurnes, Norðurland eystra og 

Suðurland), er það vísbending um, að þróun-

in eigi sér aðallega stað meðal nýrra fyrir-

tækja. Þessi mismunur á þróunareinkennum 

svæðanna er mjög athyglisverður, því að 

hann bendir til þess, að forsendur, hefðir og 

möguleikar í iðnaðaruppbyggingunni séu 

mjög ólíkir á þessum svæðum. Eins og áður 

sagði eru þessir útreikningar aðeins mjög gróf 

vísbending, sem mikil þörf er að rannsaka 

ýtarlegar.8 

Hingað til . Hefur greiningu þróunar iðnaðar 

verið haldið á tiltölulega stórum landsvæð-

um, þar sem höfuðborgarsvæðið hefur komið 

verst út úr rannsókninni, en Norðurland 

vestra, Austurland og Vestfirðir best. Í töflu 3 

gefur hins vegar að líta niðurstöður af út-

reikningum flutningskvóta einstakra sveitar-

félaga. Í töflunni kemur fram fjöldi þeirra 

sveitarfélaga, sem hafa ýmist jákvæðan eða 

neikvæðan flutningskvóta ásamt fjölda þeirra 

sveitarfélaga, sem hafa þróun, sem víkur til-

tölulega lítið frá landsmeðaltali (+/- 10 

ársverka frávik). 

Þrátt fyrir að megintilhneigingin í þróun-

inni hafi verið dreifing iðnaðar frá miðju- til 

jaðarsvæða, koma fyrir einstök sveitarfélög á 

öllum landsvæðunum með andstæða þróun. 

Þannig eru þrjú sveitarfélög á höfuðborgar-

svæðinu (Kópavogur, Garðabær og Mosfells-

8. Þess má geta, að höfundur hefur fengið styrk frá Vís-

indaráði til þess að rannsaka þetta atriði nánar. 
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Tafla 3. 
Sveitarfélög með jákvœðan og neikvœðan flutningskvóta á Íslandi 1972-1984, skipt eftir svœðum. 

Neikvœður +/-10 Jákvœður 
Svœði flutn.kvóti flutn.kvóti Samtals 

Höfuðborgarsvæðið 4 2 3 9 

Suðurnes 1 4 7 

Vesturland 3 33 3 39 

Vestfirðir 2 22 8 32 

Norðvesturland 0 25 8 33 

Norðausturland 9 20 6 28 

Austurland 1 22 11 34 

Suðurland 1 26 9 36 

Akureyrarsvæðið 1 3 1 5 

Ísland 16 154 53 223 

Heimildir: Hagstofa Íslands og S V Æ R A N . 

bær) með jákvæðan flutningskvóta, þrátt 

fyrir að svæðið í heild hafi haft neikvæðan 

kvóta.9 meðal jaðarsvæðanna fyrirfinnast 

einnig 12 sveitarfélög með neikvæðan flutn-

ingskvóta, þar af mest í Keflavík og á Akra-

nesi. Hæstu flutningskvótarnir eru hins vegar 

á Sauðárkróki, Ísafirði og Siglufirði. 

Taflan gefur einnig þá ímynd, að þróunin í 

flestum sveitarfélögum hafi verið mjög svip-

uð og þróunin á öllu landinu, þ. e. 154 sveitar-

félög falla undir flokkinn með óverulega 

breytingu (+/-10). Þetta er hins vegar ekki 

rétt mynd, vegna þess að meðal þessara sveit-

arfélaga eru einnig þau sveitarfélög, sem alls 

engan iðnað hafa. Árið 1972 voru þannig 131 

sveitarfélag á landinu án iðnaðar, en hafði 

fækkað í 111 árið 1984. Þessi fækkun sveitar-

félaga, sem engan iðnað hafa, er einnig í sam-

hengi við hina almennu dreifingartilhneig-

ingu iðnaðar. 

Á þessari stundu er því hægt að draga þessa 

umræðu um þróun iðnaðar saman á þann veg, 

að það . Hefur átt sér stað veruleg breyting á 

staðsetningu iðnaðar hér á landi á tímabilinu 

1972-1984,10 breyting, sem . Hefur haft í för 

9. Samkvæmt þessum útreikningum hefur Reykjavík nei-

kvæðan flutningskvóta sem nemur 2007 ársverkum. 

10. Þess má geta. að höfundur hefur einnig kannað þróunina 

frá árinu 1963, og er niðurstaðan þar einnig sú sama, sbr. 

Gylfi Arnbjörnsson. 1985, í grein nr. 1. 

með sér flutning starfa í iðnaði frá höfuðborg-

arsvæðinu til landsbyggðarinnar. 

Nú væri hins vegar hægt að halda því fram, 

að þetta sé vegna þess, að einungis störfum í 

fiskiðnaði hafi fjölgað hraðar á landsbyggð-

inni, en umrætt tímabil er einmitt „áratugur 

byggðastefnunnar". Öðru máli gegni, ef litið 

er á „annan iðnað". Hér á eftir munu því 

verða lögð fram gögn um þróun einstakra iðn-

greina hér á landi til þess að athuga, hvort 

þetta fæst staðfest. 

2.1. Þróun einstakra iðngreina -
samþjöppun eða dreifing? 

Hægt er að nota tvær ólíkar aðferðir til þess 

að meta svæðisbundna samþjöppun eða dreif-

ingu einstakra iðngreina á tilteknu tímabili. 

Önnur aðferðin felst í því að taka mið af 

fjölgun ársverka einstakra iðngreina á við-

komandi svæðum og athuga, hvar fjölgunin 

er mest. Í þessu sambandi er best að skoða 

þróunina í vísitöluformi með byrjunarárið 

sem viðmiðunarpunkt. Hin aðferðin felst hins 

vegar í því að reikna út svokallaða „staðsetn-

ingarkvóta" fyrir einstakar iðngreinar. Þetta 

er gert með því að bera saman hlutfallslega 

skiptingu ársverka í einstökum iðngreinum 

eftir sveitarfélögum við hlutfall íbúa viðkom-

andi sveitarfélags af íbúum landsins. Með því 

að skoða mismuninn milli íbúahlutfalls og 



176 FJÁRMÁLATÍÐINDI 

Mynd 2 Þróun ársverka í einstökum iðngreinum 1972-1984 á miðju- og jaðarsvæðum 

Heimildir: Hagstofa Íslands og SVÆRAN. 

hlutfalls ársverka í einstökum iðngreinum er 

hægt að meta samþjöppunar- eða dreifingar-

tilhneigingu iðngreinanna. 

Mismunur þessara aðferða felst aðallega í 

því, að fyrri aðferðin tekur ekki tillit til þess, 

hversu mörgum ársverkum er í raun skilað í 

viðkomandi iðngrein á viðkomandi svæði, 

heldur einungis hlutfallslega fjölgun. Seinni 

aðferðin felur hins vegar í sér samanburð á 

raunverulegum fjölda ársverka á milli svæða. 

Hér á eftir má sjá niðurstöður beggja þessara 

aðferða: 

Á mynd 2 gefur að líta niðurstöður fyrri 

aðferðarinnar. Myndin er byggð þannig upp, 

að á lóðrétta ásnum eru vísitölugildin fyrir 

þróun ársverka á miðjusvæðunum og á lárétta 

ásnum vísitölugildin fyrir jaðarsvæðin. At-

vinnugreinar, sem lenda fyrir neðan brotnu 

línuna, hafa þannig haft jákvæðari þróun á 

jaðarsvæðunum og öfugt. Einnig er gerður 

greinarmunur á því, hvort dreifingin/sam-

þjöppunin sé algjör (reitirnir neðst til hægri 

og efst til vinstri) eða hlutfallsleg. 

Á myndinni sést, að átta af tíu iðngreinum 

(atvgr. 30, 31, 32, 34,36,37, 38, 39) hafa svip-

aða þróun og iðnaður í heild, þ. e. ársverkum 

fjölgar hraðar á jaðarsvæðunum. Þessa þróun 

má einkenna sem hlutfallslega dreifingu. 

Tvær iðngreinar sýna hins vegar veruleg frá-

vik frá heildarþróuninni. Þróun trjávöruiðn-

aðar (atvgr. 33) einkennist af algjörri dreif-

ingu (ársverkum fækkar á miðjusvæðum, en 

fjölgar á jaðarsvæðum), og þróun kemísks 

iðnaðar (atvgr. 35) einkennist af hlutfallslegri 

samþjöppun (ársverkum fjölgar hraðar á 

miðjusvæðum). Það er hins vegar athyglisvert 

að skoða þróun fiskiðnaðar á þessari mynd, 

en þar kemur fram, að ársverkum hefur fjölg-

að litlu meira á jaðarsvæðunum en á miðju-

svæðunum. 

Þess má geta, að hin mikla fjölgun ársverka 

í járn- og málmbræðslu á jaðarsvæðunum er 

tilkomin vegna stofnunar Járnblendiverk-

smiðju ríkisins á Grundartanga árið 1979. 

Ennfremur má útskýra slæma þróun textíl-

iðnaðar á miðjusvæðunum með erfiðleikum í 
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Tafla 4. Staðsetningarkvótar fyrir einstakar iðngreinar 1972 og 1984. 

Fjöldi Fjöldi Staðs. - Staðs.- Mism. 
svfél. svfél. kvóti kvóti 1972/ 

Atvgr. 1972 1984 1972 1984 1984 

Iðnaður alls 92 112 0.182 0.215 +0.033 
30 65 74 0.566 0.566 +0.001 
31 62 60 0.302 0.285 -0.017 
32 40 50 0.369 0.412 +0.043 
33 47 42 0.262 0.314 + 0.052 
34 18 22 0.472 0.416 -0.057 
35 20 21 0.409 0.392 -0.017 
36 25 39 0.385 0.323 -0.063 
37 1 3 0.949 0.946 -0.004 
38 45 57 0.275 0.227 -0.048 
384 25 21 0.617 0.595 -0.023 
39 12 14 0.448 0.445 -0.004 

Heimildir: Hagstofa Íslands og S V Æ R A N . 

tískufatagerð, sem átti í harðri samkeppni við 

innfluttar tískuvörur. Hins vegar einkennist 

þessi iðngrein á jaðarsvæðunum af ullariðn-

aði, sem hafði betri samkeppnisaðstöðu á 

þessum árum. Á allra síðustu árum hefur 

þetta aftur snúist algjörlega við, og ullariðn-

aður á í verulegum vandræðum í dag. 

Samkvæmt þessari mynd hafa því allar teg-

undir iðnaðar, að kemískum iðnaði (atvgr. 

nr. 35) undanskildum, haft jákvæðari þróun á 

jaðarsvæðunum en á miðjusvæðunum. Þar af 

hefur trjávöruiðnaður sýnt algjöra dreifingu á 

tímabilinu. 

Í töflu 4 gefur að líta niðurstöður útreikn-

inga á staðsetningarkvótum fyrir iðnaðinn í 

heild ásamt einstökum iðngreinum fyrir árin 

1972 og 1984." Útreikningur kvótanna er 

samkvæmt eftirfarandi jöfnu: 

1 „ g. * 100 r * 100 

S k = 2ÖÖ S i 1 ^ G ~ "^R 1 

þar sem n er fjöldi sveitarfélaga, g( er fjöldi 

ársverka í iðnaði á svæði i, r̂  er íbúafjöldi á 

sama svæði árið 1978, G er heildarfjöldi 

ársverka í iðnaði og R er heildaríbúafjöldi 

árið 1978.12 Töluleg gildi eru metin á eftirfar-

andi hátt: Ef öll ársverk í einhverri iðngrein 

eru samþjöppuð í einu sveitarfélagi, fær kvót-

inn tölugildið 1, á meðan fullkomlega jöfn 

skipting myndi gefa tölugildið 0. Með því að 

skoða mismuninn á milli 1972 og 1984 fæst 

gróft yfirlit yfir svæðisbundna þróun ein-

stakra iðngreina á þessu tímabili. 

Ef á heildina er litið, hefur samþjöppun 

iðnaðar aukist á tímabilinu samkvæmt þessari 

aðferð. Nánari greining á gögnum sýndi hins 

vegar. að þessi aukna samþjöppun á sér nú 

stað á jaðarsvæðum landsins, atvik, sem ég 

mun koma betur að hér á eftir. 

Ef litið er á einstakar iðngreinar, kemur 

hins vegar í ljós, að átta af þessum ellefu iðn-

greinum einkennast af svæðisbundinni dreif-

ingu; tvær þeirra (járn- og málmbræðsla og 

annar iðnaður) þó óverulega, en sérstaklega 

steinefnaiðnaður, pappírsiðnaður ásamt 

skipasmíðaiðnaði hafa aftur nokkuð háan 

neikvæðan mismun (=minni svæðisbundin 

samþjöppun). 

Þrjár iðngreinar sýna aukna svæðisbundna 

samþjöppun á tímabilinu (trjávöruiðnaður. 

11. Í þessari töflu . Hefur verið gerður greinarmunur á milli 

málmsmíði (atvgr. nr. 38) annars vegar og skipasmíði 

(atvgr. nr. 384) hins vegar. 

12. Hér er notast við íbúaskiptinguna árið 1978 til þess að 

forðast það. að búferlaflutningar hafi áhrif á stærð 

kvótans. 
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Mynd 3 

Samþjöppun iðnaðar 1963-1983 

textíliðnaður og fiskiðnaður), samþjöppun, 

sem á sér stað á jaðarsvæðum landsins. 

í töflunni kemur einnig fram, í hve mörg-

um sveitarfélögum viðkomandi iðngreinar 

koma fyrir. Þessar tölur eru í samræmi við 

það, sem áður hefur komið fram, þ.e. , að 

iðnaður fyrirfinnist í fleiri sveitarfélögum árið 

1984 en hann gerði árið 1972. 

Hin aukna samþjöppun iðnaðar á jaðar-

svæðum landsins gefur tilefni til þess að skoða 

þessa þróun nánar og reyna að tímasetja 

þessa breytingu. Í rannsókn á þróun 

fiskiðnaðar gerði ég svipaða útreikninga á 

staðsetningarkvótum fyrir allan iðnað ásamt 

fiskiðnaði og öðrum iðnaði, þar sem tekið var 

mið af kjördæmaskiptingu landsins. Mynd 3 

sýnir niðurstöður þessara útreikninga. 

Ef við lítum fyrst á svæðisbundna þróun 

iðnaðar í heild, hefur þróunin á sjöunda ára-

tugnum einkennst af svæðisbundinni dreif-

ingu. Um 1972 verður síðan grundvallar-

breyting í þessari þróun og þróun iðnaðar fer 

Heimildir. Regional udvikling i Island 1963-1983. Gylfi Arnbjörnsson. 1985. s. 92. 

að einkennast af aukinni svæðisbundinni 

samþjöppun, sem á sér stað á jaðarsvæðum 

landsins. 

Ef litið er á þróun fiskiðnaðar og annars 

iðnaðar, kemur hins vegar í ljós, að áður-

nefnd dreifing og síðan samþjöppun iðnaðar 

er í reynd nettóniðurstaða annarra og mikil-

vægari þróunareinkenna. Þrátt fyrir að bæði 

fiskiðnaður og annar iðnaður hafi vaxið 

hraðar á jaðarsvæðum landsins en á miðju-

svæðunum, hefur þróun þeirra mjög mismun-

andi svæðisbundnar afleiðingar. Á meðan 

aukning fiskiðnaðar á jaðarsvæðunum ein-

kennist af samþjöppun á öllu tímabilinu 

1963-1983, einkennist aukning annars iðn-

aðar af dreifingu frá miðju- til jaðarsvæð-

anna.1 ' Þetta atriði hefur að sjálfsögðu mikil 

áhrif á greiningu áhrifaþátta þessarar þróun-

13. Ef litið er á þróun iðnaðar eftir stærð sveitarfélaga, 

verður niðurstaðan svipuð, þ.e. fiskiðnaður samþjapp-

ast í minnstu sveitarfélögunum og annar iðnaður dreifist 

til þeirra. 
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ar. Í næsta kafla mun ég gera grein fyrir 

ákveðinni kenningu til útskýringar á þessari 

þróun, svokallaðri „landfræðilegri formgerð-

arkenningu".14 

Áhrifaþættir í svæðisbundinni þróun iðnaðar 

1. INNGANGUR 
Til þess að átta sig á því, hvernig svæðis-

bundin vídd efnahagskerfisins er, er nauðsyn-

legt að taka mið af stöðu einstakra þátttak-

enda - þ.e. einstakra fyrirtækja - í þessu 

kerfi. Segja má, að markaðurinn stýri 

ákvörðunum fyrirtækja, sem þó gefur þeim 

eftir ákveðið svigrúm eða möguleika til 

ákvörðunartöku. Það er því nauðsynlegt að 

afmarka þetta svigrúm fyrirtækjanna, því að 

það er innan þess, sem þróun iðnaðar verður 

að skoðast. 

Hér á landi er hins vegar erfitt að tala um 

„sjálfstæða" þróun atvinnuveganna, þar sem 

ríkisvaldið hefur mjög víðtæk áhrif á hana. 

Til þess að öðlast skilning á því, hver þessi 

áhrif eru og hvaða afleiðingar þau hafa á 

þróun einstakra svæða, er nauðsynlegt að 

taka mið af fullkomnu markaðshagkerfi. Síð-

an er hægt að ræða um það, hvernig ríkið 

getur breytt útkomu markaðsáhrifanna með 

beinum og óbeinum aðgerðum. 

Hægt er að líta á framleiðsluferlið sem eins-

konar hringferli - eða virðisaukaferli - sem 

samanstendur af fjárfestingu, framleiðslu, 

því að koma framleiðslunni í peninga og 

endurfjárfestingu af endurheimtu og auknu 

fjármagni. Í þessu ferli er framleiðslan burð-

arásinn, sem þó er undir áhrifum af öllu 

hringferlinu. Af þessum sökum eru gagnverk-

andi áhrif á milli framleiðslu og hringrásar-

innar. Til þess að fá yfirlit yfir þróun ferlisins 

má líta á samkeppni á milli fyrirtækja, en 

segja má, að drifkraftur efnahagskerfis okkar 

kristallist í samkeppnisbaráttunni. Fræðilega 

er hægt að greina á milli tveggja ólíkra atriða í 

14. Á dönsku hefur þessi kenning verið nefnd ..Regional 

strukturteori", sbr. Anderson. R. , og Malmberg. A . , 

(red.): „Regional struktur och industriella strategier i 

Norden". Uppsala 1988. 

samkeppninni, sem bæði hafa í för með sér 

ákveðnar svæðisbundnar afleiðingar.15 

Fyrir framleiðsluna þýðir samkeppnin 

þróun, sem einkennist afstöðugri og kerfis-

bundinni tilraun í þá átt að framleiða fleiri 

og/eða ódýrari einingar með sömu fjár-

magnsnotkun. Þetta er gert með því að 

auka vinnsluhraða og/eða með tækniþró-

un, sem felur í sér: 

-hagkvæmari notkun áframleiðsluþáttum, 

þ. m. t. vinnuafl, 

- meiri þekkingu á gerð og samsetningu 

vörunnar, sem gefur möguleika á einföldun 

framleiðsluaðferðar. 

Fyrir hringrásina þýðir samkeppnin einnig 

stöðuga og kerfisbundna þróun til að stytta 

hringferlið, þ. e. frá því að fjárfesting á sér 

stað þar til að hægt er að endurfjárfesta hið 

aukna fjármagn. Þetta er gert mcð því að 

brjóta niður allar hindranir, stofnunarlegar 

(institutional) eða svæðisbundnar, sem 

koma fyrir í hringrás vöru og fjármagns. 

Hér á eftir mun verða gerð frekari grein 

fyrir þessum tveimur grundvallaratriðum í 

efnahagskerfinu. 

2 . FRAMLEIÐSLAN 
Krafan um kostnaðarlækkun framleiðsl-

unnar (þvingun markaðarins) stjórnar að 

miklu leyti gerðum fyrirtækisins. Samkeppnis-

staða einstakra fyrirtækja markast hins vcgar 

ekki aðeins af þáttum innan veggja fyrirtækis-

ins (s.s. tækni, framleiðsluaðferðum o.fl .) . 

15. Eftirfarandi kenningu. sem kölluð hefur verið „regional 

strukturteori", hefur verið fjallað um af ýmsum aðilum. 

Sjá t. d. Maskell. P.: „Industriens regionale omlokaliser-

ing 1970-1980 - omfang. ársager. konsekvenser"". 

Institut for trafik-. turist- og regionalokonomi. Han-

delshøjskolen i Kobenhavn 1982: Harvey. D . : „The 

Limits to Capital", Oxford 1982; Hudson, R.: „Chang-

ing Spatial Divisions of Labour in Manufacturing and 

the Impacts on Localities". Nordisk Samhällsgeografisk 

tidsskrift, nr. 7, 1988, og Massey. D.: „Spatial Divisions 

of Labor. Social Structurcs and the Geography of Pro-

duction", London 1984. 
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heldur einnig af staðbundnum skilyrðum 

framleiðslunnar. Mikil framleiðni fyrirtækja 

mun þannig markast af því, hvernig tekst að 

ná hámarksútkomu með tilliti til framleiðslu-

tegundar og staðsetningar, þ. e. krafna fram-

leiðslunnar og möguleika staðarins á að upp-

fylla þær. 

Með staðbundnum skilyrðum er hér átt við 

öll þau atriði sem einkenna viðkomandi 

svæði eða hérað. Í reynd er um að ræða mjög 

flókin og sérstök tengsl náttúru og verka 

mannsins - jafnt efnislegra og hagrænna sem 

félagslegra og hugmyndalegra. Þetta mætti 

kalla „formgerð svæðisins". Þessir fjölda-

mörgu þættir eru aftur á móti ekki einangr-

aðir og sjálfstæðir, heldur mynda þeir eina 

heild, þar sem hver þáttur hefur ákveðið 

hlutverk. 

Breyting á einum þætti mun þess vegna 

hafa áhrif á einn eða fleiri af hinum þáttun-

um, allt eftir mikilvægi hans í heildinni. Varð-

andi þróun þessara þátta er mikilvægt að gera 

sér grein fyrir, að ekki er hægt að greina á 

milli orsakar og afleiðingar vegna víxlverk-

andi áhrifa þeirra hvers á annan. 

Hin fjöldamörgu staðbundnu skilyrði, sem 

saman mynda formgerð svæðisins, eru þannig 

afleiðing víxlverkunar tveggja ólíkra, en jafn-

gildra atriða: 

- áhrifa vegna þróunar framleiðslu og hring-

rásar 

- og vegna þeirrar formgerðar, sem fyrir er á 

staðnum. 

A f þessum sökum munu einstakir þættir, sem 

urðu til og þróuðust út frá löngu horfnum 

atvinnuháttum, finnast í nútímanum í meira 

eða minna breyttu, - en samt sem áður raun-

verulegu - formi. Þeir hafa áhrif á þann sér-

staka hátt, sem grunngerð svæðisins aðlagast 

nýjum kröfum á. 

Með því að laga fyrirtækið að staðbundn-

um skilyrðum eða með því að setja fram nýjar 

kröfur um gerð þessara skilyrða geta einstök 

fyrirtæki aukið framleiðni sína - og þar með 

bætt samkeppnisstöðuna. 

Í vissum tilvikum er þó ekki hægt að breyta 

staðbundnum skilyrðum, og munu fyrirtæki 

svæðisins því verða verr sett en samkeppnis-

aðilar þess á öðrum svæðum, þar sem breyt-

ingin var möguleg. Þetta . Hefur í för með sér, 

að fyrirtækið verður að velja á milli þess að 

flytja til hentugri framleiðslustaðar eða að 

reyna að bœta upp vankanta staðbundinna 

skilyrða með stöðugri aukningu í framleiðni 

innan veggja fyrirtækisins. 

Í viðleitni sinni til að bæta upp vankanta 

framleiðslustaðarins geta einstök fyrirtæki 

annars vegar aukið notkun sína á nýrri tækni 

(þ.e. aukið vægi fjármagns í framleiðslunni) 

eða hins vegar sérhæft sig í núverandi fram-

leiðslu. Þessi sérhæfing mun valda aukinni 

verkaskiptingu milli fyrirtækja, sem bæði 

leiðir til stækkunar á markaðssvæði hvers 

fyrirtækis (sem byggir þar með síður á heima-

markaði) og gefur möguleika á sjálfstæðri 

staðsetningu einstakra framleiðslueininga. 

Í þeim tilfellum, þar sem fyrirtækin geta 

ekki bætt upp vankanta staðbundinna skil-

yrða með framleiðniaukningu innanhúss, á 

sér stað breyting á svæðisbundinni staðsetn-

ingu iðnaðar. 

Hin svæðisbundnu áhrif þróunar framleiðsl-

unnar eru því þau, að stöðugar breytingar 

verða á kröfum fyrirtækjanna til þeirrar form-

gerðar, sem fyrir er á framleiðslustaðnum. 

Þetta leiðir aftur til svæðisbundinnar 

jöfnunar eða einsleitni svæðanna á milli, hvað 

varðar mikilvægi viðkomandi skilyrða fyrir 

staðsetningarmynstur iðnaðar. ÖU slík úti-

lokun á mikilvægi slíkra staðbundinna skil-

yrða í samkeppninni - öll einsleitni - raun-

gerir hins vegar aðeins mikilvægi annarra 

staðbundinna skilyrða. Svæðisbundin dreif-

ing þessara nýju skilyrða mun síðan hafaáhrif 

á framtíðarstaðarval viðkomandi framleiðslu-

tegundar. 

3. HRINGRÁSIN 
Að undanskildum þessum samkeppnisþátt-

um, sem tengdir eru framleiðslunni, er hægt 

að bæta afkomu einstakra fyrirtækja með því 

að stytta og betrumbæta hringferlið. Þetta er 
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hægt að gera með því að lækka þann beina 

kostnað, sem myndast í sambandi við hring-

rásina, eða með því að stytta tímalengd ferlis-

ins. Það geta verið bæði innri og ytri þættir, 

sem hafa áhrif á hringrás framleiðslunnar. 

Dæmi um innri atriði, sem má bæta, eru betri 

birgðastýring, betra viðskiptamannabók-

hald, hraðari dreifing o.fl. 

Ytri atriðin eru oft af svæðisbundnum ástæð-

um, þar sem streymi vörunnar frá framleiðslu-

staðnum til markaðarins hefur í för með sér 

kostnað, sem markast af staðarvalinu. Sem 

dæmi um þessi ytri atriði mætti nefna eftirfar-

andi: 

i. Uppbygging og gerð samgöngukerfisins. 

ii. Svæðisbundinn munur á beinum og 

óbeinum sköttum. 

iii. Svæðisbundinn munur á dreifingar- og 

birgðakostnaði. 

iv. Skipulag fjárframlaga frá hinu opinbera 

(byggðaþróunaraðgerðir, framleiðslu-

styrkir o.fl.) 

v. Svæðisbundinn munur á skipulagi pen-

inga- og lánamarkaðar. 

Tengsl þessara atriða valda því, að það er 

afarsjaldgæft, að kostnaður við að þjóna 

ákveðnum markaði sé í réttu hlutfalli við fjar-

lægð hans frá framleiðslustað. Af þessum 

sökum . Hefur hin „neoklassiska" fullyrðing 

um nauðsyn á staðsetningu „í nálægð mark-

aðarins" takmarkað gildi bæði sem skýring á 

þróun iðnaðar og sem leiðbeining um fram-

tíðarstaðarval. 

Kostnaðarlækkun í hringrásinni vegna 

úrbóta í þessum ytri atriðum mun alltaf verða 

sameiginleg öllum þeim fyrirtækjum, sem 

þessum aðgerðum er beint að. Afleiðingin af 

þessu getur annars vegar verið hraðari söfnun 

fjármagns hjá fyrirtækjum þess svæðis, þar 

sem hringrásarkostnaðurinn lækkaði. Hins 

vegar gæti þessum úrbótum verið beint að til-

teknum atvinnugreinum á ákveðnum svæð-

um, sem þýðir, að fyrirtæki innan þessarar 

atvinnugreinar munu safna hraðar fjármagni 

en fyrirtæki innan annarra atvinnugreina. 

Þannig blandast hringrásin inn í samkeppnis-

baráttuna milli fyrirtækja á mismunandi 

svæðum vegna tilhneigingar fjármagnsins til 

þess að leita frá svæðum/atvinnugreinum, er 

sýna lítinn hagnað, og til þeirra, er bera mik-

inn hagnað, þ.e. hreyfanleika fjármagnsins. 

Almenn tilhneiging í þróun hringrásar-

innar er því stuðningur hennar við hagkvæm-

ustu fyrirUekin, vegna þess að þau geta nú 

keppt á stærri markaði en áður. Sem mótvægi 

við þessa þróun í framleiðni hringrásarinnar 

munu fyrirtæki með litla framleiðni í sjálfri 

framleiðslunni reyna að viðhalda ákveðnum 

svæðisbundnum hindrunum í hringrásinni, 

þar sem framtíð þeirra er undir þessum hindr-

unum komin. Þetta skapar möguleika á því 

að mynda „svæðisbundin bandalög" gegn rík-

inu og þvert á stéttir, með þátttöku hluta 

verkalýðshreyfingarinnar og hluta fjármagns-

eigenda ásamt sveitarstjórnum, með kröfu 

um varnaraðgerðir. Dtemi um slíkar aðgerðir 

er skipulag landbúnaðarmála hér á landi og 

víðar. 

Svæðisbundin áhrif af þróun hringrásar-

innar líkt og af þróun framleiðslunnar er 

jöfnun eða einsleitni svæðanna í milli. þar 

sem þýðingu ákveðinna staðbundinna skil-

yrða er eytt og þýðing annarra samtímis 

dregin fram. 

4. SAMANTEKT 
Til þess að draga saman þessa umræðu um 

svæðisbundnar afleiðingar samkeppninnar 

má benda á eftirfarandi atriði. 

A þeim tímum, þegar þróunin í hringrás-

inni er tiltölulega öflug, mun það gilda fyrir 

einstaka framleiðendur, að 

- samkeppnisbaráttan fer fram á sífellt stærri 

svæðum: frá heimamarkaði yfir á lands-

markað og jafnvel yfir á heimsmarkað, 

- þessi stækkun markaðarins herðir sam-

keppnina og hefur tilhneigingu til þess að 

eyða þeim fyrirtækjum á samkeppnissvæð-

inu, sem hafa minnsta framleiðni. 

Hið gagnstæða gildir á þeim tímum, þegar 

þróunin í framleiðni framleiðslunnar er til-
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tölulega öflug (og framleiðni í hringrásinni 

tiltölulega veikari að sama skapi). Þá mun 

- samkeppnisbaráttan fara fram á sífellt 

minni svæðum (frá heimsmarkaði til innan-

landsmarkaðar og síðan til heimamarkað-

ar) - á stöðugt traustari mörkuðum út frá 

svæðisbundnu sjónarmiði 

- breytileiki í framleiðni framleiðslunnar fær 

stöðugt minni þýðingu, sem veldur því, að 

óhentug samsetning á framleiðslutegund 

og staðsetningu getur lifað samkeppnina. 

Með tilliti til fullkomins markaðskerfis eru 

svæðisbundnar afleiðingar þessarar þróunar 

(einsleitni og raungerving staðbundinna skil-

yrða) nátengdar framleiðsluháttum okkar 

þjóðfélags. Innbyggður þróunarhvati (sam-

keppnin) ákvarðar þýðingu staðbundinna 

skilyrða fyrir núverandi þarfir framleiðslunn-

ar. Hann byggir þar með þann ramma, innan 

hvers þróun einstakra svæða verður að 

skoðast. 

5 . ÍHLUTUN RÍKISINS 
Eins og áður sagði er mjög vafasamt að 

ganga út frá „fullkomnum markaði", þegar 

þróun og uppbygging íslenska hagkerfisins er 

höfð í huga eða þá svæðisbundin vídd þess. 

íhlutun ríkisins í hagkerfið getur ýtt áhrifum 

af skiptingu markaðarins til hliðar, án þess þó 

að það breyti hegðun fyrirtækjanna. Þetta 

mun aftur á móti leiða til allt annarrar svæðis-

bundinnar dreifingar á iðnaði, þ.e. allt ann-

arra rammaskilyrða. 

Fræðilega er hægt að greina á milli tveggja 

aðferða, sem ríkið beitir, til að hafa áhrif á 

rammaskilyrði svæðanna. Önnur felst í því 

hlutverki ríkisins að tryggja nauðsynleg fram-

leiðsluskilyrði, sem er veigamikill þáttur í 

hugtakinu „formgerð svæðisins", og hin er 

bein íhlutun ríkisins í gang efnahagsmála. 

Trygging ríkisins fyrir nauðsynlegum fram-

leiðsluskilyrðum hefur umtalsverð áhrif á 

framleiðniaukninguna bæði í framleiðslunni 

(sbr. áhrif staðbundinna skilyrða) og hring-

rásinni (sbr. skipulag samgangna). Ef t .d . 

formgerðinni (undirbyggingunni) er þ jappað 

saman og hún best þróuð í miðjusvæðum 

landsins, dregur það úr staðsetningu fyrir-

tækja á öðrum svæðum. Ef ríkið aftur á móti 

leggur áherslu á svæðisbundna dreifingu í 

formgerðinni, stuðlar það að dreifðara stað-

setningarmynstri iðnaðar. Sem dæmi um 

þetta má nefna uppbyggingu vegakerfisins og 

raforkukerfisins, en hún hefur haft mikil áhrif 

á dreifingu iðnaðar undanfarna áratugi. 

Bein íhlutun ríkisins í hagkerfiðgetur verið 

með ólíkum hætti og krefst nákvæmrar sögu-

legrar greiningar til að marka umfang hennar 

og gerð. Með tilliti til afmörkunar á ramma-

skilyrðum er hægt að benda á eftirfarandi at-

riði sem sérstaklega þýðingarmikil: fiskveiði-

stefnu, starfsemi fjárfestingarlánasjóða, 

byggðastefnu og tilhögun verðákvörðunar. 

Þessi beina íhlutun ríkisins getur meðvitað 

eða ómeðvitað þvingað fram annað staðsetn-

ingarmynstur iðnaðar en það mynstur, sem 

yrði afleiðing frjálsrar samkeppni. Aukin 

samþjöppun fiskiðnaðar hér á landi er einmitt 

dæmi um slíka íhlutun ríkisins í svæðis-

bundna vídd hagkerfisins. Hins vegar virðist 

aukin svæðisbundin dreifing annars iðnaðar 

vera miklu meira undir áhrifum markaðsafl-

anna, þ.e. gagnkvæmum áhrifum fram-

leiðslu/hringrásar og staðbundinna skilyrða. 

Vegna mikilvægis sjávarútvegs í atvinnu-

uppbyggingu hér á landi er rétt að líta nánar á 

þróun þessarar atvinnugreinar undanfarin ár. 

6. SVÆÐISBUNDIN ÞRÓUN FISK-
IÐNADAR 

Til þess að skilja hinn mikla vöxt, sem átt 

hefur sér stað í fiskiðnaði hér á landi, sérstak-

lega á „landsbyggðinni", er nauðsynlegt að 

taka mið af þróun staðbundinna skilyrða 

fiskimiðanna, sérstaklega botnfisksins, ásamt 

þróuninni í fiskiskipaflotanum undanfarna 

áratugi. 

Stærð fiskistofna, samsetning þeirra og 

dreifing í tíma og rúmi markast af þremur 
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þáttum:16 fjölbreytileika landgrunnsins, upp-

byggingu fæðukeðjunnar og veiðum. Hvað 

varðar fyrstu tvo þættina virðist landgrunnið 

suðvestur, vestur og norðvestur af landinu 

bjóða upp á bestu náttúrulegu skilyrðin fyrir 

botnfisktegundirnar. Hins vegar virðist land-

grunnið norður og austur af landinu bjóða 

upp á bestu skilyrði fyrir uppsjávarfiska. 

Þessi ólíku skilyrði eru og mjög bundin við 

þessi svæði. 

Fram að byrjun áttunda áratugarins var 

mjög náið samband á milli staðsetningar fiski-

stofnanna og svæðisbundinnar dreifingar 

fiskiðnaðar. Þannig var nýting botnfiskaflans 

mjög víðtæk sunnan- og vestanlands, á 

meðan nýting uppsjávarfiska (aðallega 

síldar) var mun víðtækari norðan- og austan-

lands. Skipting afla á þessum árum endur-

speglar þannig þetta samband. 

Eftir hina miklu efnahagskreppu í lok sjö-

unda áratugarins, sem hafði sérstaklega slæm 

áhrif norðan- og austanlands, var lögð mikil 

áhersla á að koma á jafnari dreifingu botn-

fiskafla landsmanna. Forsendan fyrir þessu 

var hins vegar einsleitni staðbundinna skil-

yrða botnfiskimiðanna. Þetta átti ekki síður 

við, þegar Íslendingar færðu fiskveiðilögsögu 

sína fyrst út í 50 sjómílur og síðar 200 sjómíl-

ur. Fræðilega hefur þessi einsleitni verið 

knúin áfram af tveimur ólíkum atriðum, sem 

þó hafa sterk innbyrðis tengsl. 

Annað atriðið er þróun innri framleiðni 

útgerðar, sem hér er álitin vera mikilvægasti 

þátturinn í hringrás fiskiðnaðar. Þessi þróun 

hefur haft í för með sér möguleika skipanna á 

því að koma með aflann fyrr og með ódýrari 

hætti að landi en áður gerðist. Enn fremur 

hefur tækniþróunin í geymslu aflans um borð 

(t.d. kældar lestar, notkun fiskikassa o.fl.) 

þýtt, að hægt er að „flytja" aflann ferskan 

sífellt lengri vegalengdir. Þessi þróun þarf þó 

ekki að þýða einsleitni á staðbundnum 

skilyrðum botnfiskimiðanna. Hún gæti allt 

16. Sjá Sigfús Jónsson: „Sjávarútvegur Íslendinga á tuttug-

ustu ö ld" . Reykjavík 1984. 

eins leitt til enn meiri samþjöppunar 

fiskiðnaðar á einum framleiðslustað, sem 

myndi e.t.v. auka hagnað þessarar iðngrein-

ar. 

Hvernig og hvort framleiðniþróun í hring-

rásinni hefur áhrif á staðsetningarmynstur 

fiskiðnaðar, ákvarðast af hlutfallslegum styrk 

hennar í samanburði við framleiðniþróunina 

í framleiðslunni. Eins og áður sagði mun til-

tölulega öflug þróun í framleiðni hringrásar-

innar (og þar með tiltölulega minni í fram-

leiðslunni) hafa í för með sér stærra og stærra 

markaðssvæði skipanna, þar sem frystihúsin 

geta ekki tekið við auknum afla. Þetta hefur í 

för með sér svæðisbundna dreifingu á aflan-

um og þar með fiskiðnaði. Lýsandi dæmi um 

þetta eru fisksölur erlendis á tímum mikils 

afla. Hið gagnstæða gildir hins vegar, ef fram-

leiðniþróunin í framleiðslunni er tiltölulega 

öflug. Þá verður markaðssvæði skipanna 

minna og minna, sem þýðir svæðisbundna 

samþjöppun fiskiðnaðar á þeim svæðum, sem 

liggja næst miðunum. 

Forsenda þessara áhrifa er auðvitað tilvist 

fullkomins markaðar varðandi sölu og dreif-

ingu afla. Þróunin í tengslum fiskiðnaðar og 

útgerðar á áttunda áratugnum hefur hins 

vegar einkennst af þeirri staðreynd, að skipt-

ingaráhrifum markaðarins var eytt bæði með 

íhlutun ríkisins og beinum eignartengslum 

milli skráðs flota svæðanna og fiskiðnaðarins 

þar. 

Þetta beina samband hefur þó ekki alltaf 

verið til staðar. Þar sem skip uppfyllir öll skil-

yrði fyrir hreyfanleika fjármagnsins m.t.t. 

hagrænna eiginleika - það getur t. d. án tafar 

siglt til annarra svæða - hefur breyting á þessu 

sambandi mikil áhrif á þróunarrás einstakra 

svæða. Fram undir 1970 var staðsetning fiski-

skipa mjög árstíðabundin. Á sumrin voru þau 

notuð við síldveiðar norður og austur af land-

inu og botnfiskveiðar suður og vestur af land-

inu á veturna. Þetta var í sjálfu sér mjög hag-

kvæmt fyrir útgerðarmenn, þar sem nýting 

skipanna var með besta móti. Aftur á móti 

þýddi þetta miklar sveiflur í hráefnisöflun 

frystihúsanna með þeim afleiðingum, að 
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framleiðsla þeirra varð mjög árstíðabundin. 

Á þessum tíma var mikill hluti fiskvinnslu-

fólks farandverkamenn, sem fluttu lands-

horna á milli, fóru á síld fyrir norðan og 

austan og á vertíð fyrir sunnan. 

Eftir 1970 varð mikil breyting á þessu í þá 

átt, að flotinn bast meira tilteknum svæðum. 

Ástæðan fyrir þessu er meiri tilhneiging til 

þess. að einstök frystihús eigi sjálf skuttog-

ara. Veiðar gömlu síðutogaranna voru aldrei 

aðlagaðar þörfum frystihúsanna fyrir hráefni, 

en veiði skuttogaranna hefur frá byrjun verið 

skipulögð í samræmi við þarfir frystihúsanna 

á jöfnum aðdrætti hráefnis. Þetta hefur hins 

vegar leitt til þess, að framleiðni í frystihúsum 

hefur margfaldast á þessum tíma og vinna við 

fiskvinnslu hefur orðið mun stöðugri en áður 

var. Tími vertíða hafði runnið sitt skeið. 

Hinn áhrifaþátturinn í einsleitni fiskimið-

anna er íhlutun ríkisins. Þessi íhlutun hefur 

annars vegar verið með beinum eða völdum 

hætti, þar sem ríkið stuðlar meðvitað að 

dreifingu aflans með því t.d. að hafa áhrif á 

svæðisbundna dreifingu flotans og samsetn-

ingu hans með aðgerðum í byggðastefnu. 

íhlutun ríkisins getur líka verið með óbeinum 

eða almennum hætti, þar sem það reynir t. d. 

með fiskveiðistefnunni að tryggja endur-

nýjun fiskistofnanna með fiskveiðikvótum, 

lokun uppvaxtarsvæða fisksins eða stækkun 

fiskveiðilögsögunnar. Oft getur þó verið erf-

itt að greina á milli t. d. byggða- og fiskveiði-

stefnu, þar sem þær eru samtvinnaðar. Dæmi 

um þetta er samþykkt kvótakerfisins og 

ákvörðun sjávarútvegsráðuneytisins á þorsk-

ígildaviðmiðuninni, sem hefur gert það að 

verkum, að skip, sem seld eru norður fyrir 

svokallaða norður-suður línu, fá aukinn 

þorskkvóta. Markmið þessarar fiskveiði-

stefnu eru mun tengdari byggðasjónarmiðum 

en sjónarmiðum, tengdum verndun fiski-

stofnanna. 

Ennfremur getur ríkið ýtt undir hagkvæm-

ari nýtingu fiskistofnanna, t.d. með því að 

bjóða upp á sérstaklega hagstæða fjármögn-

unarmöguleika við kaup á nýjum skipum. 

Gerð og framkvæmd áætlunar um endur-

nýjun togaraflotans - skuttogaraáætlunin - í 

byrjun áttunda áratugarins er lýsandi dæmi 

um þetta og hefur haft mikil áhrif á innri 

framleiðni flotans, þar sem ríkið . Hefur gegnt 

hlutverki aflgjafans. 

Einsleitni fiskimiðanna getur hins vegar 

ekki verið eina skýringin á breyttri staðsetn-

ingu fiskiðnaðar undanfarna áratugi. Til þess 

að fylla upp í myndina verður einnig að líta á 

þróunina í innri framleiðni fiskiðnaðarins. Ef 

tilraunir ríkisins til þess að eyða staðbundn-

um skilyrðum fiskimiðanna á að hafa einhver 

áhrif á atvinnuþróun á einstökum svæðum, 

verður þessi þróun að vera hliðstæð þróun-

inni í framleiðni útgerðarinnar. 

Þessi þróun hefur einnig verið undir 

áhrifum af íhlutun ríkisvaldsins. Stofnun 

Framkvæmdastofnunar og Byggðasjóðs og 

framkvæmd frystihúsaáætlunarinnar í byrjun 

áttunda áratugarins eru ramminn utan um 

þessa íhlutun ríkisins, sem telja verður til 

umfangsmestu tilrauna ríkisstjórnar til þess 

að hafa áhrif á byggðaþróun. Áhrif þessara 

tilrauna sjást best á tölum um búferlaflutn-

inga á þessum árum, en á tímabilinu frá 1975 

til 1980 ríkti jöfnuður á milli miðju- og jaðar-

svæða. 

Afskipti ríkisins af frystiiðnaðinum voru 

aðallega fólgin í virkri og umfangsmikilli 

skipulagningu á uppbyggingu og endurnýjun 

frystihúsanna, og var hún fjármögnuð af 

opinberum fjárfestingarlánasjóðum. Skut-

togaraáætlunin var einnig tengd þessari 

áætlun til þess að tryggja jafna hráefnisöflun 

frystihúsanna. Þó svo að ekki séu til nákvæm-

ar úttektir á áhrifum þessarar áætlunar á 

afköst og framleiðni í frystihúsum landsins, 

eru menn sammála um, að þau voru mikil. 

Að lokum má geta þess, að eyðing ríkisins 

á þýðingu markaðsaflanna leiddi af sér, að 

samkeppni fyrirtækjanna á þessum árum 

breyttist í pólitíska baráttu, þar sem sam-

keppnisstaða þeirra markaðist af pólitísku 

fylgi eða þunga. Þessi pólitíska barátta fór 

bæði fram á milli einstakra fyrirtækja og -

sem er kannski mikilvægara - á milli einstakra 

svæða, bæði kjördæma og byggðarlaga. Enn-
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fremur hafði möguleiki einstakra fyrirtækja á 

því að mynda sterka samstöðu með verka-

lýðshreyfingunni og sveitarstjórnarmönnum 

fengið stöðugt meiri þýðingu fyrir fjárhags-

lega afkomu þeirra. 

7. NIÐURSTÖÐUR 
Í þessari grein hef ég sýnt fram á. að íhlutun 

ríkisins í gang efnahagsmála hefur haft afger-

andi áhrif á svæðisbundna þróun fiskiðnaðar í 

átt til meiri samþjöppunar á jaðarsvæðum 

landsins. Af fyrri hluta greinarinnar kom einnig 

fram, að þróun allra tegunda iðnaðar - að 

kemískum iðnaði undanskildum - einkennist 

af tilfærslu starfa til jaðarsvæðanna. Hvað 

varðar aðrar tegundir iðnaðar en fiskiðnað er 

ekkert, sem bendir til þess, að ríkið hafi halt 

afgerandi áhrif á þróunina. Sem dæmi má 

nefna trjávöruiðnað. Þessi iðngrein flytur inn 

flest sin aðföng og er með framleiðniþróun á 

tímabilinu 1972-1985, sem er töluvert fyrir 

ofan meðaltalið fyrir allan iðnað.17 Á sama 

tíma hefur þróun þessarar greinar einkennst 

af algjörri dreifingu á tímabilinu, þar sem 

ársverkum hefur fækkað á miðjusvæðunum 

og fjölgað á jaðarsvæðunum. Þetta bendir til 

þess, að þrátt fyrir að ríkið hafi haft geysileg 

áhrif á svæðisbundna þróun fiskiðnaðar á síð-

ustu 15 árum, er ekki þar með sagt, að það 

muni hafa sömu áhrif næstu 15 árin. Eftir að 

búið er að staðsetja fyrirtæki á tilteknum 

stað, ræðst framtíð þess af samspili eftirfar-

andi atriða: 

1. Einkenni framleiðslunnar - getu hennar til 

þess að bregðast við breytingum á fram-

leiðslustaðnum eða umhverfi þess. þar 

með talið hinu pólitíska umhverfi: 

2. Einkenni framleiðslustaðarins og breyt-

ingu hans (sem afleiðing markvissra eða 

tilviljunarkenndra ferla); 

3. Einkenni umhverfisins - bæði efnahags-

legu og pólitísku - þróun þess og (breyttri) 

svæðisbundinni gerð. 

Aðalniðurstaða þessarar greinar er því sú, 

að hver og einn þessara þriggja skýringar-

þátta hefur ákveðna sjálfstæða þróun, óháða 

hinum þáttunum, þótt hægt sé að benda á 

visst samhengi á milli þeirra. Af þessu leiðir. 

að ekki er hægt að benda á einn einstakan 

þessara skýringarþátta sem aðaláhrifavald í 

undangenginni þróun. Þvert á móti geta allir 

þrír þættirnir verið í hlutverki mikilvægasta 

einstaka áhrifavaldsins á hverjum tíma í 

afmörkuðum rannsóknum. En við nánari 

greiningu kemur hver þeirra alltaf fram í ein-

hvers konar tengslum við hina tvo. Það er í 

þessu ljósi, sem skoða verður áhrif ríkisins á 

síðasta áratug, því að þótt þau verði að teljast 

megináhrifaþátturinn. hafa þau mótast mjög 

af þeim staðbundnu skilyrðum, sem fyrir 

hendi eru á einstökum svæðum. 

17. Sbr. „Framleiðniátak til bættra lífskjara", Reykjavík 

1987. 



Störf A l þ i n g i s 

Hér er greint frá störfum 110. löggjafarþings Íslendinga, og fylgir 

skrá yfir lög og ályktanir þingsins. Greinin er tekin saman af Sig-

urði G. Thoroddsen. 

Reglulegt Alþingi 1987-1988, sem var 110. 

löggjafarþing Íslendinga, stóð frá 10. október 

1987 til 11. maí 1988, alls 215 daga. 

Haldnir voru samtals 290 þingfundir, þar af 

104 í neðri deild, 101 í efri deild og 85 í sam-

einuðu þingi. 

Á þinginu voru lögð fram 160 lagafrum-

vörp, þar af 82 stjórnarfrumvörp og 78 þing-

mannafrumvörp. Á milli deilda skiptust 

frumvörpin þannig, að fyrir neðri deild voru 

lögð 35 stjórnarfrumvörp og 50 þingmanna-

frumvörp. Fyrir efri deild voru lögð 46 stjórn-

arfrumvörp og 28 þingmannafrumvörp. Fyrir 

sameinað þing var lagt 1 stjórnarfrumvarp. 

Alls voru 77 lagafrumvörp afgreidd sem lög 

frá Alþingi, þar af 66 stjórnarfrumvörp og 11 

þingmannafrumvörp. Tólf þingmannafrum-

vörpum var vísað til ríkisstjórnarinnar. 

Sextán stjórnarfrumvörp og 52 þingmanna-

frumvörp urðu ekki útrædd á þinginu. Þrjú 

þingmannafrumvörp voru dregin til baka. 

Alls voru bornar fram 123 þingsályktunar-

tillögur, allar í sameinuðu þingi. Þrjátíu og 

ein tillaga var samþykkt sem ályktun Alþing-

is, fimm var vísað til ríkisstjórnarinnar, átta-

tíu og sex urðu ekki útræddar og 1 var felld. 

Til samanburðar má geta þess, að á síðasta 

reglulega Alþingi, það er 109. löggjafarþing-

inu, voru lögð fram 155 lagafrumvörp, og 

voru 78 afgreidd sem lög frá Alþingi. Þá urðu 

ályktanir Alþingis 28 að tölu. 

Alls voru bornar fram 219 fyrirspurnir, 

allar í sameinuðu þingi. Aliar voru fyrir-

spurnirnar ræddar eða svarað skriflega nema 

5, sem óskað var eftir skriflegu svari við, og 1, 

sem óskað var munnlegs svars við. 

Mál, sem komu til meðferðar þingsins, 

voru 523 að tölu, þar af voru afgreidd 335. 

Tala prentaðra þingskjala varð 1177. 

Hér á eftir fer skrá yfir öll lög og þingsálykt-

unartillögur, sem afgreiddar voru á þinginu, 

og er stuttlega vikið að efni flestra mála. Þá er 

þess getið, hvenær hvert mál var samþykkt á 

Alþingi, og einnig er getið númers og stað-

festingardags laganna. 
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Skrá yfir lög, afgreidd á 110. löggjafarþingi. 

Almannatryggingar 

Lög um breytingu á lögum um almannatryggingar nr. 67/ 

1971, með síðari breytingum. 

Alþ j óðabank i nn 

Lög um heimild til hækkunar á hlutafé Íslands í Alþ jóða-

bankanum. 

Atvinnuleysistryggingasjóður 

Lög um greiðslur Atvinnuleysistryggingasjóðs vegna 

fiskvinnslufólks. 

M.a. er fellt niður það skilyrði, að fyrirtæki þurfi að hafa 

minnst 10 fastráðna starfsmenn til þess að eiga rétt á greiðslu 

samkvæmt lögunum. 

Afengislög 

Lög um breytingu á áfengislögum nr. 82/1969, með síðari 

breytingum. 

Fellt er úr gildi bann við innflutningi áfengsölsogbruggun þess 

hérlendis. 

Brunavarnir 

Lög um breytingu á lögum nr. 74/1982, um brunavarnir 

og brunamál . 

Brunavarnargjald fyrir Brunamálastofnun ríkisins er ákveðið 

allt að 0,045 promillum af vátryggingarfjárhæð brunatrygginga 

fasteigna og lausafjár. 

Efnahagsmál 

Lög um ráðstafanir í r íkisf jármálum og lánsfjármálum 

1988. 

Í lögum þessum er m. a. kveðið á um gjald af erlendum lánum, 

leigusamningum o. fl. 

Eignarnám 

Lög um heimild fyrir Reykjavíkurborg til þess að taka 

eignarnámi hluta af landi jarðarinnar Vatnsenda í Kópa-

vogskaupstað. 

Fangelsismál 

Lög um fangelsi og fangavist. 

Sett eru í ein heildarlög ákvæði V. kafla alm. hegningarlaga, er 

varða fangelsi og fangavist, og lög nr. 38/1973, um fangelsi og 

vinnuhæli. Meðal nýmæla í lögum þessum eru ákvæði um sér-

staka stofnun, fangelsismálastofnun, er annast skal daglega 

yfirstjórn fangelsa og fullnustu refsidóma. 

Ferðamál 

Lög um breytingu á lögum um skipulag ferðamála nr. 79 

2. j ú l í 1985. 

Lög þessi veita ríkisstjórninni heimild til stofnunar hlutafélags 

um rekstur Ferðaskrifstofu ríkisins og sölu % af eignarhluta 

ríkisins í fyrirtækinu. 

Samþykkt 
á Alþingi 

16. des. 1987 

5. maí 1988 

5. maí 1988 

10. maí 1988 

18. des. 1987 

4. mars 1988 

4. maí 1988 

7. maí 1988 

10. maí 1988 

Lög 
nr. og dags. 

98/30. des. 1987 

27/16. maí 1988 

34/18. maí 1988 

38/19. maí 1988 

83/28. des. 1987 

10/10. mars 1988 

22/16. maí 1988 

48/19. maí 1988 

59/20. maí 1988 
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Fjárlög 

Fjárlög fyrir árið 1988. 
Tekjur samkvæmt greiðsluyfirliti ríkissjóðs eru áætlaðar kr. 

63.090.620.000, en rekstrargjöld kr. 55.198.401.000ogfjárfest-

ing kr. 7.865.936.000. Stærstu tekjuliðir eru sölugjald kr. 

30.327.000.000, tekjuskattar kr. 6.520.000.000 og skattar af 

launagreiðslum kr. 4.673.000.000. Stærstu gjaldaliðir eru heil-

brigðis- og tryggingamál kr. 25.268.862.000 og menntamál kr. 

10.453.064.000. 

Grænmetisverslun landbúnaðarins 

Lög um heimild fyrir fjármálaráðherra f. h. ríkissjóðs til 

að selja fasteignir Grænmetisverslunar landbúnaðarins 

að Síðumúla 34 og jarðhús í Ártúnsbrekku við Elliðaár. 

Heilbrigðismál 

Lög um breyting á lögum nr. 84/1986, um breyting á 

lögum nr. 59/1983, um heilbrigðisþjónustu. 

Lög um breyting á lögum nr. 109/1984, um hollustuhætti 

og heilbrigðiseftirlit, með síðari breytingum. 
Um er að ræða ýmsar breytingar varðandi heilbrigðiseftirlit og 

Hollustuvernd ríkisins. 

Lög um eiturefni og hættuleg efni. 
Um er að ræða ýmsar breytingar, m.a. til samræmingar við 

önnur gildandi lög á þessu sviði. 

Læknalög. 
Um er að ræða nokkrar breytingar frá eldri læknalögum, m. a. 

varðandi almennt lækningaleyfi o.fl. 

Húsnæðisstofnun ríkisins 

Lög um breyting á lögum um Húsnæðisstofnun ríkisins 

nr. 60/1984, sbr. lög nr. 54/1986 og lög nr. 27/1987. 
Samkvæmt lögum þessum er húsnæðismálastjórn heimilt að 

skerða eða synja um lán, ef umsækjandi á fleiri en eina íbúð 

eða skuldlausa stóra íbúð. 

Lög um breytingu á lögum nr. 60/1984, um Húsnæðis-

stofnun ríkisins. 
Einstaka byggingarflokkum er heimilt með vissum skilyrðum 

að segja sig úr byggingarsamvinnufélagi. 

Lög um breyting á lögum um Húsnæðisstofnun ríkisins 

nr. 60/1984, með síðari breytingum. 

Lög um breytingu á lögum um Húsnæðisstofnun ríkisins 

nr. 60/1984, með síðari breytingum. 
Lengdur er endurgreiðslutími lána Byggingarsjóðs verka-

manna til leiguíbúða á vegum sveitarfélaga. 

Lög um breyting á lögum um Húsnæðisstofnun ríkisins 

nr. 60/1984, með síðari breytingum. 
Lög þessi fjalla um nýjan valkost í húsnæðismálum, kaupleigu-

íbúðir. 

Samþykkt Lög 
á Alþingi nr. og dags. 

28. des. 1987 102/31. des. 1987 

9. maí 1988 40/20. maí 1988 

29.des. 1987 8/5. jan. 1988 

2. maí 1988 30/16. maí 1988 

4. maí 1988 52/18. maí 1988 

5. maí 1988 53/19. maí 1988 

19. des. 1987 84/29. des. 1987 

4. maí 1988 23/16. maí 1988 

7. maí 1988 24/16. maí 1988 

9. maí 1988 25/18. maí 1988 

9. maí 1988 56/20. maí 1988 
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I ð naðu r 

Lög um breyting á iðnaðar lögum nr. 42 18. ma í 1978. 

Iðnaðarráðherra er heimilt að veita undanþágu frá því skilyrði. 

að meira en helmingur hlutafjár í iðnfyrirtækjum hér á landi 

skuli vera eign manna, búsettra á Íslandi. 

Ki rk jumá l 

Lög um breyting á lögum um kirkjugarða nr. 21 23. apríl 

1963. 

Nokkrar breytingar varðandi álagningu og innheimtu kirkju-

garðsgjalda. M.a. er framlag sókna til kirkjugarðssjóðs 

hækkað úr 5% í 8% af kirkjugarðsgjöldum. 

Lög um sóknargjöld o. fl. 

Með lögum þessum eru gerðar nokkrar breytingar á álagningu 

og innheimtu sóknargjalda. Stofnaður er Jöfnunarsjóður 

sókna, og er hlutverk hans tilgreint í lögunum. 

Landbúnaðu r 

Lög um breyting á lögum nr. 46 27. j ún í 1985, um fram-

leiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum. 

Lög um breyting á lögum nr. 30 28. apríl 1966, um 

meðferð, skoðun og mat á sláturafurðum, með síðari 

breytingum. 

Framlengd er heimild ráðherra til þess að leyfa slátrun í ólög-

giltum sláturhúsum. 

Lánsf jár lög 

Lánsfjárlög fyrir árið 1988. 

Ýmsar lántöku- og ábyrgðarheimildir fyrir ríkissjóð, opinber 

fyrirtæki og sjóði auk annarra ákvæða. 

Lögreglusamþykkt ir 

Lög um lögreglusamþykktir. 

Sett eru ein lög um lögreglusamþykktir í stað eldri laga. Hvert 

sveitarfélag getur sett sér lögreglusamþykkt og greina lögin frá 

því, hvað vera skuli í slíkri samþykkt. 

Menn t amá l 

Lög um breyting á lögum nr. 48/1987, um Vísindaráð og 

Vísindasjóð, Rannsóknaráð ríkisins og Rannsóknasjóð . 

Lög um breytingu á lögum nr. 33/1983, um bann við 

ofbeldiskvikmyndum. 

Gildi laganna er framlengt til ársloka 1988. 

Lög um Háskólann á Akureyri . 

Lögin fjalla um háskóla á Akureyri, hlutverk hans, stjórn, 

deildir, kennslu, próf o. fl. 

Lög um breyting á lögum nr. 40/1976, um sálfræðinga. 

Réttur til þess að kalla sig sérfræðing í sérgrein innan sálar-

fræði er háður leyfi menntamálaráðuneytisins. 

Samþykkt Lög 
á Alþingi nr. og dags. 

13. apríl 1988 21/26. apríl 1988 

18.des. 1987 89/29. des. 1987 

18. des. 1987 91/29. des. 1987 

31.des. 1987 6/5. jan. 1988 

10. maí 1988 51/24. maí 1988 

14.jan.1988 5/14.jan.1988 

4. maí 1988 36/18. maí 1988 

16. des. 1987 99/30. des. 1987 

22. des. 1987 101/31. des. 1987 

27. apríl 1988 18/5. maí 1988 

2. maí 1988 68/13. maí 1988 
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Lög um Kennaraháskóla Íslands. 

Meðal nýmæla í lögum þessum eru skýrari ákvæði um hlutverk 

Kennaraháskóla Íslands og heimild skólans til þess að annast 

framhaldsmenntun,einkum ásviði uppeldis- og kennslufræði. 

Lög um Rannsóknastofnun uppeldis- og menntamála . 

Með lögum þessum er Rannsóknastofnun uppeldis- og mennta-

mála gerð að sjálfstæðri stofnun. Kveðið er á um hlutverk 

hennar og stjórn. 

Lög um framhaldsskóla. 

Lög þessi eru rammalöggjöf um allt nám áframhaldsskólastigi. 

Kveðið er á um skiptingu kostnaðar við byggingu framhalds-

skóla, hlutverk, stjórnun, námsskipan o.fl. 

Lög um Listasafn Íslands. 

Meðal nýmæla í lögum þessum eru breytt ákvæði um kosningu 

fulltrúa listamanna í safnráð, forstöðumaður safnsins er ráðinn 

til 5 ára í senn, og sérstök innkaupanefnd, er annast kaup lista-

verka til safnsins. 

Norræni f járfestingarbankinn 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að auka hlutafé 

Íslands í Norræna fjárfestingarbankanum. 

Réttarfar 

Lög um breytingu á lögum nr. 19 4. nóvember 1987, um 

aðför. 

Samkvæmt lagabreytingu þessari er heimilt að kveðja dóm-

fellda með ábyrgðarbréfi til þess að mæta til fjárnámsgerðar á 

skrifstofu fógeta og láta gerðina fram fara, þótt dómfelldi mæti 

ekki. 

Lög um breytingu á lögum nr. 74/1974, um meðferð opin-

berra mála. 

Sifskapar- og skírlífisbrot skulu hafa forgang fram yfir önnur 

refsilagabrot, að því er varðar rannsókn, ákæru og dómsmeð-

ferð. 

Lög um breytingu á lögum um meðferð opinberra mála 

nr. 74 21. ágúst 1974. 

Rýmkuð er heimild til þess að ljúka málum með dómssátt. 

Lög um breytingu á lögum um meðferð opinberra mála 

nr. 74 21. ágúst 1974. 

Lög um breyting á lögum um meðferð einkamála í héraði 

nr. 85 23. j ún í 1936, með síðari breytingum. 

Um er að ræða ýmsar breytingar á einkamálalögunum. 

Ríkisábyrgðir 

Lög um breyting á lögum nr. 37/1961, um ríkisábyrgðir, 

með síðari breytingum. 

Gjald vegna ríkisábyrgðar á lán er hækkað. Þá er tekið upp 

sérstakt gjald, er þeir aðilar, sem ábyrgðar ríkissjóðs njóta, 

greiða af erlendum skuldbindingum sínum. 

Samþykkt Lög 
á Alþingi nr. og dags. 

4. maí 1988 29/18. maí 1988 

4. maí 1988 69/13. maí 1988 

9. maí 1988 57/19. maí 1988 

9. maí 1988 58/19. maí 1988 

12.des. 1987 93/21. des. 1987 

2. mars 1988 15/15. mars 1988 

4. maí 1988 31/18. maí 1988 

4. maí 1988 32/18. maí 1988 

7. maí 1988 41/19. maí 1988 

7. maí 1988 54/19. maí 1988 

10. maí 1988 65/24. maí 1988 
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Ríkisborgararéttur 

Lög um veitingu ríkisborgararéttar. 
Með lögum þessum er 31 einstaklingi veittur íslenskur ríkis-

borgararéttur. 

Lög um veitingu ríkisborgararéttar. 
Með lögum þessum er 38 einstaklingum veittur íslenskur ríkis-

borgararéttur. 

Ríkisendurskoðun 

Lög um breytingu á lögum nr. 12/1986, um Ríkisendur-

skoðun. 

Hin breyttu ákvæði kveða skýrar á en áður um skoðunar-

heimildir Ríkisendurskoðunar. 

Ríkisjarðir 

Lög um heimild til að selja hluta ríkisjarðarinnar Þór-

oddsstaðar í Ljósavatnshreppi, Suður-Þingeyjarsýslu. 

Lög um breyting á ábúðarlögum nr. 64 31. maí 1976. 
Um er að ræða heimild ábúanda ríkisjarðar til veðsetningar 

jarðarinnar vegna lána til bústofnskaupa. 

Samgöngumál 

Lög um breytingu á lögum nr. 36 9. maí 1970, um leigu-

bifreiðar. 

Sjávarútvegur og siglingar 

Lög um stjórn fiskveiða 1988-1990. 

í 1. grein laga þessara segir, að fiskistofnar á Íslandsmiðum séu 

sameign íslensku þjóðarinnar. Markmið laganna sé að stuðla 

að verndun og hagkvæmri nýtingu þeirra og tryggja með því 

trausta atvinnu og byggð í landinu. 

Lög um aðgerðir í sjávarútvegi. 
Fjárveitingu ársins 1987 vegna endurgreiðslu söluskatts í sjáv-

arútvegi skal varið á þann hátt, sem segir í lögunum. 

Lög um breytingu á lögum um Siglingamálastofnun ríkis-

ins nr. 20 30. apríl 1986. 
Með lögum þessum er Landssambandi smábátaeigenda veitt 

aðild að siglingamálaráði. 

Sjóðir 

Lög um breyting á lögum nr. 95/1980, um Söfnunarsjóð 

lífeyrisréttinda. 

Lög um sjóði og stofnanir, sem starfa samkvæmt stað-

festri skipulagsskrá. 

Skattar og gjöld 

Lög um breyting á lögum nr. 46/1987, um gildistöku laga 

um staðgreiðslu opinberra gjalda. 

Lög um breyting á lögum nr. 14/1965, um launaskatt, með 

síðari breytingum. 

Samþykkt Lög 
á Alþingi nr. og dags. 

19.des. 1987 100/31. des. 1987 

7. maí 1988 37/19. maí 1988 

9. maí 1988 35/18. maí 1988 

10. maí 1988 60/24. maí 1988 

10. maí 1988 64/24. maí 1988 

10. maí 1988 47/20. maí 1988 

8. jan.1988 3/8. jan.1988 

9. mars 1988 13/16. mars 1988 

10. maí l988 61/20. maí 1988 

15.des. 1987 86/28. des. 1987 

26. apríl 1988 19/5.maí l988 

18. des. 1987 85/28. des.1987 

18. des. 1987 87/28. des. 1987 
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Lög um sérstakan skatt á verslunar- og skrifstofuhús-

næði. 
Skattur þessi tekur til ársins 1988 og skal vera 1,1% af skatt-

stofni. 

Lög um breyting á lögum nr. 45/1987, um staðgreiðslu 

opinberra gjalda. 

Lög um breyting á lögum nr. 75/1981, um tekjuskatt og 

eignarskatt, með síðari breytingum, þar með talin breyt-

ing samkvæmt lögum nr. 49/1987, sem taka eiga gildi 1. 

janúar1988. 

Lög um breytingu á lögum nr. 75/1981, um tekjuskatt og 

eignarskatt, með síðari breytingum. 

Lög um vörugjald. 

Lög um breyting á lögum nr. 10/1960, um söluskatt, með 

síðari breytingum. 
Með lögum þessum er verulega fækkað undanþágum frá sölu-

skatti. M. a. eru matvæli gerð söluskattsskyld. 

Lög um breyting á lögum nr. 46/1987, um gildistöku laga 

um staðgreiðslu opinberra gjalda, með síðari breyting-

um. 

Lög um breyting á lögum nr. 45/1987, um staðgreiðslu 

opinberra gjalda. 

Lög um bifreiðagjald. 
Gjald þetta leggst á vélknúin ökutæki og miðast við þyngd 

þeirra. 

Lög um virðisaukaskatt. 
Skattheimta virðisaukaskatts samkvæmt lögum þessum skal 

taka gildi 1. júlí 1989. 

Lög um breytingu á lögum nr. 10/1960, um söluskatt, með 

síðari breytingum. 

Sveitarstjórnarmál 

Lög um breytingu á sveitarstjórnarlögum nr. 8/1986. 
Breyting þessi varðar notkun orðanna kaupstaðar og bæjar. 

Lög um breytingu á lögum nr. 73/1980, um tekjustofna 

sveitarfélaga, með síðari breytingum. 
Með lagabreytingu þessari er ákvörðun um innheimtuhlutfall 

útsvara fært til sveitarstjórna. 

Lög um breytingu á lögum um Innheimtustofnun sveitar-

félaga nr. 54/1971, með síðari breytingum. 

Samþykkt Lög 
á Alþingi nr. og dags. 

18. des. 1987 88/28. des. 1987 

18.des. 1987 90/28. des 1987 

22.des. 1987 92/28. des. 1987 

29.des. 1987 2/5. jan. 1988 

31.des. 1987 97/31. des. 1987 

5. jan. 1988 1/5. jan. 1988 

5. maí 1988 28/16. maí 1988 

7. maí 1988 42/20. maí 1988 

9. maí 1988 39/20. maí 1988 

10. maí 1988 50/24. maí 1988 

11. maí 1988 66/24. maf 1988 

4. maí 1988 26/18. maí 1988 

7. maí 1988 33/18. maí 1988 

7. maí 1988 49/19. maí 1988 
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Tollamál 

Lög um breyting á lögum nr. 55 30. mars 1987, tollalög-

um. 

Umferðar lög 

Lög um breyting á umferðarlögum nr. 50 30. mars 1987. 

Lagabreyting þessi felur í sér heimild til þess aö semja við 

hlutafélag, sem ríkissjóður á hlut í. að annast skráningu öku-

tækja og skoðun. Fjallað er um stöðu sveitarfélaga. sem annast 

álagningu og innheimtu gjalds vegna stöðvunarbrota. Breyting 

þessi felur einnig í sér, að tekið verður upp fastnúmerakerfi 

ökutækja. 

Vegamál 

Lög um breytingu á vegalögum nr. 6 25. mars 1977. 

Viðskipt i 

Lög um útflutningsleyfi o. fl. 

Útgáfa útflutningsleyfa er færð frá viðskiptaráðuneytinu til 

utanríkisráðuneytisins. 

Lög um breytingu á lögum nr. 38 5. ma í 1986, um 

Útf lutningsráð Íslands. 

Með breytingu þessari er Útflutningsráð Íslands sett stjórnar-

farslega undir utanríkisráðuneytið í stað viðskiptaráðuneytis-

ins. 

Lög um brottfall ýmissa laga á sviði viðskiptamála. 

Felld eru niður ýmis eldri lög og lagaákvæði um löggilta 

verslunarstaði, verslunarlóðir o. fl. 

Lög um bann gegn viðskiptum við Suður-Afríku og Nam-

ibíu. 

Þinglýsingar 

Lög um breytingu á þinglýsingarlögum nr. 39 10. ma í 

1978. 

Lög þessi fjalla um breytingar á reglum um þinglýsingu skjala 

varðandi skráðar bifreiðir. 

Samþykkt 
áAlþingi 

31. des. 1987 

10. maí 1988 

10. maí 1988 

5. jan.1988 

5. jan.1988 

Lög 
nr. og dags. 

96/31. des. 1987 

62/24. maí 1988 

55/20. maí 1988 

4/ll.jan. 1988 

7/8. jan. 1988 

26. apríl 1988 20/5. maí 1988 

10. maí 1988 67/20. maí 1988 

10. maí 1988 63/24. maí 1988 
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Þingsályktanir 

Þingsályktun u m leiðtogafund stórveldanna. 

(Samþykkt á A lþ ing i 9. desember 1987.) 

Alþingi ályktar að senda Ronald Reagan, forseta 

Bandaríkjanna, og Mikhaíl Gorbatsjov, aðalrit-

ara miðstjórnar sovéska kommúnistaflokksins, 

heillaóskir í tilefni samnings um afvopnunarmál, 

sem þeir hafa undirritað. Alþingi lætur í ljós þá 

von, að áfanginn, sem náðist á fundi þeirra í 

Reykjavík, beri ríkulegan ávöxt í viðræðum 

þeim, sem nú eru að hefjast, og þær stuðli að 

varanlegum friði. 

Þingsályktun um staðfestingu samkomulags 

u m loðnuve iðar Norðmanna . 

(Samþykkt á A lþ ing i 4. j anúar 1988.) 

Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni að stað-

festa fyrir Íslands hönd samkomulag milli Íslands 

og Noregs um loðnuveiðar norskra veiðiskipa 

innan íslenskrar lögsögu á árinu 1988. 

Þingsályktun um mótmæl i gegn stækkun 

endurvinnslustöðvar í Dounreay fyrir úrgang 

frá k jarnorkuverum. 

(Samþykkt á A lþ ing i 8. febrúar 1988.) 

Alþingi ályktar að mótmæla stækkun endur-

vinnslustöðvar fyrir úrgang frá kjarnorkuverum í 

Dounreay í Skotlandi og felur ríkisstjórninni að 

vinna áfram gegn þessum áformum. 

Þingsályktun u m mó t u n opinberrar ferða-

málastefnu. 

(Samþykk t á A lþ ing i 29. febrúar 1988.) 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að vinna 

að mótun opinberrar ferðamálastefnu. Í því skyni 

verði hraðað störfum nefndar, sem skipuð var í 

júní 1987 til þess að undirbúa slíka stefnumörk-

un. 

Þingsályktun um að setja upp lýsingu á 

Suðurlandsvegi u m Hell isheiði . 

(Samþykkt á A lþ ing i 29. febrúar 1988.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta gera 

könnun á kostnaði við að lýsa upp Suðurlandsveg 

frá Reykjavík um Hellisheiði að Hveragerði. 

Jafnframt verði leitað leiða til framkvæmda við 

verkið. 

Þingsályktun um úrbætur í r a fo rkumá lum 

Norður-Þingeyjarsýslu. 

(Samþykkt á A lþ ing i 3. mars 1988.) 

Alþingi ályktar að fela iðnaðarráðherra að gera 

ráðstafanir til úrbóta í raforkumálum Norður-

Þingeyjarsýslu. 

Þingsályktun u m und i rbún ing notkunar á 

blýlausu bensíni hér á landi. 

(Samþykkt á A lþ ing i 3. mars 1988.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að skipa 

nefnd, er meti, hvort taka eigi í notkun blýlaust 

bensín og hvaða aðgerða sé þörf, til að svo geti 

orðið. Nefndin ljúki störfum eigi síðar en fyrir 

árslok 1988. Kostnaður við störf nefndarinnar 

greiðist úr ríkissjóði. 

Þingsályktun um nýtingu á kartöf lum. 

(Samþykkt á A lþ ing i 21. mars 1988.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að kanna, 

hvort hægt sé að nýta þær miklu kartöflubirgðir, 

sem til eru í landinu. 

Þingsályktun u m innflutning loðdýra til kyn-

bóta. 

(Samþykkt á A lþ ing i 30. apríl 1988.) 

Alþingi ályktar að fela landbúnaðarráðherra að 

hefja þegar undirbúning að árlegum innflutningi 

kynbótadýra til loðdýraræktar. 

Þingsályktun um gerð kostnaðar- og fram-

kvæmdaáætlunar við lagningu vegar m e ð 

suðurströnd Reykjanesskaga. 

(Samþykkt á A lþ ing i 2. ma í 1988.) 

Alþingi ályktar að fela samgönguráðherra að láta 

gera kostnaðaráætlun um gerð vegar með suður-

strönd Reykjanesskaga milli Þrengslavegar við 

Þorlákshöfn og Grindavíkurvegar. 

Niðurstöður þeirrar athugunar skulu liggja fyrir 

við endurskoðun vegáætlunar á næsta Alþingi. 

Þingsályktun um störf og starfshætti umboðs-

manns Alþ ing is . 

(Samþykkt á A lþ ing i 2. ma í 1988.) 

Alþingi ályktar að setja eftirfarandi 
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Reglur 

um störf og starfshætti umboðsmanns Alþingis. 

1.gr. 

Hlutverk umboðsmanns Alþingis er að gæta þess, 

að stjórnvöld virði rétt einstaklinga og samtaka 

þeirra. Hann hefur í því skyni eftirlit með því, að 

jafnræði sé virt í stjórnsýslustörfum og að stjórn-

sýsla sé að öðru leyti í samræmi við lög og góða 

stjórnsýsluhætti. 

2. gr. 

Starfssvið umboðsmanns Alþingis tekur til 

stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga með þeim 

undantekningum, sem taldar eru í 3. gr. 

3. gr. 

Starfssvið umboðsmanns nær ekki til eftirtalinna 

starfa: 

1. Starfa Alþingis og stjórnsýslu í þágu Alþingis, 

sem háð er eftirliti þingforseta, sbr. 11. gr. laga 

nr. 52/1985, um þingsköp Alþingis. 

2. Starfa nefnda, sem Alþingi kýs og skila eiga 

Alþingi skýrslu til umfjöllunar. 

3. Starfa yfirskoðunarmanna ríkisreikninga og 

Ríkisendurskoðunar, sbr. lög nr. 12/1986, um 

Ríkisendurskoðun. 

4. Dómsathafna. 

5. Ákvarðana og annarra athafna stjórnvalda, 

sem bera skal undir dómstóla samkvæmt 

beinum lagafyrirmælum. 

6. Stjórnsýslu sveitarfélaga nema ákvarðana, 

sem skjóta má til ráðherra eða annars stjórn-

valds ríkisins. 

4. gr. 

Umboðsmaðurgetur tekið mál til meðferðar eftir 

kvörtun eða að eigin frumkvæði. Umboðsmaður 

getur tekið mál til meðferðar samkvæmt eigin 

ákvörðun í tilefni af kæru, sem ekki fullnægir 

skilyrðum 2. og3. liðar 5. gr. í reglum þessum eða 

er ekki höfð uppi af réttum aðila. 

5.gr. 

Hver sá, sem telur sig hafa verið beittan rangs-

leitni af hálfu einhvers þess aðila, sem hefur á 

hendi stjórnsýslu, getur kvartað af því tilefni til 

umboðsmanns, enda sé eftirtöldum skilyrðum 

fullnægt: 

1. Að kvörtunarefni sé á starfssviði umboðs-

manns, sbr. 2. og 3. gr. reglna þessara. 

2. Að máli hafi verið skotið til æðsta stjórnvalds, 

sem bært er til að fjalla um málið, ef þess er 

kostur. 

3. Að kvörtun sé borin upp við umboðsmann 

innan árs frá því að lokaákvörðun var tekin í 

málinu, sbr. 2. lið þessarar greinar. 

Kvörtun skal vera skrifleg og þar skal greina 

nafn, heimilisfang og kennitölu þess, sem 

kvartar. Kvörtun skal undirrituð af þeim, sem 

hana ber fram, eða umboðsmanni hans, enda 

fylgi þá kvörtun skriflegt umboð. Umboðsmaður 

getur ákveðið, að kvörtun skuli skilað á sérstöku 

eyðublaði, sem skrifstofa umboðsmanns lætur í 

té. 

Sá, sem sviptur er frelsi, á rétt til að bera mál 

undir umboðsmann í lokuðu bréfi. 

Í kvörtun skal lýst þeirri úrlausn eða annarri hátt-

semi stjórnvalda, sem er tilefni kvörtunar. 

Kvörtun skal fylgja rökstuðningur og þau sönn-

unargögn, sem tiltæk eru og máli skipta. 

Starfslið á skrifstofu umboðsmanns skal, eftir því 

sem við verður komið, veita aðstoð við samningu 

kvörtunar, ef þess er óskað. 

6. gr. 

Umboðsmaður getur krafið stjórnvöld um þær 

upplýsingar, sem hann þarfnast vegna starfs síns, 

þar á meðal um hvers konar skýrslur, skjöl, 

bókanir og önnur gögn, sem mál varða. 

Umboðsmanni er heimilt að kveðja stjórnsýslu-

starfsmenn á sinn fund til viðræðna um málefni, 

sem eru á starfssviði umboðsmanns, og til að 

veita munnlega upplýsingar og skýringar, er 

varða einstök mál. 

Umboðsmaður á frjálsan aðgang að starfs-

stöðvum stjórnvalda til athugana í þágu starfs 

síns, og skulu starfsmenn láta honum í té alla 

nauðsynlega aðstoð af því tilefni. 

Umboðsmaður getur ekki krafist upplýsinga, 

sem varða öryggi ríkisins eða utanríkismál, er 

leynt skulu fara, nema með leyfi ráðherra þess, 

sem í hlut á. 

7. gr. 

Umboðsmaður geturóskað þess við sakadómara, 

að hann kveðji mann fyrir dóm til að bera vitni 

um atvik, sem máli skipta að dómi umboðs-

manns. Við þá skýrslugjöf skal fara eftir reglum 

laga nr. 74/1974, um meðferð opinberra mála, 

eftir því sem við á. Heimilt er þeim manni, sem 

mál varðar sérstaklega, að vera viðstaddur 

skýrslugjöfina. Honum skal, ef þörf krefur, skipa 

réttargæslumann skv. 2. mgr. 80. gr. laga nr. 74/ 

1974 á kostnað ríkissjóðs. Ákveða má, að skýrsla 

sé gefin fyrir luktum dyrum. 

Umboðsmanni er heimilt að leita aðstoðar sér-

fræðinga, þegar sérstaklega stendur á, og afla 

nauðsynlegra sérfræðilegra gagna. 

8- gr. 

Telji umboðsmaður, að kvörtun fullnægi ekki 

lagaskilyrðum til að hljóta nánari athugun og 

meðferð skv. 9. gr. reglna þessara eða að kvörtun 

gefi ekki tilefni til þess af öðrum ástæðum, skal 

hann tilkynna þeim, sem kvartað hefur, þá niður-

stöðu. Er málinu þá lokið af hálfu umboðsmanns. 
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9. gr. 

Ákveði umboðsmaður að taka mál til meðferðar. 

skal hann skýra því stjórnvaldi, sem í hlut á, frá 

efni þess, nema hætta sé á, að rannsókn kunni að 

torveldast af þeim sökum. 

Umboðsmanni er rétt að leggja fyrir stjórnvald 

að afhenda gögn og láta í té aðrar upplýsingar, 

sem mál varða, svo og að skýra viðhorf sitt til 

málsins. Hann getur sett stjórnvaldi ákveðinn 

frest í þessu skyni. 

Eftir því sem ástæða þykir, tilkynnir umboðs-

maður þeim, sem kvartað hefur, þau gögn, sem 

greinir í 2. mgr., nema um sé að ræða gögn, er 

leynt eiga að fara samkvæmt þeim reglum, er 

gilda um það stjórnvald, sem málið varðar. 

Jafnan skal gefa stjórnvaldi, sem mál beinist að, 

kost á að skýra málið fyrir umboðsmanni, áður en 

hann lýkur málinu með álitsgerð skv. b-lið 10. gr. 

laga nr. 13/1987, um umboðsmann Alþingis. 

10. gr. 

Hafi umboðsmaður tekið mál til meðferðar, sbr. 

9. gr. reglna þessara, er honum heimilt að ljúka 

því með eftirfarandi hætti: 

1. Hann getur látið mál niður falla, að fenginni 

leiðréttingu eða skýringu stjórnvalds. 

2. Hann lætur í ljós álit sitt á því, hvort athöfn 

stjórnvalds brjóti í bága við lög eða hvort ann-

ars hafi verið brotið gegn góðum stjórnsýslu-

háttum. Ef því er að skipta, getur hann látið í 

ljós þá skoðun, að stjórnvald hafi við mat, sem 

er í valdi þess, brotið bersýnilega gegn kröfum 

um sanngirni eða góða stjórnsýsluhætti. 

3. Varði kvörtun réttarágreining, sem á undir 

dómstóla og eðlilegt er að þeir leysi úr, getur 

umboðsmaður lokið máli með ábendingu um 

það. Honum er heimilt að leggja til við dóms-

málaráðuneyti, að það veiti gjafsókn í því 

skyni. 

Telji umboðsmaður, að um sé að ræða brot í 

starfi, er varði viðurlögum samkvæmt lögum, 

skal hann gera viðeigandi yfirvöldum viðvart. 

11. gr. 

Ef umboðsmaður verður þess var, að meinbugir 

séu á gildandi lögum, almennum stjórnvaldsfyrir-

mælum eða starfsháttum í stjórnsýslu, skal hann 

tilkynna það Alþingi og jafnframt hlutaðeigandi 

ráðherra eða sveitarstjórn, eftir því sem við á. 

12. gr. 

Umboðsmaður skal fyrir 1. mars ár hvert gefa 

Alþingi skýrslu um starf sitt á liðnu almanaksári. 

Skýrsluna skal prenta og birta opinberlega fyrir 1. 

september ár hvert. 

Ef umboðsmaður verður áskynja stórvægilegra 

mistaka eða afbrota stjórnvalds, getur hann gefið 

Alþingi eða hlutaðeigandi ráðherra sérstaka 

skýrslu um málið. Ef starfsmaður sveitarstjórnar 

á í hlut, getur umboðsmaður gefið sveitarstjórn 

sérstaka skýrslu. 

Umboðsmaður ákveður sjálfur, hvort hann gefur 

opinbera tilkynningu um mál og á hvern hátt 

hann gerir það. 

Ávallt er umboðsmaður lætur frá sér fara tilkynn-

ingu um mál, skal hann greina, hvað stjórnvald 

það, sem hlut á að máli, . Hefur fært fram sér til 

varnar. 

13. gr. 

Umboðsmaður ræður sjálfur starfsmenn sína, 

eftir því sem fjárveitingar leyfa. Umboðsmanni 

er með sama skilorði heimilt að ráða menn til að 

vinna að einstökum verkefnum. 

Forsetar Alþingis hafa aðild og úrskurðarvald um 

réttindi og skyldur starfsmanna umboðsmanns, 

sbr. lög nr. 38/1954, um réttindi og skyldur 

starfsmanna ríkisins, og gera kjarasamninga við 

starfsmenn umboðsmanns, sbr. 3. gr. 1aga nr. 94/ 

1986, um kjarasamninga opinberra starfsmanna. 

14. gr. 

Ef umboðsmaður víkur sæti við meðferð einstaks 

máls, skipa forsetar Alþingis mann til að fara með 

það mál. 

15. gr. 

Umboðsmanni ber að gæta þagnarskyldu um þau 

atvik, sem honum verða kunn í starfi og leynt eiga 

að fara vegna lögmætra almanna- eða einkahags-

muna. Sama gildir um starfsmenn umboðs-

manns. Þagnarskyldan helst, þótt látið sé af 

starfi. 

16. gr. 

Reglur þessar öðlast þegar gildi. 

Þingsályktun um flugmálaáætlun árin 1988-

1991. 

(Samþykkt á Alþingi 7. maí 1988.) 
Alþingi ályktar samkvæmt I. kafla laga nr. 31/ 

1987, að árin 1988-1991 skuli framkvæmdum í 

flugmálum hagað samkvæmt flugmálaáætlun, 

sem fylgir þingsályktun þessari. 

Þingsályktun um neyðarsíma. 

(Samþykkt á Alþingi 9. maí 1988.) 
Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að láta 

kanna, með hvaða hætti unnt sé að koma fyrir 

neyðarsímum á torförnum fjallvegum og heiðum 

til öryggis fyrir vegfarendur, og gera áætlun um 

kostnað. 
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Þingsályktun u m breytingu á þingsályktun 

um vegáætlun fyrir árin 1987-1990. 

(Samþykkt á A lþ ing i 9. m a í 1988.) 

Alþingi ályktar, að árið 1988 skuli framkvæmdum 

í vegamálum hagað samkvæmt vegáætlun, sem 

fylgir þingsályktun þessari. 

Þingsályktun um björgunarþyr lu . 

(Samþykkt á A lþ ing i 11. ma í 1988.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta gera 

athugun á kostnaði við kaup og rekstur á björg-

unarþyrlu af bestu fáanlegri gerð fyrir Land-

helgisgæsluna. 

Þingsályktun u m einnota umbúð i r . 

(Samþykkt á A lþ ing i 11. ma í 1988.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að undir-

búa frumvarp til laga um framleiðslu, innflutning 

og notkun einnota umbúða hér á landi. 

Þingsályktun um athugun á f lugfargjö ldum. 

(Samþykkt á A lþ ing i 11. ma í 1988.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta fara 

fram athugun á flugfargjöldum hjá íslenskum 

flugfélögum með sérstöku tilliti til hárra fargjalda 

í innanlandsflugi. Jafnframt verði gerður saman-

burður á fargjöldum á flugleiðum innan lands og 

til útlanda, svo og milli Evrópu og Norður-Am-

eríku með viðkomu í Keflavík. 

Greinargerð um þetta efni verði lögð fyrir 

Alþingi ekki síðar en haustið 1988. 

Þingsályktun um stefnu Íslendinga gagnvart 

Evrópubanda lag inu . 

(Samþykkt á Alþ ing i 11. m a í 1988.) 

Alþingi ályktar að kjósa hlutbundinni kosningu 

nefnd níu alþingismanna til þess að taka til sér-

stakrar athugunar þá þróun, sem fyrir dyrum 

stendur í Evrópu, einkanlega með tilliti til 

ákvörðunar Evrópubandalagsins um sameigin-

legan innri markað. 

Nefndin skal kanna áhrif þessara ákvarðana og 

líklegrar þróunar í Evrópu á íslenskt efnahagslíf 

og meta þær leiðir, sem álitlegastar eru til þess að 

laga íslenskt efnahags- og atvinnulíf að þeim 

breytingum, sem framundan eru. Í starfi sínu skal 

nefndin hafa samráð við samtök atvinnulífsins. 

Nefndin skili skýrslu um athuganir sínar og til-

lögur fyrir 1. apríl 1989. 

Þingsályktun um samvinnu Íslands, Færeyja 

og Grænlands á sviði markaðsmá la og við-

skipta. 

(Samþykkt á A lþ ing i 11. ma í 1988.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni í samráði 

við Íslandsdeild Vestnorræna þingmannaráðsins 

að láta kanna, hvernig unnt sé að auka samstarf 

og samvinnu Íslendinga, Færeyinga og Græn-

lendinga á sviði markaðsmála og viðskipta. Sér-

staklega verði athugað, hvernig þjóðirnar, með 

auknu samstarfi og bættum samgöngum sín í 

milli, geti styrkt stöðu útflutningsstarfsemi sinnar 

og aukið innbyrðis viðskipti. 

Endanlegar niðurstöður þessara athugana skulu 

lagðar fyrir Alþingi í formi skýrslu fyrir árslok 

1988, en bráðabirgðaniðurstöður unnar fyrir mitt 

sumar fyrir Íslandsdeild Vestnorræna þingmanna-

ráðsins. 

Þingsályktun um legu Vesturlandsvegar um 

Hva l f j ö rð . 

(Samþykkt á A lþ ing i 11. ma í 1988.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta 

kanna, hvort hagkvæmt sé að gera göng undir 

Hvalfjörð eða brú í fjarðarmynni. 

Þingsályktun um notkun síma í b i f re iðum. 

(Samþykkt á A lþ ing i 11. ma í 1988.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að beita sér 

fyrir því, að settar verði almennar reglur um 

notkun farsíma í ökutækjum hér á landi og þær 

kynntar ökumönnum og við ökukennslu. 

Þingsályktun um ráðstafanir til að lækka raf-

orkukostnað í gróðurhúsum. 

(Samþykkt á A lþ ing i 11. ma í 1988.) 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að beita 

sér fyrir því við stjórnir Landsvirkjunar og Raf-

magnsveitna ríkisins, að garðyrkjubændum verði 

gefinn kostur á hagkvæmari kaupum á raforku en 

nú er til lýsingar í gróðurhúsum í því skyni að 

styrkja samkeppnisaðstöðu innlendrar ylræktar 

gagnvart innflutningi. 

Þingsályktun um eflingu skógræktar á Fljóts-

dalshéraði . 

(Samþykkt á A lþ ing i 11. ma í 1988.) 

Alþingi ályktar að fela landbúnaðarráðherra að 

láta semja tíu ára áætlun um eflingu skógræktar á 

Fljótsdalshéraði. Áætlunin skal taka til eftirfar-

andi atriða: 

a. ræktunar nytjaskóga, 

b. viðhaldsog hirðingarskóglendis, sem fyrir er, 

c. flutnings aðalstöðva Skógræktar ríkisins á 

Fljótsdalshérað. 

Við gerð áætlunarinnar um ræktun nytjaskóga og 

hirðingu skóglendis skal höfð samvinna við Skóg-

rækt ríkisins, Búnaðarsamband Austurlands og 

skipulagsstjóra ríkisins. Miðað skal við, að flutn-

ingur aðalstöðva Skógræktar ríkisins verði í 

áföngum í samráði við skógræktarstjóra og starfs-

menn stofnunarinnar. 
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Þingsályktun um setningu laga eða reglna um 

skoðanakannanir . 

(Samþykkt á A lþ ing i 11. ma í 1988.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að skipa 

nefnd, er kanni, hvort rétt sé að setja lög eða 

koma á reglum um skoðanakannanir. 

Nefndin skal jafnframt kanna, hvort fullnægjandi 

sé að koma á fót samstarfi þeirra, sem fást við 

gerð skoðanakannana, og tryggja, að þeir setji 

sér starfs- og siðareglur, sem eftir verði farið, án 

þess að lagasetning komi til. 

Þingsályktun u m könnun á launavinnu fram-

haldsskólanema. 

(Samþykkt á A lþ ing i 11. m a í 1988.) 

Alþingi ályktar að fela menntamálaráðherra að 

láta kanna í náinni samvinnu við framhaldsskól-

ana, hvernig háttað sé vinnu framhaldsskóla-

nema með námi. Kannaður verði vinnutími, kjör 

og réttindi, ástæður þess, að nemendur taka að 

sér launuð störf með námi, og hugsanleg áhrif 

vinnu á ástundun og námsárangur. 

Þingsályktun u m íþrótt ir , æskulýðs- og tóm-

stundastarfsemi. 

(Samþykkt á A lþ ing i 11. ma í 1988.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta 

kanna áhrif og mikilvægi íþrótta, æskulýðs- og 

tómstundastarfsemi. 

Leitað verði samstarfs við íþróttahreyfinguna um 

mótun íþróttastefnu til ársins 2000. 

Þingsályktun um dreifingu sjónvarps og 

útvarps. 

(Samþykkt á A lþ ing i 11. ma í 1988.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta nú 

þegar gera kostnaðar- og framkvæmdaáætlun 

um, að útsendingar Ríkisútvarpsins, þ.e. hljóð-

varps og sjónvarps, náist hvar sem er á landinu og 

á helstu fiskimiðum við landið. 

Áætlunin miðist við, að hægt verði að fram-

kvæma þetta verkefni fyrir árslok 1991. 

Þingsályktun um hávaðamengun . 

(Samþykkt á A lþ ing i 11. m a í 1988.) 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að láta 

semja frumvarp til laga um varnir gegn hávaða-

og hljóðmengun. 

Þingsályktun um akstur utan vega. 

(Samþykkt á Alþ ing i 11. ma í 1988.) 

Alþingi ályktar að fela dómsmálaráðherra að 

skipa nefnd fulltrúa þingflokkanna til að gera til-

lögur um æskilegar breytingar og samræmingu 

laga og reglna um akstur torfærutækja og annarra 

vélknúinna tækja utan vega og merktra slóða og 

leita úrræða um, hvernig koma megi í veg fyrir 

náttúruspjöll af þeim sökum. 

Með nefndinni starfi fulltrúar dómsmálaráðu-

neytis, menntamálaráðuneytis og samgöngu-

ráðuneytis. 

Nefndin skili skýrslu og tillögum til næsta reglu-

legs Alþingis. 

Kostnaður við störf nefndarinnar greiðist úr 

ríkissjóði. 

Þingsályktun um könnun á stöðu hand-

menntakenns lu í grunnskó lunum eftir gildis-

töku laga um grunnskóla nr. 63/1974. 

(Samþykkt á Alþ ing i 11. ma í 1988.) 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að láta 

fara fram könnun á áhrifum laga um grunnskóla 

nr." 63/1974 á handmenntakennslu grunnskóla-

barna. Að lokinni könnuninni verði gerðar til-

lögur um fyrirkomulag handmenntakennslu í 

framtíðinni með tilliti til breyttra þjóðfélagshátta 

og reynslu síðustu ára. 

Niðurstöður könnunarinnar og tillögur skuli 

lagðar fyrir sameinað þing. 

Þingsályktun um haf- og f iskirannsóknir. 

(Samþykkt á A lþ ing i 11. ma í 1988.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að efla 

starfsemi Hafrannsóknastofnunar á grundvelli 

áætlunar stofnunarinnar um haf- og fiskirann-

sóknir 1988-1992. 

Einkum skal við það miðað að gera stofnuninni 

mögulegt að auka rannsóknir á vistkerfi íslenska 

hafsvæðisins og eldi sjávarlífvera. 



Eiður Einarsson: 

Utanr ík isv iðsk ipt i 1987 

Í greininni er sérstakur kafli um viðskipti Íslendinga og Breta. 

Landsframleiðsla á Íslandi jókst um 6,4% 

1987, sem er nær sama aukning og varð árið 

áður (6,3%). Viðskiptakjör bötnuðu sömu-

leiðis álíka mikið 1987 og 1986 eða 5,4% á 

móti 5,0%. Séu viðskipti álversins í Straums-

vík undanskilin, fæst bati viðskiptakjara um 

5,6%. 

Gengi íslensku krónunnar seig frá upphafi 

til loka árs 1987 um 1,9%, en meðalgengi 

krónunnar var 3,5% lægra 1987 en 1986 sam-

kvæmt viðskiptavog. 

Allur samanburður í texta á útflutnings-

verði eða öðru verðmæti er gerður á sama 

gengi, meðalgengi ársins 1987. Tölur í töflum 

1-21 eru á gengi hvers tíma. 

Gengisþróun 1987 
Engin formleg breyting var gerð á gengi 

íslensku krónunnar á árinu 1987. Vegið með-

algengi seig lítilsháttar frá upphafi árs til loka 

eða um 1,9% mælt með viðskiptavog, en 

hækkaði hinsvegar um 3,0% samkvæmt 

myntvog. Gengi krónunnar var því mjög 

stöðugt árið 1987 þrátt fyrir miklar breytingar 

á gengi einstakra gjaldmiðla. Í október var 

byrjað að miða skráningu krónunnar við 

svonefnda viðskiptavog. Samkvæmt mæli-

kvarða hennar lækkaði meðalgengi íslensku 

krónunnar um 3,5% milli áranna 1986 og 

1987, en um 1,9% frá upphafi til loka ársins 

1987 eins og áður segir. Sé hinsvegar notuð 

myntvog (greiðsluvog), verður meðalgengi 

krónunnar nær óbreytt milli áranna, en hækk-

aði um 3,0% frá upphafi til loka árs 1987. Mis-

munurinn liggur í mismunandi vægi Banda-

ríkjadollars, sem vegur mun þyngra í mynt-

voginni. 

Á árinu 1987 hélt gengi dollars áfram að 

lækka gagnvart helstu Evrópugjaldmiðlum 

og japönsku yeni. Í árslokin 1987 var meðal-

gengi dollars samkvæmt MERM-vísitölu IMF 

orðið 40% lægra en það var í mars 1985, er 

það komst hæst. Öll sú hækkun á gengi 

dollars, sem varð á árunum 1981-1985, var 

gengin til baka í árslok 1987. Þann 19. október 

1987 átti sér stað mikið verðfall hlutabréfa í 

Wall Street, sem ásamt slæmum fréttum af 

viðskiptajöfnuði Bandaríkjanna olli ört lækk-

andi gengi dollarsins. Féll dollarinn t.d. um 

8% frá septemberlokum til áramóta. Yfir árið 

féll gengi dollars um 21% gagnvart sterlings-

pundi, 17% gagnvart danskri krónu, 21% 

gagnvart svissneskum franka, 19% gagnvart 

hollenskri flórínu og þýsku marki, 24% gagn-

vart japönsku yeni, 13,5% gagnvart SDR og 

um 18% gagnvart Evrópueiningum (ECU). 

Gengi dollars lækkaði um 11% gagnvart 

íslensku krónunni á árinu. Í árslok 1987 var 

kaupgengi Bandaríkjadollars kr. 35,60 og 

sölugengi kr. 35,72, samanborið við kr. 40,18 

og kr. 40,30 í ársbyrjun, sem gerir 11,4% 

lækkun dollarsins gagnvart íslenskri krónu. 

Meðalgengi íslensku krónunnar 1987 var 

3,5% lægra en það var 1986, sem svarar til 

3,7% hækkunar á verði erlendra gjaldmiðla. 

Meðalverð Bandaríkjadollars 1987 var á 

kaupgengi kr. 38,6031 og sölugengi kr. 

38,7231, en 1986 var meðalgengið kr. 41,0360 
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og kr. 41,1556, sem samsvarar 5,9% lækkun á 

meðalgengi dollars gagnvart íslensku krón-

unni 1987. Hinsvegar hækkaði meðalgengi 

sterlingspunds um 5,1% milli áranna reiknað 

á sama hátt. Dönsk króna hækkaði sömu-

leiðis um 11%, norsk króna um 3,3%, sænsk 

um 5,6%, svissneskur franki um 12,9%, hol-

lensk flórína 13,3%, þýskt mark 13,2%, S D R 

3,6% og E C U um 7,1%. Gengi SDR var2,4% 

hærra í árslok 1987 en 1986 og gengi E C U 

7,9% hærra. 

Eftirfarandi tafla sýnir samvegna stöðu 

erlendra gjaldmiðla gagnvart íslenskri krónu 

(1983 = 100). 

Vísitala meðalgengis 
(Viðskiptavog) 

1976 8,49 1982 54,54 

1977 9,70 1983 100,00 

1978 13,89 1984 116,32 

1979 18,79 1985 148,66 

1980 25,94 1986 171,02 

1981 34,72 1987 177,32 

1987 

Janúar 176,82 Júlí 176,74 

Febrúar 176,33 Ágúst 176,61 

Mars 176,78 September 177,74 

Apríl 177,64 Október 177,60 

Maí 178,32 Nóvember 177,76 

Júní 177,41 Desember 177,74 

Vöruskiptajöfnuður 1987 
Árið 1987 var vöruskiptajöfnuðurinn óhag-

stæður um 1.967 m. kr. samanborið við 3.980 

m. kr. hagstæðan vöruskiptajöfnuð árið áður. 

Nemur þessi niðurstaða ársins 1987 1,0% af 

landsframleiðslu ársins. Sé tekið tillit til 

breytinga á útflutningsbirgðum, sem minnk-

uðu um aðeins 184 m. kr. á árinu 1987 saman-

borið við 2.171 m. kr. minnkun 1986, reyndist 

vöruskiptajöfnuðurinn 1987 óhagstæður um 

2.151 m.kr. samanborið við 1.956 m.kr. 

afgang 1986, eða 4.107 m.kr. óhagstæðari. 

Verðmæti vöruútflutnings 1987 nam alls 

53.053 m.kr. á móti 46.632 m.kr. 1986, sem 

er aukning gjaldeyrisverðmætis um 13,8%. 

Verðmæti innflutnings 1987 nam hins vegar 

55.020 m.kr. á móti 42.504 m.kr. 1986, sem 

er aukning um 29,4%. Þessi stóraukni inn-

flutningur umfram útflutning er að sjálfsögðu 

aðalorsök hinna neikvæðu umskipta í vöru-

skiptajöfnuði miðað við árið á undan. Inn-

flutningur sérstakra fjárfestingarvara jókst að 

verðmæti um 62,3% milli áranna, einkum 

vegna stóraukins innflutnings skipa og flug-

véla. 

Útflutningur 
Eins og fram kemur hér að ofan minnkuðu 

útflutningsvörubirgðir um aðeins 184 m. kr. á 

árinu. Útflutningsframleiðsla sjávarafurða 

jókst um 6% á árinu 1987 og hefur aldrei verið 

meiri. Saltfiskframleiðsla til útflutnings jókst 

um 17%, freðfiskur um 7%, rækja um 5% og 

ísfiskur um tæp 10%. Hinsvegar varð sam-

dráttur í framleiðslu mjöls og lýsis um 20% og 

í hörpudiski um 24%. Iðnaðarframleiðslan 
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jókst um 5,6% á árinu 1987. Álframleiðslan 

var 10% meiri en árið áður, en framleiðsla 

kísiljárns dróst hinsvegar saman um 8%. 

Landbúnaðarframleiðsla til útflutnings dróst 

saman um 2%, þegar á heildina er litið, en á 

sama tíma varð tvöföldun í útflutningsverð-

mæti fiskeldis. 

Útflutningsverðmæti blautverkaðs saltfisks 

jókst um 44,6% 1987 miðað við 1986, en 

magnaukning varð aðeins 18,0%. 

Heildarverðmæti saltfiskútflutnings 1987 

var 8.624 m.kr. eða 16,3% af heildarútflutn-

ingi. Hlutur blautverkaðs saltfisks nam 85% 

af heildarsaltfiskútflutningi. Aðalmarkaður-

inn var eins og fyrr Portúgal með ⅔ af verð-

mæti útflutts blautfisks. 

Árið 1987 var fluttur út ísfiskur að verð-

mæti 4.959 m.kr., alls 119.642 tonn, saman-

borið við 4.187 m. kr. og 152.968 tonn. Aukn-

ing á útflutningsverðmæti milli áranna var 

18,4%, en magnið dróst hinsvegar saman um 

21,8%. Meðalverðhækkun milli ára er því 

51,4%. Tæplega ⅔ af verðmæti ísfiskútflutn-

ingsins fóru eins og árið áður til Bretlands, en 

aðeins rúmur helmingur af magni. Til V-Þýska-

lands fór tæpur fjórðungur verðmætis og sami 

hundraðshluti af magni. 

Útflutningur á freðfiski í heild jókst 1987 

um 8% að verðmæti, en dróst saman að 

magni um 2%. Alls voru flutt út 133 þús. tonn 

að verðmæti 14.740 m. kr. Af útflutningi árs-

ins 1987 fóru tæp 51 þús. tonn til Bandaríkj-

anna að verðmæti 7.094 m. kr. Þetta eru 38% 

af magni útflutts freðfisks, en 48% af verð-

mæti. Fryst fiskflök voru flutt út 1987 fyrir 

12.768 m.kr. samanborið við 12.463 m.kr. 

1986. Aukningin er 2,4%. Útflutt magn dróst 

hinsvegar saman um 9% milli áranna. Árið 

1987 fóru 48% af magni útfluttra freðfiskflaka 

til Bandaríkjanna, en 55% af verðmæti. 

Útflutningur áskreið varð 1.082 m. kr. 1987 

miðað við 934 m.kr. árið áður. Til Nígeríu 

var flutt út fyrir 672 m.kr., en 360 m.kr. til 

Ítalíu. 

Verðmæti útflutnings á frystum rækjum og 

humri dróst saman um 0,4%, en magnið dróst 

saman um 2,4%. Af útfluttri frystri rækju 

fóru 45% útflutningsverðmætis til Bretlands, 

19% til Danmerkur og 22% til Japans. Af út-

fluttum humri fóru 86% verðmætis til Banda-

ríkjanna. Útflutningsverðmæti á sérverkaðri 

saltsíld nam alls 251 m.kr. 1987 samanborið 

við 220 m. kr. 1986 eða 14% aukning. Útflutt 

magn dróst hinsvegar saman um 3% milli ár-

anna. Helstu kaupendur sérverkaðrar salt-

síldar 1987 voru Svíar og Finnar með 84% af 

verðmæti. Útflutningsverðmæti venjulegrar 

saltsíldar 1987 jókst um 7,3%, en magnaukn-

ingin varð hinsvegar 20%. Sovétrikin keyptu 

nær alla síldina eða 97% af verðmæti og 

magni. 

Útflutningur á loðnumjöli nam 1987 alls 

1.958 m.kr. á móti 2.426 m.kr. 1986, sem 

gerir 19,3% samdrátt. Helstu markaðir loðnu-

mjöls 1987 voru Finnland, Bretland, Svíþjóð, 

Pólland og Frakkland, alls með 87% af út-

flutningsverðmæti ársins. 

Útflutningur landbúnaðarafurða jókst að 

magni til um 28%, en verðmæti jókst minna 

eða 18% frá fyrra ári. 

Útflutningur á áli jókst um 3,6% að verð-

mæti frá árinu áður, en sé miðað við magn, 

varð aukning á álútflutningi 15%. Aðalmark-

aðslöndin fyrir íslenskt ál voru miðað við 

verðmæti 1987: V-Þýskaland (32%), Sviss 

(25%) og Bretland (21%). Útflutningur á kís-

iljárni 1987 jókst um 10% að magni í tonnum, 

en að verðmæti um 3,5%. Stærsti markaður-

inn var Japan með 42% verðmætis. 

Útflutningur á kísilgúr stóð í stað miðað 

við fyrra ár. 

Í heild nam útflutningur iðnaðarvara 

10.655 m.kr. á árinu 1987 samanborið við 

9.202 m.kr. 1986 eða aukning um 15,8%. 

Útflutningur annarra vöruflokka en þeirra, 

sem rætt er um hér að ofan, nam alls 1.361 

m.kr. Í þeim flokki er talinn útflutningur á 

dún, laxi, gömlum skipum og frímerkjum, 

svo að nokkuð sé nefnt. 

Útflutningur til EB-landa jókst úr 54,1% af 

heildarútflutningi 1986 í 57,4% 1987, en 

útflutningur til EFTA-landa dróst saman úr 

10,1% í 8,2%. 

Varðandi samanburð á viðskiptum Íslands 
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Vöruskiptajöfnuður 
(Skv. skráðu gengi á hverjum tíma) 

Í m. kr. 1985 1986 1987 
Innflutningur (f. o. b.) 

Skip og flugvélar -959 -1.862 -3.268 
v/Landsvirkjunar -45 -67 -100 
v/álbræðslu -2.084 -1.825 -2.164 
v/járnblendiverksmiðju —489 -512 —412 
v/flugstöðvarbyggingar -65 -72 0 

Annar -30.118 -36.650 -49.076 
(þar af olía) (-5.282) (-3.693) (-3.724) 

Samtals -33.760 -40.988 -55.020 

Útflutningur (f. o. b.) 

Samtals 33.750 44.968 53.053 

(þar af ál) (3.340) (4.125) (5.080) 
Vöruskiptajöfnuður -10 3.980 -1.967 
Vöruskiptajöfnuður án innflutnings sérstakra 

fjárfestingarvara og innflutnings v/álbræðslu 

og járnblendiverksmiðju -928 2.859 -2.576 

við ofangreind svæði á undanförnum árum Hér fyrir ofan er birt tafla, sem sýnir vöru-

skal vakin athygli á þeirri staðreynd, að bæði 

Spánn og Portúgal gerðust aðilar að E B E á 

árinu 1986, en Portúgal var áður aðili að 

EFTA. 

Athygli skal einnig vakin á vaxandi útflutn-

ingi Íslands til Bretlands, sem 1987 nam 

19,4% af heildarútflutningi og fór þarmeð 

fram úr Bandaríkjunum (18,3%) sem stærsti 

útflutningsmarkaður Íslendinga. A ð öðru 

leyti vísast til sérstaks kafla í lok þessarar 

greinar, þar sem viðskiptin við Bretland eru 

tekin til umfjöllunar. 

Útflutningur til Bandaríkjanna 1987 var að 

verðmæti 9.694 m. kr., sem er 18,3% af heild-

arútflutningi ársins og samsvarar um 4,3% 

samdrætti útflutningsverðmætis frá fyrra ári. 

Útflutningur á frystum fiskflökum, sem eru 

nær ¾ hlutar af útflutningi til Bandaríkjanna 

1987, dróst saman um 5% að verðmæti milli 

áranna. Útflutningur til Japans jókst að verð-

mæti um 86% miðað við 1986 og nam 1987 

7,8% af heildarútflutningi í stað 4,8% 1986. 

Aðalútflutningsafurðir til Japans 1987 voru 

heilfrystur fiskur (29%), fryst rækja (19%), 

kísiljárn (15%) og fryst hrogn (14%). Mesta 

aukningin í útflutningi til Japans 1987 var í 

heilfrystum fiski, sem nær tvöfaldaðist milli 

áranna að verðmæti. 

skiptajöfnuð undanfarinna þriggja ára sam-

kvæmt uppgjöri greiðslujafnaðardeildar 

Seðlabanka Íslands. 

Innflutningur 
Innflutningur til álbræðslu og járnblendi-

verksmiðju 1987 var nær eingöngu rekstrar-

vörur. Eftirfarandi tafla sýnir hlutfallslega 

skiptingu innflutnings eftir notkun undan-

farin 3 ár. 

Skipting innflutnings eftir notkun 
1985-1987 

1985 1986 1987 
% % % 

Innflutningur alls (c. i. f.) 100,0 100,0 100,0 
Neysluvörur 35,6 41,4 43,6 
Fullunnar 28,7 34,3 37,8 

Óvaranlegar 20,2 21,2 21,2 

Varanlegar 5,9 6,5 7,6 
Fólksbifreiðar og bifhjól 2,6 6,6 9,0 
Hrávörur 6,9 7,1 5,8 

Rekstrarvörur 34,7 27,2 22,7 

Til álbræðslu 6,8 2,1 1,5 
Tillandbúnaðar 2,0 1,9 1,2 
Til fiskveiða 1,8 2,0 2,1 
Til fiskiðnaðar 1,8 1,6 1,4 
Til annars 7,9 11,1 9,8 
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1985 1986 1987 

Eldsneyti og 
% % % 

smurningsolíur 14,4 8,5 6,7 

Bensín annað en 
flugvélabensín 2.6 1,9 1,4 

Annað 11,8 6.6 5,3 

Fjárfestingarvörur 29,7 31,4 33,7 

Fullunnar 22,3 24,5 26,7 

Flugvélar 1,6 1.7 0,7 

Skip 1.3 2,9 5,6 

Önnur flutningstæki 1,1 1,0 1,2 
Vélar og verkfæri 13,8 13,4 13,9 

Annað 4,5 5,5 5,3 

Byggingarefni og efni 

til mannvirkjagerðar 5,7 5,0 5,1 
Annað efni til framleiðslu 

á fjárfestingarvörum 1,7 1,9 1,9 

Eins og áður sagði nam innflutningur 1987 

61.232 m.kr. (c. i .f .) , og var það aukning frá 

1986 um 28,6%. Innflutningur neysluvara 

jókst verulega árið 1987 eða um 36,6% miðað 

við 1986, og nam innflutningur neysluvara alls 

26.680 m.kr. Þar af nam innflutningur mat-

vöru, drykkjarvöru og tóbaks 3.570 m.kr. 

eða 5,8% af heildarinnflutningi. 

Innflutningur fólksbifreiða, bifhjóla og 

jeppa nam alls 5.533 m.kr. , sem er aukning 

um 77% frá árinu 1986. Innflutningur rekstrar-

vara nam 22,7% af heildarinnflutningi 1987, 

alls 13.883 m.kr. Aukningin milli ára er 

20,9%. Stærstu liðir í innflutningi rekstrar-

vara eru innflutningur á eldsneyti og smurn-

ingsolíum, sem nam 4.083 m. kr., og innflutn-

ingur hrávara ýmiss konar til iðnaðar, alls 

4.602 m.kr. Á árinu 1987 voru fluttar inn 

fjárfestingarvörur fyrir 20.673 m. kr., en það 

eru 33,7% af heildarinnflutningi, sem er nýtt 

hámark og hæsta hlutfall, sem verið hefur 

undanfarin ár. 

Flutt voru inn 20 skip 1987, þar af 16 

fiskiskip. Fluttar voru inn 54 flugvélar að 

verðmæti 71 m.kr. Alls nam innflutningur 

vegna skipa og flugvéla 1987 3.877 m. kr., sem 

er 77% aukning frá 1987. Með innflutningi 

skipa eru taldar endurbætur 25 fiskiskipa er-

lendis, alls 1.123 m. kr. 

Til þess að auðvelda samanburð milli ára er 

birt hér sama tafla um vöruskiptajöfnuð og 

áður, nema hvað tölur fyrri ára eru umreikn-

aðar til meðalgengis 1987 samkvæmt vísitölu 

viðskiptavogar. Þannig verður samanburður 

milli ára raunhæfari en ella. 

Vöruskiptajöfnuður 
(Meðalgengi 1987) 

Í m. kr. 1985 1986 1987 
Innflutningur (f. o. b.) 

Skip og flugvélar -1.146 -1.930 -3.268 
v/Landsvirkjunar -54 -69 -100 
v/álbræðslu -2.490 -1.893 -2.164 
v/járnblendiverksmiðju -584 -531 -412 

v/flugstöðvarbyggingar -78 -75 0 
Annar -35.980 -38.006 ^19.076 
(þar af olía) (-6.310) (-3.830) (-3.724) 

Samtals -40.332 -42.504 -55.020 

Útflutningur (f. o. b.) 

Samtals 40.319 46.632 53.053 

(þaraf ál) (3.984) (4.277) (5.080) 
Vöruskiptajöfnuður -13 4.128 -1.967 
Vöruskiptajöfnuður án innflutnings sérstakra 

fjárfestingarvara og innflutnings v/álbræðslu 

og járnblendiverksmiðju -1.106 2.956 -2.576 
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Rúm 52% af innflutningi komu frá löndum 

Efnahagsbandalagsins árið 1987. Aukning í 

krónutölu nam 21,8% frá árinu 1986. Hlut-

deild innflutnings frá EFTA-svæðinu 1987 var 

20,6%, sem er sama hlutfall og 1986. Inn-

flutningur frá Austur-Evrópu var 5,8% af 

heildarinnflutningi, en innflutningur frá 

Bandaríkjunum var 7,1%. 

Hlutur sjávarafurða í heildarútflutningi 

1987 var 76%, en var 77,0% 1986 og 74,7% 

1985. Hlutur freðfisks er þar mestur með 

27,8% af heildarútflutningi. Saltfiskur nam 

16,3% af heildarútflutningi 1987. Hluturland-

búnaðarvara nam 1,3% og iðnaðarvara 

20,1% af heildarútflutningi (1,4% og 19,7% 

1986). 

Með þessum kafla fylgir línurit, sem sýnir 

þróun vöruskiptajafnaðar 1987 samkvæmt 

mánaðartölum yfir inn- og útflutning og 

miðað við skráð gengi á hverjum tíma. Þess 

skal enn getið, að samkvæmt venju tekur 

Hagstofa Íslands innflutning skipa og flugvéla 

inn í skýrslur sínar fjórum sinnum á ári, þ. e. í 

mars, júní, september og desember. 

Viðskiptakjör 
Árið 1987 mældist hagvöxtur iðnríkja 

2,9%, sem er litlu meira en árið á undan, en 

þá mældist hann 2,4%. Hagvöxtur minnkaði 

lítillega í V-Evrópu (2,5% 1987), en var 

óbreyttur í Bandaríkjunum í 2,9%. Mestur 

varð hagvöxturinn 1987 í Bretlandi 4,0% og 

Japan 3,8%. Atvinnuleysi minnkaði bæði í 

Bandaríkjunum og V-Evrópu (lækkaði t.d. í 

Bandaríkjunum úr 7,9% í 6,2%). 

Verðbólguþróun iðnþróaðra ríkja 1987 var 

heldur óhagstæðari en árið á undan eða 3,5% 

að meðaltali á móti 2,3% 1986. 

Líkt og árin á undan var árið 1987 allhag-

stætt íslenskum þjóðarbúskap á margan hátt 

sökum erlendrar efnahagsþróunar. Viðskipta-

kjör bötnuðu 1987 um 5,4% á móti 5,0%, 

1986, sem var mesti bati viðskiptakjara um 10 

ára skeið. Mælt í erlendri mynt hækkaði 

heildarútflutningsverð helstu afurða um 9% 

1987 miðað við 1986. Verð á innfluttum 

vörum, mælt í erlendri mynt, var sem hér 

segir: Neysluvörur hækkuðu um 4,5%, rekstrar-

vörur lækkuðu hinsvegar um 3,8%. Olía var 

að meðaltali á 13% lægra verði 1987 en 1986. 

Fjárfestingarvörur hækkuðu um 3,8%, mælt í 

erlendri mynt. 

Hækkun á útflutningsverði sjávarafurða 

1987 samanborið við 1986 er talin hafa verið 

10,2% á föstu gengi miðað við hækkun á meðal-

verði erlendra gjaldmiðla samkvæmt við-

skiptavog. 

Útflutningsverð á heilfrystum fiski hækk-

aði þannig um 30,1% að meðaltali 1987 miðað 

við 1986. Verð á frystum fiskflökum hækkaði 
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um 11,9% 1987 miðað við 1985. Verð á blaut-

verkuðum saltfiski hækkaði um 22,5% 1987 

miðað við 1986. Verð á frystri rækju stóð nán-

ast í stað milli áranna, hækkaði aðeins um 

0,8% 1987. Verð á skelflettri rækju lækkaði 

um 5,4%, en á óskelflettri rækju hækkaði verð-

ið um 16,6%. Verð á saltsíld hækkaði í heild 

um 4,4% 1987 miðað við 1986, en þá og einnig 

árið 1985 var um verulega verðlækkun að 

ræða (10,6% 1986 og 13,2% 1985). Verð á 

loðnumjöli hækkaði um 1,7% 1987 miðað við 

1986. Útflutt magn dróst saman um 20,6%, 

en útflutningsverðmæti um 19,3%. Verð á 

ísfiski hækkaði í heild að meðaltali um 51,4% 

1987 miðað við 1986. Útflutt magn dróst 

saman um 21,8%, en útflutningsverðmæti 

jókst um 18,4%. Verð á skreið hækkaði um 

14% 1987 miðað við 1986. Verð á kísiljárni 

lækkaði um 3,4% árið 1987 miðað við 1986, 

en þá varð 17% verðlækkun. Verð á kísilgúr 

lækkaði um 4,1% 1987 miðað við 1986, en þá 

varð hinsvegar verðhækkun um 12,6% og 

einnig árið 1985, þá um 11,5%. Verð á áli 1987 

var 3,6% hærra en 1986, en þá lækkaði það 

um 2,1% og um 13,6% 1985. Það skal enn 

tekið fram, að þegar rætt er um verðhækkun 

eða -lækkun, er miðað við verð í erlendri 

mynt, sem fundið er út frá hækkun á gengi 

erlendra mynta samkvæmt viðskiptavog. 

Í eftirfarandi töflu má sjá verðvísitölu inn-

Innflutn- Útflutn- Viðsk.- meðal-
ingur ingur kjör gengis 

1972 100,0 100,0 100.0 100,00 

1973 123,3 143,1 116,1 108,77 
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 433.0 362,0 83,6 242,32 
1978 642,2 686,1 106,8 344,95 
1979 1.020,5 990,7 97,1 461,85 
1980 1.551,2 1.455,3 93,8 636,29 
1981 2.278,7 2.158,2 94,7 872,89 
1982 3.620,7 3.377,6 93,3 1.405,08 
1983 6.839,9 6.653,9 97,3 2.655,88 
1984 8.331,0 8.184,3 98,2 3.097,88 
1985 10.830.3 10.647,8 98,3 398,50 
1986 12.454,8 12,852,6 103,2 458,43 
1987 13.326,6 14.497,7 108,8 475,32 

og útflutnings auk viðskiptakjaranna, og eru 

tölurnar samkvæmt útreikningum Þjóðhags-

stofnunar. Til hægðarauka er svo vísitala við-

skiptavogar sett með til að sýna gengisbreyt-

ingaráhrif. 

Eins og fram kemur í töflunni að framan 

hækkaði innflutningsverð i íslenskum 

krónum um 7,0% 1987 miðað við 1986, 

útflutningsverð um 12,8% og viðskiptakjör 

um 5,4%. 

Í eftirfarandi töflu, sem byggð er á útreikn-

ingum Hagstofu Íslands, hafa verðvísitölur 

verið leiðréttar fyrir gengisbreytingum, 

þannig að sama gengi er um að ræða öll árin 

(1963 = 100,0). 

Innflutn- Útflutn- Viðskipta• 
ingur ingur kjör 

1972 117.5 162,5 138.3 
1973 134.1 213,8 159,4 
1974 179,5 258,0 143,7 
1975 188,4 229.4 121.8 
1976 197,8 271,8 137.4 
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 
1981 316,8 405.3 127.9 
1982 306,2 395,0 129,0 
1983 312,3 406,9 130,3 
1984 320.8 425.4 132.6 
1985 325,1 433,1 133.2 
1986 325,7 454,9 139,7 
1987 336,2 489,2 145,5 

Samkvæmt tölum Hagstofunnar hafa við-

skiptakjörin batnað um 4,2% 1987 miðað við 

1986. 

Eftirfarandi tafla sýnir magnvísitölur 

undanfarinna ára samkvæmt útreikningum 

Hagstofu Íslands (1972 = 100,0). Innflutningi 

á skipum og flugvélum er sleppt. 

Innflutningur jókst að magni til um 25,1% 

1987 miðað við 1986. Útflutningsmagnið 

jókst um 4,8% 1987 miðað við 1986. Útflutn-

ingsmagn sjávarafurða var aðeins 1,8% meira 

1987 en 1986. Aukning varð á útfluttu magni 

af saltfiskafurðum um 16,6%, en samdráttur í 

hraðfrystum afurðum um 5,4% og enn meiri 

samdráttur í útfluttu magni á mjöli og lýsi eða 
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um 21,2%. Álútflutningur 1987 jókst að 

magni um 14,3% miðað við 1986. Útflutn-

ingsmagn kísiljárns jókst um 9,7%, en kísil-

gúrútflutningur stóð í stað. Útflutningsmagn 

annarra iðnaðarvara jókst um 2,4%, en iðn-

aðarvara í heild um 11,3%. Útflutningur 

landbúnaðarvara jókst að magni um 15,0% 

árið 1987 miðað við árið áður. 

Þess ber að geta, að magnvísitölur endur-

spegla ekki einungis magnbreytingar, heldur 

einnig flutning milli vörudeilda eftir vinnslu-

stigi viðkomandi vöru, t .d. ísfisks og frystra 

fiskafurða o. s. frv. 

Magnvísitölur 
Innflutningur Útflutningur 

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 

1981 154,3 183,0 

1982 156,0 150,7 

1983 144,1 170,5 

1984 141,2 176,8 

1985 153,0 194,6 

1986 161,6 214,7 

1987 202,2 225,0 

Viðskipti Íslands og Bretlands 

Í þessum kafla verður gerð nokkur grein 

fyrir viðskiptum Íslands og Bretlands á tíma-

bilinu 1970-1987, sem hafa farið mjög vax-

andi á síðustu árum. Árið 1987 varð Bretland 

í fyrsta skipti á þessu tímabili stærsti mark-

aður íslenskra útflutningsvara með 19,4% af 

heildarútflutningnum, en Bandaríkin fast á 

eftir með 18,3%. 

Vöruskiptajöfnuður við Bretland 
Eftirfarandi tafla sýnir vöruskiptajöfnuð í 

viðskiptum Íslands og Bretlands árin 1970, 

1975, 1980, 1985, 1986 og 1987, en við þessi ár 

er miðað í öllum töflum, sem fylgja þessum 
kafla. Allar tölur eru í milljónum króna á 
gengi hvers árs í nýkrónum. 

Eins og sést á töflunni hefur vöruskipta-

jöfnuðurinn verið mjög hagstæður á síðustu 3 

árum, og er aukinn ísfiskútflutningur aðal-

ástæðan. Það skal tekið fram, að innflutn-

ingur er á c. i. f.-grunni, en útflutningur á 

f. o. b.-grunni. Heildarvöruskiptajöfnuður 

Íslendinga á f.o.b./c.i .f .-grunni á þessum 

sömu árum var óhagstæður öll árin eða sem 

hér segir: 1970 7m.kr . , 1975 276m.kr . , 1980 

342 m.kr. , 1985 3.850 m.kr. , 1986 937 m.kr. 

og 1987 8.178 m.kr. 

Innflutningur frá Bretlandi 
Hlutfall innflutnings frá Bretlandi af heild-

arinnflutningi 1987 var 8,2%, sem er sama 

hlutfall og 1986, en minna en 1985 (9,6%). 

Árið 1970 var hlutfallið 14,3%, árið 1975 

11,1% og9,5% 1980. A f innflutningi frá Efna-

hagsbandalagslöndum 1987 nam innflutn-

ingur frá Bretlandi 15,8% eða svipuðu hlut-

falli og árið áður. 

Í töflu A er sýnd skipting innflutnings frá 

Bretlandi eftir notkun vara. 

Árið 1987 nam innflutningur frá Bretlandi 

alls 5.033 m.kr. , sem voru 8,2% af heildar-

innflutningi. Innflutningur neysluvara frá 

Bretlandi nam 1.675 m.kr. og 7,2% af inn-

flutningi neysluvara í heild (23.144 m.kr.) . 

Árið 1986 var hlutur Bretlands 11,3%, en 

6,4% 1985. Af neysluvörum frá Bretlandi 

1987 námu matvæli og drykkjarvörur 20,3%, 

fatnaður og vörur úr spunaefnum 33,9% og 

hreinlætis- og lækningavörur 20,4%. Árin á 

undan, 1986 og 1985, voru þessi hlutföll 

svipuð, nema hvað hlutur matvæla- og drykkjar-

vara hefur farið minnkandi sl. þrjú ár. Inn-

flutningur fjárfestingarvara frá Bretlandi 

jókst verulega árið 1987 miðað við árin á 

undan og nam 11% af heildarinnflutningi 

1970 1975 1980 1985 1986 1987 
Innflutningur frá Bretlandi 20 83 455 3.591 3.754 5.023 
Útflutningur til Bretlands 17 47 735 6.315 9.178 10.305 

Vöruskiptajöfnuður -3 -36 280 2.724 5.424 5.272 
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Tafla A. Innflutningur frá Bretlandi. 

Í m. kr. ágengihversárs. 
Skipt eftir notkun vara. 

Í m. kr. ágengihversárs. 1985 1986 1987 
Neysluvörur: 1.007 1.220 1.675 

Matur og drykkjarvörur 258 301 340 

Tóbak og áfengi 37 59 66 

Fatnaður og vörur úr spunaefnum 336 396 567 

Hreinlætis- og lækningavörur 219 279 342 

Húsgögn 38 36 104 

Fólksbifreiðar, jeppar og reiðhjól 39 64 98 

aðrar neysluvörur 80 85 158 

Fjárfestingarvörur 880 941 1.359 

Skrifst.vélar, ranns.tæki o. þ. h. 385 412 510 

Vélar og önnur tæki 439 463 723 

Flutningatæki, önnur en fólksbílar 9 8 33 

aðrar fjárfestingarvörur 47 58 93 

Hráefni og rekstrarvörur 1.369 1.456 1.861 

Neysluhrávörur 16 15 20 

Efnivörur vegna framleiðslu 809 984 1.274 

Eldsneyti og smurningsolíur 241 94 106 

aðrar rekstrarvörur 303 363 461 

Skip, flugvélarogflugvélahlutir 335 137 138 

Samtals 3.591 3.754 5.033 

Innflutningur alls, c. i. f. 37.600 45.905 61.232 

Tafla B. Innflutningur frá Bretlandi sem hlutfall af heildarinnflutningi. 
Skipt eftir notkun. 

1985 1986 1987 
Neysluvörur: 2,7 2,7 2,7 

Matur og drykkjarvörur 0,7 0,7 0.6 

Tóbak og áfengi 0.1 0,1 0.1 
Fatnaður og vörur úr spunaefnum 0,9 0.9 0,9 

Hreinlætis- og lækningavörur 0,6 0,6 0,6 
Húsgögn 0,1 0,1 0,2 
Fólksbifreiðar, jeppar og reiðhjól 0,1 0,1 0,2 
aðrar neysluvörur 0,2 0,2 0,3 

Fjárfestingarvörur 2,3 2,1 2,2 
Skrifst.vélar, ranns.tæki o. þ. h. 1,0 0,9 0,8 
Vélarogönnurtæki 1,2 1,0 1,2 
Flutningatæki, önnur en fólksbílar 0,0 0,0 0,1 
aðrar fjárfestingarvörur 0.1 0,1 0,2 

Hráefni og rekstrarvörur 3,6 3,2 3,1 
Neysluhrávörur 0,0 0,0 0,0 
Efnivörur vegna framleiðslu 2,2 2,1 2,1 
Eldsneyti og smurningsolíur 0.6 0.2 0.2 
Aðrar rekstrarvörur 0,8 0,8 0,8 

Skip, flugvélar og flugvélahlutir 0,9 0,3 0,2 

Samtals 9,6 8,2 8,2 

Innflutningur alls 100,0 100,0 100,0 
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fjárfestingarvara. Alls nam innflutningur 

fjárfestingarvara frá Bretlandi 1987 1.359 

m.kr., þar af var innflutningur véla og tækja til 

framleiðslu 53,2% eða 723 m.kr. Aðrar vél-

ar, svo sem skrifstofuvélar og rannsóknartæki 

o.fl . , voru 37,5% af innfluttum breskum 

fjárfestingarvörum. Árin 1986 og 1985 var 

innflutningur fjárfestingarvara frá Bretlandi 

10,3% og 12,1% af fjárfestingarvörum í heild. 

Öll árin var innflutningur véla og tækja ýmis-

konar meginuppistaðan í innflutningi breskra 

fjárfestingarvara. 

Árið 1987 voru flutt inn hráefni og rekstrar-

vörur frá Bretlandi fyrir 1.861 m. kr. Sama ár 

nam heildarinnflutningur hráefna og rekstrar-

vara alls 21.669 m.kr. Hlutur Bretlands er því 

8,6%. Sama hlutfall var 7,7% árin 1985 og 

'86. Öll árin var innflutningur ýmissa efnis- og 

hrávara til ýmissar framleiðslu stærsti liður 

rekstrarvara. Árið 1987 var slíkur innflutn-

ingur aðallega járn- og stálvörur, málmar og 

ýmsar iðnaðarvörur eða rúmir % hlutar. 

Innflutningur skipa og báta frá Bretlandi 

árið 1987 nam 128 m.kr. , en flugvéla 10 m. kr. 

Meginhluti þessa innflutnings eru endur-

bætur fiskiskipa eða alls 99 m. kr. og flugvéla-

hlutar 9 m. kr. 

Tafla B sýnir innflutning frá Bretlandi 

1985-1987, skipt eftir notkun vara sem hlut-

fall af heildarinnflutningi til Íslands. 

Útflutningur til Bretlands 
Árið 1987 nam útflutningur til Bretlands 

19,4% af heildarútflutningnum. Á undan-

förnum árum hefur útflutningur til Bretlands 

farið mjög vaxandi. Árið 1975 var t.d. hlut-

fallið 9,9%, árið 1983 11,8%, 1984 13,4%, 

1985 18,7%, 1986 20,4% og 1987 19,4% sem 

Tafla C. Útflutningur til Bretlands. 
í millj. kr. á gengi hvers árs. 

1970 1975 1985 1986 1987 
Saltfiskur, þurrkaður 0 0 9 0 0 

Saltfiskur, blautverkaður 0 0 36 52 24 

Saltfiskur, flök 0 0 2 2 1 

Skreið 0 0 0 1 0 

ísvarinn fiskur 2 2 1.588 2.504 3.092 

Fryst síld 0 0 68 66 85 

Heilfrystur fiskur 1 2 92 71 98 

Fryst fiskflök 1 1 1.580 2.440 2.778 

Fryst rækja 1 1 636 1.598 1.637 

Fryst hrogn 0 0 22 26 28 

Grásleppuhrogn 0 0 0 0 0 

Loðnulýsi 0 7 689 372 216 

Loðnumjöl I 4 485 442 431 

Aðrar sjávarvörur 3 7 58 114 96 

Samtals 9 24 5.265 7.688 8.486 

Landbúnaðarvörur 1 1 95 84 150 

Lagmeti 0 1 16 23 31 

Loðsútuð skinn og húðir 0 0 62 107 166 

Ullar- og prjónavörur 0 0 123 132 93 

Kísiljárn 0 0 72 92 84 

Kísilgúr 0 1 21 15 33 

Á1 og álmelmi 7 20 571 820 1.089 

Aðrar iðnaðarvörur 0 0 50 45 92 

Samtals 8 23 1.010 1.318 1.738 

Aðrar vörur 0 0 40 172 98 

Alls 17 47 6.315 9.178 10.322 
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Tafla D. Hlutfall útflutnings til Bretlands af heildarútflutningi. 

1970 1975 1985 1986 1987 
Saltfiskur. þurrkaður 0,0 0,0 9,6 0,0 0,0 

Saltfiskur, blautverkaður 0.0 0.0 1.1 1,1 0,3 

Saltfiskur, flök 0.0 0.0 0.7 0,2 8,3 

Skreið 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 

ísvarinn fiskur 27,7 40,1 61,0 62,0 62,4 

Fryst síld 0,0 0,0 54,4 34.7 35,3 

Heilfrystur fiskur 40,8 26.7 14,1 6.7 5,0 

Fryst fiskflök 2.3 6,4 15.6 20.3 21.8 

Fryst rækja 55.5 18,2 35.8 43,9 44,5 

Fryst hrogn 0,0 0,0 20,2 7,0 3.7 

Grásleppuhrogn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Loðnulýsi 0,0 60,3 50,2 41.9 40,4 

Loðnumjöl 20,4 14.9 26.4 18.9 22.0 

Aðrar sjávarvörur 11,4 12,0 2,2 3,8 2,7 

Samtals 9,0 6,5 20,9 22,2 221,1 

Lan d bú naðarvöru r 23,0 7.2 20.0 14.4 20,9 

Lagmeti 0,0 21,3 2.2 2.7 2.8 

Loðsútuð skinn og húðir 0,0 0,0 19,3 23,6 29,1 

Ullar- og prjónavörur 0,0 0,0 11,2 13,1 8,7 

Kísiljárn 0.0 0.0 5,9 6,9 5,7 

Kísilgúr 0,0 17,5 7.9 5,0 11.2 
Ál og álmelmi 41,0 39,6 17,1 19,9 21,4 
aðrar iðnaðarvörur 0,0 0,0 8,1 5,5 8,7 

Samtals 4,7 23.2 12.5 13,9 15,3 

Aðrar vörur 0 0,0 8,5 19,5 7.2 

Alls 13,2 9,9 18,7 20,4 19,5 

áður sagði. Útflutningur Íslands til Bretlands-

eyja nam 5.033 m. kr. 1987og jókst um 29,3% 

frá árinu á undan. Frá árinu 1984 er aukningin 

t.d. 50% miðað við sama gengi. 

Tafla C sýnir útflutning Íslands til 

Bretlands, skipt á aðalvöruflokka. Tölur eru 

á gengi hvers árs í m. kr. (nýkrónur öll árin). 

Árið 1987 nam útflutningur sjávarafurða til 

Bretlands alls 8.486 m.kr. Heildarútflutn-

ingur sjávarafurða 1987 var 40.322 m.kr., og 

nam hlutdeild Bretlands 21,0%. Sömu hlut-

föll voru 1986 22,2%, 1985 20,9%, 1975 6,4% 

og 1970 8,9%. Af útfluttum sjávarafurðum til 

Bretlands árið 1987 nam ísfiskur rúmum 

36%, fryst fiskflök tæpum 33% og fryst rækja 

19%. Árið 1986 var ísfiskur 33% af útfluttum 

sjávarvörum til Bretlands, fryst fiskflök 32% 

og fryst rækja tæp 21%. 

Árið 1985 voru hlutföllin þessi: ísfiskur 

30%, fryst fiskflök 30% og fryst rækja 12%. 

Útflutningur á áli og álmelmi til Bretlands 

árið 1987 nam 1.089 m. kr., sem voru21,4% af 

útfluttu áli í heild (5.080 m.kr.). Árin á 

undan, þ.e. 1986 og 1985, voru þessi hlutföll 

19,9% og 17,1% í sömu röð. 

Árið 1987 var Bretland stærsti kaupandi 

frystrar rækju með 45%. Til Bretlands fór tæp 

63% af útfluttum ísfiski í heild árið 1987. 

Bretar keyptu 40% af útfluttu loðnulýsi 1987 

og 22% af loðnumjöli. Af útfluttum frystum 

fiskflökum var hlutur Bretlands tæp 22% sem 

næststærsti markaðurinn 1987. 

Tafla D sýnir útflutning til Bretlands, skipt 

á vöruflokka sem hlutfall af heildarútflutn-

ingi. 



210 FJÁRMÁLATÍÐINDI 

1. tafla. Útflutningur 1985-1987 eftir vöruflokkum. 
(Verð í mi l l j . kr. og magn í tonnum.) 

(Á gengi hvers tíma.) 

1985 1986 1987 

Magn Verð Magn Verð Magn Verð 

Sjávarvörur: 

Saltfiskur, þurrkaður 1.852 94 698 74 1.208 218 

Saltfiskur, óverkaður 43.733 3.326 45.441 4.894 53.629 7.337 

Saltfiskflök 3.509 294 7.150 817 7.111 1.057 

Þunnildi, söltuð 69 4 46 3 168 12 

Skreið 925 179 7.166 900 7.281 1.082 

Ísvarin síld og loðna - - - - - -

Ísfiskur, annar 165.078 2.600 152.968 4.038 119.642 4.959 

Freðfiskur 132.104 10.842 135.744 13.161 132.984 14.740 

Rækja og humar. fryst 9.173 2.197 13.163 4.155 12.847 4.291 

Hrogn, hraðfryst 2.159 109 4.347 371 7.778 752 

Þorskalýsi, kaldhreinsað 1.471 56 2.448 117 2.506 191 

Þorskalýsi, ókaldhreinsað 758 17 482 14 263 8 

Matarhrogn, söltuð 2.323 199 2.673 318 2.918 489 

Beituhrogn, söltuð 410 18 444 33 515 54 

Saltsíld 26.095 881 21.257 738 24.300 838 

Freðsíld 5.856 125 8.426 190 10.078 241 

Fryst loðna 929 20 2.249 75 9.010 380 

Loðnulýsi 122.425 1.372 96.629 888 79.187 535 

Karfalýsi 430 5 - - 240 2 

Hvallýsi 1.399 18 1.039 15 - -

Fiskmjöl 14.553 164 25.236 318 18.094 249 

Síldarmjöl 191 2 127 2 483 7 

Loðnumjö l 143.580 1.838 165.093 2.339 131.077 1.958 

Karfamjöl 1.556 16 1.085 13 592 8 

Hvalkjöt , fryst 3.688 323 1.896 177 1.846 227 

Fiskúrgangur, frystur 45 0 - - 222 2 

Ýmsar sjávarafurðir 9.935 526 19.150 977 14.298 685 

Sjávarafurðir, samtals 694.243 25.226 714.957 34.627 638.277 40.322 

Landbúnaðarvörur: 

Kindakjöt , fryst 2.293 154 2.472 227 4.039 246 

Ostur 1.309 76 1.783 105 1.053 69 

Ull 821 60 1.053 54 1.529 89 

Gærur, saltaðar 151 9 100 6 18 1 

Ýmsar landbúnaðarvörur 2.026 176 1.773 193 2.572 311 

Landbúnaðarvörur, samtals 6.600 476 7.181 585 9.211 716 

Afurðir af ferskvatnsveiði, selveiði, æðar-

varpi o.fl 108 67 77 110 541 293 

Iðnaðarvörur: 

Loðsútuð skinn og húðir 452 321 420 454 407 570 

Ullarteppi. lopi og band 612 207 541 200 521 205 

Prjónavörur 757 892 525 805 636 861 

Kísiljárn 56.845 1.220 64.990 1.334 71.656 1.473 

Kísilgúr 27.123 267 23.424 298 23.215 294 

Ál og álmelmi 70.600 3.340 77.490 4.125 89.081 5.080 

Lagmeti 3.772 713 3.807 842 3.940 1.113 

Aðrar iðnaðarvörur 7.487 615 5.770 815 12.043 1.059 

Iðnaðarvörur, samtals 167.648 7.574 176.967 8.874 201.499 10.655 

Aðrar vörur 84.435 406 62.779 772 82.232 1.068 

Alls 953.034 33.750 961.961 44.968 931.760 53.053 
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2. tafla. Útflutningur ísfisks, frysts humars og hrogna 1985-1987. 
1985 1986 1987 

Magn í Verð ( Magn í Verð í Magn t Verð í 

tonnum millj.kr. tonnum millj.kr. tonnum millj.kr. 

Ísfiskur: 

Bandaríkin 1.270 129 1.030 147 1.308 243 

Færeyjar 39 1 107 3 155 8 

Bretland 45.355 1.574 56.655 2.487 62.352 3.091 

Vestur-Þýskaland 21.050 598 27.450 1.003 28.070 1.126 

Önnur lönd 1.840 55 5.443 212 9.968 448 

Samtals 69.554 2.357 90.685 3.852 101.853 4.916 

Frystur humar: 

Sviss 47 39 74 68 50 51 

Bandaríkin 664 383 682 444 729 531 

Önnur lönd 0 0 18 7 81 33 

Samtals 711 422 774 519 860 615 

Fryst hrogn: 

Bretland . 416 22 264 26 250 28 

Danmörk 128 5 234 18 560 37 

Svíþjóð 30 1 105 8 137 12 

Frakkland 210 26 348 68 335 73 

Japan 1.319 52 3.207 238 6.462 598 

Önnur lönd 54 3 190 13 34 4 

Samtals 2.157 109 4.348 371 7.778 752 

3. tafla. Útflutningur freðfisks og frystrar rækju 1985-1987. 
1985 1986 1987 

Magn í Verð í Magn í Verð í Magn í Verð í 

tonnum millj.kr. tonnum millj.kr. tonnum millj. kr. 

Heilfrystur fiskur, annar en síld og loðna: 

Japan 5.746 284 9.395 609 15.587 1.207 

Sovétríkin 5.247 151 5.306 156 1.787 63 

Bretland 2.518 92 1.586 71 2.014 97 

Vestur-Þýskaland 1.970 66 1.816 100 3.645 271 

Belgía 170 6 71 4 380 32 

Önnur lönd 1.071 55 2.185 120 4.637 301 

Samtals 16.722 654 20.359 1.060 28.050 1.971 

Fryst fiskflök: 

Bandaríkin 66.516 6.986 58.597 7.206 50.745 7.086 

Sovétríkin 15.599 895 14.040 901 10.337 851 

Frakkland 6.629 384 9.302 838 10.133 1.072 

Bretland 20.715 1.580 25.509 2.440 23.968 2.778 

Vestur-Þýskaland 3.911 229 5.184 444 5.851 560 

Belgía 302 19 689 68 1.014 116 

Önnur lönd 1.710 94 2.064 121 2.885 305 

Samtals 115.382 10.188 115.385 12.018 104.933 12.768 

Fryst rækja: 

Bretland 2.911 636 3.995 1.598 4.362 1.637 

Bandaríkin 1.416 294 656 199 313 116 

Danmörk 1.057 215 2.014 706 2.537 713 

Svíþjóð 68 5 155 64 165 60 

Vestur-Þýskaland 510 111 418 165 631 249 

Japan 1.930 407 2.130 469 3.509 793 

Noregur 376 75 2.734 362 234 57 

Önnur lönd 193 32 287 73 236 51 

Samtals 8.461 1.775 12.389 3.636 11.987 3.676 
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4. tafla. Útflutningur á saltfiski, söltuðum þunnildum og söltuðum matarhrognum 
1985-1987. 

1985 1986 1987 

Magn í Verð í Magn í Verð í Magn i Verð í 

tonnum millj. kr. tonnum millj. kr. tonnum millj.kr. 

Fullverkaður saltfiskur: 

Brasilía 919 48 258 38 283 56 

Bandaríkin 47 2 200 17 162 32 

Vestur-Þýskaland 217 10 - - 53 13 

Panama 53 3 20 2 9 1 

Frakkland 113 8 5 1 139 15 

Zaire . ... 146 7 101 6 - -

Önnur lönd 357 16 114 10 562 101 

Samtals 1.852 94 698 74 1.208 218 

Óverkaður saltfiskur: 

Bretland 867 36 986 52 376 24 

Grikkland 3.186 245 3.112 329 3.562 449 

Ítalía 2.784 253 3.065 404 3.308 622 

Portúgal 25.193 1.887 26.569 2.839 35.695 4.711 

Spánn 9.901 797 10.072 1.140 9.022 1.355 

Önnur lönd 1.802 108 1.637 129 1.665 176 

Samtals 43.733 3.326 45.441 4.894 53.628 7.337 

Söltuð fiskflök, þunnildi o.fl.: 

Ítalía 659 83 1.655 277 1.772 360 

Vestur-Þýskaland 1.752 94 3.059 238 2.611 269 

Spánn 648 79 1.100 186 890 187 

Portúgal 120 4 981 68 1.441 170 

Önnur lönd 399 38 401 51 565 83 

Samtals 3.578 298 7.196 820 7.279 1.069 

Söltuð matarhrogn: 

Danmörk 738 86 623 109 511 124 

Svíþjóð 925 58 1.504 138 1.629 221 

Vestur-Þýskaland 63 7 37 6 61 15 

Grikkland 660 33 651 52 707 81 

Frakkland 49 6 74 13 69 15 

Önnur lönd 297 27 228 33 455 87 

Samtals 2.733 217 3.117 351 3.432 543 

5. tafla. Útflutningur á skreið 1985-1987. 
1985 1986 1987 

Magn í Verð í Magn í Verð í Magn í Verð í 

tonnum millj.kr. tonnum millj.kr. tonnum millj.kr. 

Ítalía 430 104 837 280 872 360 

Nigería 105 15 5.708 529 6.190 672 

Kamerún 145 21 340 44 35 5 

Önnur lönd 245 39 281 47 184 45 

Samtals 925 179 7.166 900 7.281 1.082 
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6. tafla. Útflutningur á fiskmjöli 1985-1987. 
1985 1986 1987 

Magn í Verð í Magn í Verð í Magn í Verð í 

tonnum millj.kr. tonnum millj.kr. tonnum millj.kr. 

Þorskmjöl og karfamjöl: 

millj.kr. 

Danmörk 338 4 844 11 2.323 34 

Frakkland 200 2 105 1 628 9 

Bretland 2.459 
26 5.931 70 1.617 20 

Holland .. - - - 200 3 

Pólland 7.255 87 15.908 211 10.549 148 

Austur-Þýskaland 2.080 22 1.408 16 2.084 25 

Vestur-Þýskaland 1.676 17 1.713 16 1.053 13 

Finnland 214 3 45 1 - _ 
Önnur lönd 1.895 19 367 4 231 3 

Samtals 16.110 180 26.321 330 18.685 255 

7. tafla. Útflutningur á þorskalýsi 1985-1987. 
1985 1986 1987 

Magn í Verð í Magn í Verð í Magn t Verð í 

tonnum millj.kr. tonnum millj.kr. tonnum millj.kr. 

Kaldhreinsað: 

Bandaríkin 126 5 508 27 213 19 

Brasilía 56 3 132 6 - -

Kólombía 238 10 209 9 196 14 

Noregur - - 201 12 634 52 

Singapúr 123 5 109 5 122 8 

Bretland 213 6 475 19 554 35 

Vestur-Þýskaland 281 9 437 21 343 24 

Önnur lönd 374 16 377 18 444 38 

Samtals 1.471 56 2.448 117 2.506 190 

Ókaklhreinsað: 

Bretland 480 10 276 7 - -

Noregur - - 40 2 55 2 

Finnland - - 22 1 - -

Sviss 88 2 44 2 - -

Frakkland 123 3 - - - -

Taivan 46 1 46 1 61 1 

Önnur lönd 21 1 54 1 147 4 

Samtals 758 17 482 14 263 7 

8. tafla. Útflutningur hvalafurða 1985-1987. 
1985 1986 1987 

Hvalkjöt. fryst: 

Japan 

Önnur lönd 

Magn í 

tonnum 

3.688 

Verð í 

millj. kr. 

323 

Magn í 

tonnum 

1.896 

Verð í 

millj. kr. 

177 

Magn í 

tonnum 

1.846 

Verð í 

millj. kr. 

227 

Samtals 3.688 323 1.896 177 1.846 227 

Hvallýsi: 

Danmörk 

Noregur 1.399 18 

419 

620 

6 

9 

- -

Samtals 1.399 18 1.039 15 - -

Hvalmjöl: 

Spánn 1.081 7 

Samtals 1.081 7 
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9. tafla. Útflutningur á loðnulýsi og loðnumjöli 1985-1987. 
1985 1986 1987 

10. tafla. Niðursoðnar ogniðurlagðar sjávarafurðir 1985-1987. 
1985 1986 1987 

Danmörk 

Noregur 

Bretland 

Frakkland 

Sovétríkin 

Tékkóslóvakía 

Bandaríkin 

Finnland 

Vestur-Þýskaland 

Önnur lönd 

Samtals 

Magn í Verð í Magn í Verð i Magn í Verð ( 
tonnum millj. kr. tonnum millj.kr. tonnum millj. kr. 

99 18 91 17 56 20 
6 1 3 1 30 6 

166 16 164 23 171 31 
593 139 576 175 636 252 
670 105 1.064 150 1.190 181 
20 3 26 3 6 1 

540 113 453 94 356 76 
9 3 19 5 18 7 

1.393 276 1.262 332 1.266 465 
276 40 149 42 211 74 

3.772 713 3.807 842 3.940 1.113 

11. tafla. Útflutningur á frystu kindakjöti 1985-1987. 

Færeyjar 

Japan 

Noregur 

Svíþjóð 

Vestur-Þýskaland 

Önnur lönd 

Samtals 

1985 1986 1987 

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

701 59 708 74 632 63 
145 5 45 4 1.951 68 
236 14 483 41 19 1 
634 43 656 65 603 66 
254 14 254 18 131 7 
323 19 326 25 703 41 

2.293 154 2.472 227 4.039 246 

Magn í Verð í Magn í Verð í Magn í Verð í 

Loðnulýsi: 
tonnum millj. kr. tonnum millj. kr. tonnum millj.kr. 

Loðnulýsi: 
millj. kr. millj.kr. 

Bretland 62.295 689 37.641 372 31.904 216 
Holland 15.181 164 23.451 210 14.975 92 
Vestur-Þýskaland 5.430 61 3.420 25 _ 
Noregur 26.673 302 22.672 174 22.739 157 
Önnur lönd 12.846 156 9.444 107 9.569 70 

Samtals 122.425 1.372 96.628 888 79.187 535 

Loðnumjöl: 

Danmörk 13.727 173 12.535 179 6.214 92 
Svíþjóð 4.498 63 32.406 478 19.235 299 
Finnland 36.361 482 34.870 502 28.818 452 

1 
Tékkóslóvakía . - - _ _ 96 

452 

1 
Bretland 38.930 485 32.573 442 30.130 431 
Júgóslavía 4.815 61 1.000 14 
Pólland 9.566 118 17.239 233 19.777 794 
Sviss 799 10 6.626 96 5.581 80 
Frakkland 15.113 191 17.184 249 16.204 236 
Vestur-Þýskaland 8.479 113 6.010 83 2.200 31 
Önnur lönd 11.292 142 4.650 63 2.822 42 

Samtals 143.580 1.838 165.093 2.339 131.077 1.958 
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12. tafla. Útflutningur á loðsútuðum skinnum og húðum 1985-1987. 

1985 1986 1987 
Magn í Verð í Magn í Verð i Magn í Verð í 

tonnum millj.kr. tonnum millj.kr. tonnum millj.kr. 

Finnland 165 86 147 110 126 159 

Bandaríkin 21 12 16 10 13 11 

Vestur-Þýskaland 8 7 5 8 11 17 

Bretland 80 62 95 107 123 166 

Pólland - - - - -

Danmörk 64 64 71 96 52 83 

Svíþjóð 42 23 17 23 10 18 

Önnur lönd 72 67 69 100 72 116 

Samtals 452 321 420 454 407 570 

13. tafla. Útflutningur á ullarteppum 1985-1987. 
1985 1986 1987 

Magn í Verð í Magn í Verð í Magn í Verð í 

tonnum millj.kr. tonnum millj. kr. tonnum miUj.kr. 

Danmörk 23 11 33 21 36 24 

Bandaríkin 25 14 27 14 62 27 

Sovétríkin 30 9 1 0 - -

Önnur lönd 5 4 19 13 19 14 

Samtals 83 38 80 48 117 65 

14. tafla. Útflutningur á prjónavörum 1985-1987. 
1985 1986 1987 

Magn i Verð i Magn ( Verð ( Magn í Verð í 

tonnum millj.kr. tonnum millj.kr. tonnum millj.kr. 

Sovétríkin 391 278 183 171 328 263 

Bandaríkin 249 367 200 305 181 229 

Vestur-Þýskaland 28 38 21 43 27 67 

Kanada 56 36 54 30 55 28 

Bretland 285 123 274 131 151 91 

Danmörk 64 33 67 43 93 46 

Önnur lönd 212 186 199 234 204 276 

Samtals 1.285 1.061 998 957 1.039 1.000 

15. tafla. Útflutningur á kísilgúr 1985-1987. 
1985 1986 1987 

Magn í Verð í Magn i Verð í Magn í Verð í 

tonnum millj.kr. tonnum millj. kr. tonnum millj.kr. 

Danmörk 3.048 29 1.992 24 2.156 21 

Vestur-Þýskaland 6.649 74 6.543 99 6.689 95 

Bretland 1.913 21 1.040 15 2.194 33 

Tekkóslóvakía 2.209 18 1.299 13 649 7 

Frakkland 1.120 9 921 11 1.587 19 

Holland 1.098 11 1.070 16 916 16 

Austurríki 1.037 9 2.992 27 1.206 10 

Belgía 1.234 11 875 12 612 8 

Ítalía 2.657 19 2.147 24 2.900 33 

Svíþjóð 795 8 307 4 409 5 

Ungverjaland 1.839 14 588 7 181 2 

Noregur 1.023 13 1.113 15 1.039 15 

Sovétríkin 182 2 - - 413 4 

Önnur lönd 2.319 28 2.537 31 2.264 26 

Samtals 27.123 267 23.424 298 23.215 294 
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16. tafla. Útflutningur á áli og álmelmi 1985-1987. 
1985 1986 1987 

Magn í Verð í Magn í Verð í Magn í Verð í 

tonnum millj.kr. tonnum millj.kr. tonnum millj.kr. 

Bretland 11.992 571 15.114 820 18.626 1.089 

Vestur-Þýskaland 12.935 590 17.365 919 28.339 1.636 

Sviss 20.519 992 22.971 1.220 22.275 1.243 

Frakkland 3.819 191 5.524 299 8.123 456 

Ítalía 2.074 98 5.681 296 1.996 115 

Holland 3.663 158 1.607 85 2.702 146 

Spánn 7.988 366 3.993 193 - -

Belgía 6.614 326 4.405 248 6.109 344 

Önnur lönd 996 48 830 45 910 51 

Samtals 70.600 3.340 77.490 4.125 89.081 5.080 

17. tafla. Útflutningur á kísiljárni 1985-1987. 
1985 1986 1987 

Magn í Verð í Magn í Verð í Magn í Verð i 

tonnum millj.kr. tonnum millj.kr. tonnum millj. kr. 

Bretland 3.234 72 4.256 92 5.182 84 

Vestur-Þýskaland 17.662 391 16.429 378 9.733 265 

Bandaríkin 9.103 177 19.587 358 20.410 393 

Japan 23.210 503 22.848 479 31.089 621 

Önnur lönd 3.636 77 1.870 27 5.242 110 

Samtals 56.845 1.220 64.990 1.334 71.656 1.473 

18. tafla. Innflutningur nokkurra vörutegunda 1985-1987. 
(Verð í millj. kr. miðað við skráð gengi á hverjum tíma.) 

(Magn í tonnum, nema annars sé getið.) 

1985 1986 1987 

Magn Verð Magn Verð Magn Verð 

Kornvörur til manneldis 13.196 222 14.102 246 15.602 240 

Fóðurvörur 59.797 501 52.549 451 53.178 475 

Sykur 10.649 126 11.569 164 11.092 142 

Kaffi 2.641 276 2.076 425 2.538 334 

Salt 71.194 142 83.191 180 103.204 215 

Bensín 159.030 1.731 182.250 1.370 218.523 1.557 

Brennsluolía 355.385 3.361 342.582 2.187 365.302 2.181 

Timbur (þús. teningsfet) 70.165 508 57.367 483 84.319 739 

Hjóladráttarvélar (stk.) 303 117 365 158 504 250 

Fólks- og jeppabifreiðar (stk.) 5.982 928 15.074 2.944 23.252 5.414 

Vöru- og almenningsbifreiðar (stk.) 776 262 452 276 738 541 

Flugvélar (stk.) 13 423 30 561 54 71 

Fiskiskip (stk.) . . . - 7 1.227 16 3.032 

Önnur skip (stk.) i 446 2 75 4 247 
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19. tafla. Innfluttar vörur eftir vörudeildum 1984-1987. 
(Flokkaó samkvœmt vöruflokkun Sameinudu þjóðanna. Upphœðir í millj.kr. á gengi hvers árs.) 

1984 1985 1986 1987 

Mjólkurafurðir og egg 0 1 2 2 
Fiskur og unnið fiskmeti 127 245 81 211 

Korn og unnar kornvörur 525 692 765 808 

Ávextir og grænmeti 606 688 935 1.138 

Sykur, unnar sykurvörur og hunang 181 231 295 285 

Kaffi. te. kakó, krydd og vörur úr slíku 352 543 744 681 

Skepnufóður (ómalað korn ekki meðtalið) 294 329 343 320 

Ymsar unnar matvörur 177 260 341 417 

Drykkjarvörur 237 366 442 568 

Tóbak og unnar tóbaksvörur 344 326 380 381 

Húðir , skinn og loðskinn. óunnið 7 10 22 18 

Olíufræ, olíuhnetur og olíukjarnar 5 7 9 10 

Hrágúm (þar með gervigúm og endurunnið gúm) 5 2 4 2 

Trjáviður og korkur 427 512 493 748 

Pappírsmassi og úrgangspappír - 1 4 3 

Spunatrefjar og spunatrefjaúrganaur 193 246 209 253 

Náttúrulegur áburður, óunninn, og jarðefni, óunnin. 196 322 370 380 

Málmgrýti og málmúrgangur 955 1.338 928 854 

Óunnar efnivörur dýra- og jurtakyns. ót.a 65 95 115 173 

Kol. koks og mótöflur 260 349 390 305 

Jarðolía og jarðolíuafurðir 3.950 5.551 4.017 4.230 

(ías. náttúrulegt og tilbúið 12 14 11 13 

Feiti og olía, dýrakyns 0 2 1 0 

Feiti og olía. jurtakyns, órokgjörn 78 100 103 88 

Feiti og olía, dýra- og jurtakyns. unnin, og vax úr slíku 58 75 72 65 

Lífræn kemísk efni 95 160 202 220 

Ólífræn kemísk efni .. 233 274 313 324 

Litunar-, sútunar- og málunarefni 175 257 334 448 

Lyfja- og lækningavörur 382 515 705 916 

Rokgjarnar olíur jurtakyns og ilmefni; snyrtivörur, sápa o.þ.h. 245 384 537 651 

Tilbúinn áburður 236 185 215 136 

Sprengiefni og vörur til flugelda o.þ.h. 18 34 40 29 

Plastefni. endurunnin, sellulósi og gerviharpix 556 815 1.014 1.294 

Kemísk efni og afurðir, ót.a 143 200 260 333 

Leður, unnar leðurvörur, ót. a., og unnin loðskinn 49 66 88 74 

Unnar g ú m v ö r u r , ót.a. 279 343 474 592 

Unnar vörur úr trjáviði og korki (þó ekki húsgögn) 616 729 851 1.090 

Pappír. pappi og vörur, unnar úr slíku 861 1.320 1.683 1.999 

Spunagarn, vefnaður, tilbúnir vefnaðarmunir o.fl 836 1.247 1.589 1.854 

Unnar vörur úr ómálmkenndum jarðefnum. ót.a. 413 599 667 890 

Járn og stál 676 893 1.141 1.337 

Málmar aðrir en járn 169 223 312 378 

Unnar málmvörur. ót.a. 979 1.362 1.883 2.459 

Aflvélar og tilheyrandi búnaður 319 573 784 820 

Vélar til sérstakra atvinnugreina 1.136 1.388 1.453 2.167 

Málmsmíðavélar 102 163 158 319 

Ýmsar vélar til atvinnurekstrar og tilheyrandi, ót.a. 1.158 1.934 2.205 3.037 

Skrifstofuvélar. skýrsluvélar 534 1.060 1.362 1.736 

Fjarskiptatæki, hl jóðupptökutæki, hljóðflutningstæki 540 755 1.295 1.809 

Rafmagnsvélar og-tæki, ót.a. 1.288 1.817 2.344 3.197 

Flutningstæki á vegum 1.485 1.664 3.784 6.769 

Önnur flutningstæki 648 861 1.787 3.622 

Pípulagnaefni, hreinlætis- og hitunartæki í hús, ljósabúnaður 148 221 307 484 

Húsgögn 505 795 1.000 1.773 

Ferðabúnaður, handtöskur o.þ.h. 60 86 129 195 

Fatnaður annar en skófatnaður 1.000 1.599 2.138 3.235 

Skófatnaður 291 394 517 690 

Vísinda-og mælitæki. ót.a 266 491 712 812 

Ljósmyndavörur og sjóntæki. ót.a.. úr. klukkur 228 310 424 662 

Ýmsar iðnaðarvörur, ót.a. 997 1.513 2.062 2.836 

Vörur og viðskipti. ekki f lokkuð eftir tegund 30 39 65 97 

Samtals 26.780 37.600 45.910 61.237 
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20. tafla. Viðskipti við einstök lönd 1984-1987. 

Innflutningur (c. i.f.) Útflutningur (f.o.b.) 

Í millj.kr. I984 1985 1986 1987 1984 1985 1986 1987 

Alls 26.744 37.600 45.910 61.237 23.557 33.750 44.968 53.053 

EFTA 5.680 8.288 9.463 12.644 2.995 4.805 4.550 4.346 

Austurríki 160 204 323 460 10 33 39 44 

Finnland 629 951 1.212 1.440 457 680 834 901 

Noregur 1.654 2.855 3.324 5.053 301 716 1.154 957 

Portúgal 716 867 1.000 1.909 

Sviss 260 416 504 659 887 1.082 1.425 1.430 

Svíþ jóð 2.261 2.995 4.100 5.032 340 385 1.098 1.014 

EBE 12.657 18.594 24.297 31.899 9.015 13.265 24.350 30.437 

Belgía 594 898 1.059 1.602 446 423 431 633 

Bretland 2.209 3.592 3.754 5.033 3.153 6.315 9.178 10.305 

Danmörk 2.452 3.412 4.753 5.624 685 950 1.714 2.050 

Frakkland 681 1.081 1.376 2.067 869 1.346 2.152 2.854 

Grikkland 8 19 25 48 221 292 392 545 

Holland 2.343 3.356 3.927 4.958 531 486 508 493 

Írland 83 94 124 182 10 28 56 96 

Ítalía 726 978 1.334 1.922 538 611 1.329 1.613 

Luxemborg 185 179 14 26 4 4 2 4 

Portúgal 440 485 2.915 4.967 

Spánn 532 642 1.593 1.576 

Vestur-Þýskaland 3.377 4.985 6.959 9.310 2.558 2.810 4.080 5.301 

Austur-Evrópa 2.946 3.300 2.988 3.545 2.237 2.645 2.479 2.513 

Austur-Þýskaland 93 93 115 180 3 26 37 29 

Búlgaría 4 4 3 4 33 2 3 -

Pólland 274 66 83 533 226 248 446 484 

Rúmenía 4 8 9 14 1 - 1 -

Sovétríkin 2.441 3.016 2.610 2.574 1.844 2.272 1.925 1.933 

Tékkóslóvakía 104 98 153 222 118 74 58 53 

Ungverjaland 26 15 15 18 12 23 9 14 

Önnur Evrópulönd 323 433 103 182 1.343 1.712 298 442 

Færeyjar 4 18 35 51 136 282 249 333 

Júgóslavía 13 30 44 94 97 89 48 22 

Spánn 301 371 1.081 1.309 

Tyrkland 5 14 24 37 29 32 1 87 

Norður-Ameríka 1.975 2.695 3.391 4.620 6.746 9.220 9.906 9.849 

Bandaríkin 1.827 2.559 3.208 4.367 6.686 9.118 9.771 9.694 

Kanada 148 136 183 253 60 102 135 155 

Ástralía 953 1.315 897 842 26 34 12 31 

Brasilía 164 186 283 303 35 50 44 57 

Ísrael 29 35 24 30 20 12 15 4 

Japan 1.221 1.632 2.994 5.016 884 1.672 2.147 4.139 

Kína 53 69 88 106 0 0 1 8 

Mexíkó 2 2 14 10 0 0 0 1 

Nigería 1 1 0 0 42 28 775 797 

Panama 24 30 65 85 12 10 3 1 

Önnur lönd 716 1.021 1.304 1.956 202 293 388 429 
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21. tafla. Viðskipti við einstök lönd í hlutfallstölum 1983-1987. 

Innflutningur (c. i.f.) Útflutningur (f. o. b.) 

1983 1984 1985 1986 1987 1983 1984 1985 1986 1987 

Alls 100.0 100.0 100,0 100.0 100,0 100.0 100.0 100.0 100.0 100,0 

EFTA 22,9 21.2 22.0 20.5 20.6 14.8 12.7 14.2 10.2 8.2 

Austurríki 0.6 0.6 0.5 0.7 0.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

Finnland 2.5 2.3 2.5 2.6 2.4 1.0 1.9 2.0 1.9 1.7 

Noregur 8.0 6.2 7.6 7,2 8.3 0,7 1.3 2,1 2.6 1.8 

Portúgal 2.4 2.7 2.3 6.1 4.2 5.7 

Sviss 1.1 1,0 1,1 1.1 1.1 5.7 3,8 3.2 3.2 2.7 
Svíþjóð 8.3 8,4 8,0 8.9 8,2 1.2 1.4 1.1 2.4 1,9 

EBF. 45.0 47.3 49.6 53.1 52.1 34.8 38,3 39.2 54,2 57.4 

Belgía 2,5 2.2 2.4 2.3 2.6 2.2 1.9 1.2 1.0 1.2 

Bretland 8.8 8.3 9.6 8.2 8.2 11.9 13.4 18.7 20.4 19,4 

Danmörk 9,7 9.2 9.1 10.3 9.2 1.6 2.9 2.8 3.8 3.9 

Frakkland 2.3 2.5 2.9 3.0 3.4 3,7 3.7 4,0 4.8 5.4 

Grikkland 0 0 0.1 0.1 0.0 1,0 0.9 0,9 0.9 1.0 

Holland 7,3 8.8 8.9 8,6 8,1 1.5 2.3 1,4 1,1 0.9 

Írland 0.2 0.3 0.2 0,3 0,3 0 0 0,1 0.1 0.2 

Ítalía 2.4 2.7 2.6 2.9 3.1 3,2 2.3 1.8 3,0 3.0 

Luxemborg 0 0.7 0.5 0,0 0.0 0 0 0 0 0 

Portúgal 1.0 0,8 6,5 9.4 

Spánn 1.2 1.0 3,5 3.0 

Vestur-Þýskaland 11,8 12.6 13.3 15.2 15.2 9.7 10.9 8.3 9.1 10.0 

Austur-Evrópa 11.3 11.0 8.7 6.5 5.8 7.9 9.5 7.8 5.5 4.7 

Austur-Þýskaland 0,2 0.4 0,2 0.3 0.3 0 0 0.1 0.1 0.0 

Búlgaría 0 0 0 0.0 0.0 - 0.1 0 0 0 

Pólland 0,3 1.0 0.2 0.2 0,9 0.2 1,0 0.7 1.0 0.9 

Rúmenía 0 0 0 0 0.0 0 0 - 0 0 

Sovétríkin 10.4 9.1 8,0 5.7 4.2 7.4 7.8 6.7 4.3 3.6 

Tékkóslóvakía 0,3 0.4 0.3 0,3 0.4 0.2 0,5 0.2 0,1 0.1 

Ungverjaland 0.1 0.1 0 0 0,0 0,1 0.1 0.1 0.0 0,0 

Önnur Evrópulönd 0.9 1.2 1.1 0.3 0,3 4.1 5.7 5.1 0.7 0.8 

Færeyjar 0 0 0 0.1 0.1 0.6 0.6 0.8 0.6 0.6 

Júgóslavía 0 0.1 0,1 0,1 0.2 0,1 0.4 0.3 0.1 0.0 

Spánn 0.9 1.1 1.0 3,3 4.6 3.9 

Tyrkland 0 0 0 0.1 0.1 0,1 0.1 0,1 0 0.2 

Norður-Ameríka 8.3 7,4 7,2 7,4 7.5 28.7 28.6 27,3 22,0 18.6 

Bandaríkin 7,9 6.8 6,8 7,0 7,1 28,3 28.4 27,0 21,7 18.3 

Kanada 0,4 0,6 0.4 0,4 0.4 0.4 0.2 0,3 0,3 0.3 

Ástralía 4.0 3.6 3,5 2.0 1.4 0.1 0.1 0,1 0 0.1 

Brasilía 0.4 0,6 0,5 0.7 0.5 0.3 0.1 0,1 0,1 0.1 

Ísrael 0.1 0,1 0,1 0.1 0,0 0.1 0.1 0 0 0,0 

Japan 3,9 4,6 4.3 6.5 8.2 2,8 3.8 5.0 4.8 7.8 

Kína 0.2 0.2 0.2 0.2 0,2 - 0 0 0 0.0 

Nigería 0 0 0 0 0 4.8 0,2 0,1 1.7 1.5 

Panama 0,1 0,1 0.1 0.1 0.1 0.4 0,1 0 0 0.0 

Önnur lönd 2.9 2.7 2.7 2.6 3.2 1.2 0.8 1.1 0.8 0.8 



Jakob Gunnarsson: 

E r l e n d lán 1987 

Á árinu 1987 voru tekin erlend lán að fjár-

hæð 12.809,1 m. kr., en afborganir af erlend-

um lánum voru 5.779,7 m.kr., reiknað á meðal-

gengi ársins. Erlendar lántökur voru því 

7.029,4 m. kr. umfram afborganir, og hafa er-

lend lán aukist um 9,2% á árinu 1987. 

Vaxtagreiðslur af erlendum lánum á árinu 

1987 voru 6.157,7 m.kr., og greiðslubyrði 

afborgana og vaxta er 16,0% af útflutnings-

tekjum. 

Staða erlendra lána í árslok 1987 er 

83.083,8 m. kr., en reiknuð á meðalgengi árs-

ins er skuldastaðan 83.793,6 m.kr. , sem er 

40,5% af vergri landsframleiðslu 1987. 

í þessari grein um erlend lán, sem tekin eru 

til lengri tíma en eins árs, eru birtar yfirlits-

töflur, sem sýna erlend lán á árinu 1987 í 

samanburði við fyrri ár og áætlaðar endur-

greiðslur þeirra á næstu fimm árum. 

Erlendar lántökur 
Erlendar lántökur á árinu 1987 voru 

12.809,1 m.kr.,sem er7,5% aukning frá fyrra 

ári, er þær voru 11.916,6 m.kr., reiknað á 

meðalgengi 1987. Lántökur á árinu 1986 

námu 12.041,8 m.kr. á meðalgengi 1986, sem 

þýðir, að gengi krónunnar . Hefur hækkað um 

eitt prósent á þennan mælikvarða, þar sem 

vægi Bandaríkjadollars var um 69% og meðal-

gengi hans lækkaði um 6% á milli áranna 1986 

og 1987. Eftirfarandi yfirlit sýnir skiptingu á 

erlendum lántökum eftir helstu lántakend-

um, borið saman við lántökur á árinu 1986 í 

m. kr.: 

Opinberir aðilar 

Lánastofnanir 

Einkaaðilar 

Erlendar lántökur, alls 

1987 
2.988,8 

7.615,7 

2.204,6 

12.809,1 

1986 
5.506,9 

4.365,1 

2.044,6 

11.916.6 

Yfirlitið sýnir hreinar lántökur, þegar 

dregnar hafa verið frá lántökur, sem varið er 

til skuldbreytinga eða sérstakrar endurgreiðslu 

eldri lána. Sérstakar endurgreiðslur erlendra 

lána voru 16.108,6 m.kr. á árinu 1987 og 

7.066,2 m.kr. 1986, reiknað á meðalgengi 

1987. Skuldbreytingar eldri lána miða í 

flestum tilfellum að því að bæta lánskjörin, 

það er að lækka vexti og lengja lánstímann. Á 

síðustu árum hafa lántakendur einnig í vax-

andi mæli skuldbreytt eldri lánum til þess að 

draga úr gengisáhættu, annaðhvort með því 

að hafa gjaldmiðlasamsetningu skuldanna í 

samræmi við útflutningstekjur eða jafna 

dreifingu þeirra til að mæta alþjóðlegum 

gengisbreytingum. Skuldbreyting getur átt 

sér stað með þrennum hætti - í fyrsta lagi með 

myntbreytingum á lánum, sem hafa val um 

fleiri en einn gjaldmiðil, í öðru lagi með því 

að greiða upp eldri lán fyrir lokagjalddaga 

með nýjum lántökum, og þriðja aðferðin er 

skuldaskiptasamningar, sem hafa aukist á 

síðustu árum á erlendum fjármagnsmarkaði. 

Samningur um skuldaskipti á sér stað fyrir 

milligöngu bankastofnana við þriðja aðila. 

Samningurinn getur annars vegar verið um 

skipti á gjaldmiðlum með mismunandi vaxta-

kjörum, sem endurspegla gengisáhættuna, 

og hins vegar vaxtaskipti, þar sem samið er 

um skipti á föstum vöxtum fyrir breytilega 
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vexti að viðbættu vaxtaálagi, sem ræðst af 

markaðsvöxtum á þeim tíma. Skuldaskipta-

samningar eru í mörgum tilfellum ódýrari val-

kostur við skuldbreytingar en fyrirframgreiðsla 

eldri lána með nýjum lántökum, þar sem 

greiða þarf lánveitanda þóknun, og sum lán 

er ekki hægt að greiða upp fyrir lokagjald-

daga. 

Umsamin lán. en ónotuð í árslok 1987, eru 

talin vera 9.974,7 m.kr. , en voru 6.628,4 

m.kr. Í árslok 1986, reiknað á meðalgengi 

1987. Hér er um að ræða lán til vörukaupa, 

sem samið er um til nokkurra ára, eða velti-

lán, sem hægt er að draga á og endurgreiða 

eftir þörfum hverju sinni. 

Innkomin lán, vaxtagreiðslurogafborganir 

eru sýnd í 1. töflu, flokkuð eftir gjaldmiðlum. 

og í 2. töflu eru þau flokkuð á helstu lántak-

endur. 

Hér á eftir verður sagt frá erlendum lán-

tökum helstu lántakenda og reynt að gera 

grein fyrir notkun lánsfjárins á árinu 1987. 

Lán ríkissjóðs og ríkisstofnana 
Hreinar lántökur ríkissjóðs og ríkisstofn-

ana námu 1.897,5 m.kr. á árinu 1987, en þær 

voru 4.177.5 m.kr. 1986. reiknað á meðal-

gengi 1987. Í 9. töflu er sýnt sundurliðað yfirlit 

yfir einstakar lántökur ríkissjóðs og skuld-

breytingar eldri lána á árinu 1987, því að enda 

þótt hreinar erlendar lántökur ríkissjóðs hafi 

verið litlar á árinu 1987, þá var eldri lánum 

skuldbreytt í stórum stíl og heildarlántökur 

voru 11.141,5 m. kr. 

Stærsta lántakan var útgáfa skuldabréfa að 

fjárhæð DEM 125 milljónir til tíu ára, og 

vextir eru 6,5% á ári, en síðar á árinu var 

gerður vaxtaskiptasamningur, þar sem ríkis-

sjóður skuldbindur sig til að greiða breytilega 

vexti. L IBOR án vaxtaálags, af DEM 60 millj-

ónum í stað 6,6% fastra vaxta. Aðrar lán-

tökur voru hjá Norræna fjárfestingarbankan-

um að fjárhæð USD 22 milljónir til byggingar 

flugstöðvar á Keflavíkurflugvelli og JPY 

fimm milljarðar hjá Sumitomo Bank í 

London, en á móti voru tvö lán sömu fjár-

hæðar greidd upp, og lækkuðu vextir þá um 

allt að einu og hálfu prósentustigi. Tveir 

samningar voru gerðir um skuldaskipti á 

lánum í Bandaríkjadollurum með breyti-

legum vöxtum, L IBOR án vaxtaálags, fyrir 

svissneska franka með rúmlega 5% föstum 

vöxtum. Sala á skammtímavíxlum á erlend-

um lánamörkuðum, sem hófst 1985. jókst um 

USD 63 milljónir á árinu 1987. Salan var þó 

mjög breytileg innan ársins og komst hæst í 

USD 161 milljón í nóvember, en aftur dró úr 

sölunni í desember, og nam fjárhæð þeirra 

USD 141 milljón í árslok 1987. Ríkissjóður 

hefur þrjú veltilán að fjárhæð USD 215 millj-

ónir, sem hægt er að draga á með skömmum 

fyrirvara, ef ekki tekst að framlengja gjald-

fallna víxla. Í árslok 1986 höfðu USD 133 

milljónir verið notaðar af þessum veltilánum. 

en á árinu 1987 voru endurgreiddar USD 108 

milljónir dollara, og því er ónotað í árslok 

jafnvirði 7.334,6 m. kr., en var 3.165,4 m. kr. Í 

árslok 1986, reiknað á meðalgengi 1987. 

Inneign ríkissjóðs á gjaldeyrisreikningi i 

Seðlabanka í árslok 1987 var um 20 m. kr., en 

hún var 520 m. kr. í ársbyrjun. 

Lán ríkisfyrirtækja 
Erlendar lántökur ríkisfyrirtækja á árinu 

1987 voru samtals 608,5 m.kr. Landsvirkjun 

dró USD 20 milljónir á IJSD 100 milljóna 

lánssamning frá 1986 og endurgreiddi þrjú 

lán, sem tekin voru hjá Norræna fjárfest-

ingarbankanum á árunum 1979 til 1981. Auk 

þess greiddi Landsvirkjun upp japanskt lán 

með nýju láni, og lækkuðu þá vextir úr 8.7% í 

4,9% á ári. Heildarlántökur Landsvirkjunar 

námu 2.523,5 m.kr., en þar af var 2.099.7 

varið til sérstakrar endurgreiðslu eldri lána, 

þannig að hrein lántaka nam aðeins 423,8 

m. kr. eins og sést í 9. töflu um helstu lántökur 

opinberra aðila 1987. Aðrar lántökur ríkis-

fyrirtækja voru 184,7 m.kr., sem skiptast á 

Póst og síma 147.7 m.kr. og Áburðarverk-

smiðju ríkisins 31,6 m.kr., og Síldarverk-

smiðjur ríkisins tóku 5,4 m.kr. að láni er-

lendis á árinu 1987. 



1. taf la. Hreyfingar langra erlendra lána 1987. 

Innkomin lán Vaxtagreiðslur Afborganir 
Í millj. kr. Opinb. Lána- Einka- Opinb. 

Lána-
Einka- Opinb. Lána- Einka-

Gjaldmiðlar: aðilar stofn. aðilar Samtals aðilar stofn. aðilar Samtals aðilar stofn. aðilar Samtals 

Lán í USD -2.198 4.743 1.360 3.905 1.977 658 283 2.918 1.276 867 776 2.919 
Lán í GBP 0 13 -24 -11 439 96 16 551 29 177 32 238 
Lán í CAD 0 0 10 10 0 0 1 1 0 0 0 0 
Lán í DKK 0 15 0 15 4 5 31 40 34 15 111 160 
Lán í NOK 0 220 2 

222 5 64 15 84 19 187 33 239 
Lán í SEK 0 0 0 0 1 12 7 20 2 40 19 61 
Lán í FIM (1 0 4 4 1 0 17 18 4 0 4 8 
Lán í DEM 3.096 2.417 812 6.325 389 207 118 714 408 517 235 1.160 
Lán í CHF 2.398 804 -6 3.196 387 65 17 469 110 165 56 332 
Lán í FRF 0 167 0 167 3 19 1 21 23 6 1 30 
Lán í NLG -79 82 13 16 100 47 1 148 42 160 7 208 
Lán í BEC 0 0 0 0 13 0 _ 13 22 0 2 24 
Lán í LUF 0 0 0 (1 0 1 0 1 0 9 0 9 
Lán í ITL 69 0 0 69 4 0 0 4 20 0 0 20 
Lán í ATS 0 0 1 2 

0 0 1 1 0 0 4 4 
Lán í ESP 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 13 13 
Lán í JPY 120 -1.202 0 -1.082 693 251 0 944 297 25 0 322 
Lán í SDR -417 0 14 -403 30 0 1 31 28 0 4 32 
Lán í ECU 0 257 17 274 153 10 8 171 0 _ 0 _ 
Önnur lán 0 100 0 100 - 3 0 3 0 1 0 1 

Samtals á meðalgengi 1987 2.989 7.616 2.204 12.809 4.199 1.438 521 6.158 2.314 2.169 1.297 5.780 

Samtalsá árslokagengi 1987 3.339 7.213 2.098 12.650 4.173 1.422 504 6.099 2.257 2.133 1.247 5.637 
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Umsamin lán. en ónotuð í árslok 1987. eru 

1.931.7 m. kr., en voru 2.702,2 m.kr. í árslok 

1986. 

Lán sveitarfélaga 
Hreinar erlendar lántökur sveitarfélaga 

námu 482,9 m.kr. á árinu 1987. Heildarlán-

tökur þeirra voru 2.513,7 m. kr., en þar af var 

2.030.8 m.kr. varið til skuldbreytingar eldri 

lána. Akureyrarbær tók USD 32 milljóna 

bankalán fyrir Hitaveitu Akureyrar. sem að 

miklu leyti var varið til endurgreiðslu eldri 

lána, og einnig var samið um skuldaskipti á 

lánum í Bandaríkjadollurum fyrir svissneska 

franka og v-þýsk mörk eins og sýnt er í 9. töflu 

um helstu lántökur opinberra aðila. 

Lán viðskiptabanka 
Erlendar lántökur viðskiptabanka á árinu 

1987 voru 4.489,2 m.kr. , sem skiptast á 

Landsbanka 2.725,9 m.kr. , Útvegsbanka 

557,7 m.kr., Búnaðarbanka 1.184,9 m.kr. og 

Iðnaðarbanka 20.6 m. kr. 

Viðskiptabankar hafa aðeins milligöngu 

um erlendar lántökur, og eftirfarandi yfirlit 

sýnir endurlán þeirra til helstu lánnotenda í 

m. kr.: 

Ríkisstofnanir 2.3 

Ríkisfyrirtæki 137,0 

Sveitarfélög 17,6 

Fyrirtæki sveitarfélaga 67,0 

Útflutningslánasjóður 56,9 

Atvinnurekstur einkaaðila 4.208,4 

í sjávarútvegi 2.753,4 

í iðnaði 247,4 

í samgöngum 119,6 

annað 1.088,0 

Lán fjárfestingarlánasjóða 
Erlendar lántökur fjárfestingarlánasjóða á 

árinu 1987 voru 3.126,6 m. kr., sem skiptast á 

Framkvæmdasjóð 1.956,2 m.kr., Iðnþróun-

arsjóð 477,9 m.kr. og Iðnlánasjóð 692,4 

m. kr. Framkvæmdasjóður dró á USD fimm-

tán milljónir, sem ónotaðar voru af USD 90 

milljóna lánssamningi frá 1986, og samdi um 

tvö lán, annars vegar USD 75 milljóna fjöl-

myntalán, sem dregið var á í þremur gjald-

miðlum, og hins vegar USD 15 milljóna lán 

hjá Sumitomo Bank Ltd., sem ekki verður 

notað fyrr en á árinu 1988. Heildarlántökur 

Framkvæmdasjóðs námu 3.441,9 m.kr. , en 

þar af voru 1.485.7 m.kr. notaðar til endur-

greiðslu eldri lána, og bar þar hæst endur-

greiðslu á JPY fimm milljarða bankaláni frá 

Japan, sem tekið var árið 1983, og vextir voru 

8,4% á ári. 

Lántaka Iðnþróunarsjóðs er hjá Norræna 

fjárfestingarbankanum að fjárhæð 319.0 

m. kr. í USD og 158.9 m. kr. í DEM. Iðnlána-

sjóður tók í fyrsta skipti lán erlendis í eigin 

nafni, en áður fékk hann endurlánað erlent 

lánsfé hjá Framkvæmdasjóði. Iðnlánasjóður 

samdi um þrjú lán við Norræna fjárfestingar-

bankann, samtals að fjárhæð 287,4 m.kr. til 

15 ára, og tvö lán til sjö ára, annars vegar 

212,0 m. kr. hjá Chuo Trust and Banking Ltd. 

og hins vegar 193,0 m.kr. hjá Sumitomo 

Bank Ltd. í London. 

Framkvæmdasjóður endurlánar erlent 

lánsfé aðallega til annarra fjárfestingarlána-

sjóða, en einnig beint til atvinnufyrirtækja. 

Andvirði erlendra lána fjárfestingarlána-

2. tafla. Hreyfingar langra erlendra lána 1987. 

Innkomin Vaxta- Afborg-

Í millj. kr. lán greiðslur anir 

Opinberir aðilar 2.989 4.199 2.314 

Lán ríkissjóðs og ríkisst. 2.898 2.595 1.177 

Lán ríkisfyrirtækja 608 1.397 766 

Lán bæjar- og sveitarfélaga 483 207 371 

Lánastofnanir 7.616 1.438 2.169 

Lán Seðlabankans - 30 117 

Lán viðskiptabanka 4.490 586 1.752 

Lán fjárfestingarlánasjóða 3.126 822 300 

a) Framkvæmdasjóður 1.956 774 211 

b) Fiskveiðasjóður - 6 68 

c) Aðrir lánasjóðir 1.170 42 21 

Einkaaðilar 2.204 521 1.297 

Lán í sjávarútvegi 25 38 113 

Lán í iðnaði 66 149 327 

Lán í samgöngum 167 251 756 

Önnur einkalán 1.946 83 101 

Samtals í m.kr. á meðalgengi 

1987 12.809 6.158 5.780 

Samtals í m.kr. á 

árslokagengi 1987 12.650 6.099 5.637 
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sjóða er í mörgum tilfellum lagt inn á gjald-

eyrisreikning í Seðlabanka og því ráðstafað 

seinna til endurlána. í árslok 1987 er inneign 

Framkvæmdasjóðs í Seðlabanka 26,5 m.kr., 

en var í ársbyrjun 650,0 m.kr., reiknað á 

meðalgengi 1987. 

Umsamin lán, en ónotuð 1987, eru 579,0 

m. kr., sem er sama fjárhæð og í árslok 1986. 

Lán einkaaðila 
Erlendar lántökur einkaaðila voru samtals 

2.204,6 m.kr. á árinu 1987, og í 2. töflu er 

sýnd skipting þeirra á atvinnugreinar. Þetta 

eru beinar lántökur einkaaðila, en eins og 

áður greinir hafa viðskiptabankar í ríkum 

mæli milligöngu um erlendar lántökur fyrir 

einkaaðila. 

Eftirfarandi yfirlit sýnir erlendar lántökur á 

árinu 1987, þegar lántökur viðskiptabanka 

hafa verið flokkaðar eftir helstu notendum 

þeirra, í m. kr.: 

Opinberir aðilar 3.213 

Ríkissjóður og -stofnanir 1.900 

Ríkisfyrirtæki 746 

þ. a. orkufyrirtæki 424 

Sveitarfélög 20 

Fyrirtæki sveitarfélaga 548 

þ. a. hitaveitur 505 

Atvinnurekstur einkaaðila 6.413 

Fiskiskipakaup 903 

Endurbætur fiskiskipa 1.229 

Vélar og tæki í fiskiskip 112 

Vélar og tæki í fiskiðnaði 170 

Rekstrarlán í sjávarútvegi 364 

Iðnaður 314 

Flugvélakaup 2 

Flutningaskipakaup 157 

Rekstrarlán í samgöngum 9 

Önnur lán í samgöngum 118 

Aðrir einkaaðilar 3.034 

þ. a. fjármögnunarleigur 1.498 

Lánastofnanir, endurlánað 3.183 

Framkvæmdasjóður 1.956 

Iðnþróunarsjóður 478 

Iðnlánasjóður 692 

Útflutningslánasjöður 57 

Erlendar lántökur, alls 12.809 

Erlendar lántökur til orkuframkvæmda 

hafa minnkað á síðustu árum, en talsverð 

aukning hefur verið á lántökum fjárfestingar-

lánasjóða. Lántökur einkaaðila voru miklar á 

árinu 1987, sem stafar af auknum fjárfest-

ingum í fiskiskipum, verslunar- og hótelbygg-

ingum. Fjármögnunarleigur, sem hófu starf-

semi sína á árinu 1986, tóku erlend lán til 

lengri tíma en eins árs fyrir 1.497,6 m.kr. á 

árinu 1987, og jafnframt jukust erlend 

skammtímalán þeirra um 1.162 m.kr. , 

reiknað á meðalgengi 1987. 

Afborganir af erlendum lánum 
Á árinu 1987 voru greiddar afborganir af 

erlendum lánum að upphæð 5.779,7 m.kr. , 

sem er 6% minna en 1986, er þær voru 6.150,4 

m.kr., reiknað á meðalgengi 1987. Eftirfar-

andi yfirlit sýnir afborganir helstu lántakenda 

á árinu 1987 í samanburði við fyrra ár í m. kr.: 

1987 1986 
Opinberir aðilar 2.314,2 2.576,4 

Lánastofnanir 2.168,5 2.495,1 

Einkaaðilar 1.297,0 1.079,0 

Hlutfall afborgana af eftirstöðvum erlendra 

lána í ársbyrjun 1987 er um 7,5%, en áætlaðar 

afborganir í upphafi ársins voru 7,9%. Þetta 

frávik skýrist að mestu leyti af skuldbreyt-

ingum á lánum opinberra aðila og lánasjóða, 

en einnig hefur afborgunum af lánum við-

skiptabanka og einkaaðila í nokkrum til-

fellum verið frestað og samið um lengingu 

lánstímans. 

Vaxtagreiðslur erlendra lána 
Vaxtagreiðslur af erlendum lánum voru 

6.157,7 m.kr. á árinu 1987, en voru 6.290,7 

m. kr. 1986. Vaxtagreiðslur erlendra lána hafa 

því lækkað um 2,1% frá fyrra ári þrátt fyrir 

aukningu erlendra lána, og stafar það af lækk-

un meðalvaxta eins og sjá má í 3. töflu. 

Meðalvextir eru reiknað hlutfall vaxta-

greiðslna af meðalstöðu erlendra lána, sem er 

eftirstöðvar í ársbyrjun að viðbættum ¼ hluta 
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3. tafla. Meðalvextir af erlendum lánum 
1978-87.*) 

Opinberir Lána-

aðilar stofnanir Einkaaðilar Samtals 

1978 8.6 (9.3) 8,5 (8,8) 8.2 (7.9) 8,5 (8.9) 

1979 9,4 (11.7) 9,4 (10.7) 8.5 (10.7) 9.3 (11.3) 

198« 10.4 (12.3) 11,4 (13,3) 10,4 (12,0) 10.6 (12,4) 

1981 11,8 (15,5) 14,2 (15.0) 12,1 (12.3) 12,3 (14.5) 

1982 11,5 (11, l ) 12,3 (12,3) 12,2 (12.3) 11.8 (11.6) 

1983 10,1 (10.4) 10,3 (9.8) 8,9 (10,5) 9,9 (10,2) 

1984 10,5 (10.5) 10,1 (8,7) 10,5 (9.2) 10.4 (9,8) 

1985 9,2 (8.8) 9,4 (8.3) 9,2 (9,8) 9.3 (8,8) 

1986 9,1 (6.9) 7,7 (7,4) 8.9 (7.4) 8.7 (7.1) 

1987 8.2 (6.2) 7,0 (6,5) 7,5 (7.0) 7.8 (6.4) 

*) Tölur í sviga eru meðalvextir innkominna lána. 

nettóaukningar þeirra á árinu, en þá er gert 

ráð fyrir tveimur gjalddögum á ári og að inn-

komin lán dreifist jafnt yfir árið. Meðalvextir 

innkominna lána eru sýndir í sviga í 3. töflu, 

og eru þeir vegið hlutfall vaxtafótar hvers láns 

á móti innkomnum lánum alls. Samanburður 

á meðalvöxtum innkominna lána á milli ára 

skoðist í ljósi þess, að um nafnvexti er að 

ræða, en þeir geta verið mismunandi eftir 

gjaldmiðlum. Einnig ráðast þeir af ákvörðun 

breytilegra vaxta, sem eru miðaðir við meðal-

tal þeirra á árinu. L I B O R (millibankavextir í 

London) er algengasta viðmiðun breytilegra 

vaxta, en við þá bætist vaxtaálag, sem getur 

verið mismunandi eftir lánum. LIBOR-USD-

vextir vega þyngst í stöðu erlendra lána, og 

voru þeir að meðaltali um 7,30% á árinu 1987. 

Í 13. töflu eru sýndir LIBOR-USD-vextir á 

árunum 1978 til 1987, og hafa þeir breyst 

mikið á þessum tíu árum. Vaxtaálagið hefur 

lækkað á síðustu árum, því að meðaltali var 

það um 0,6% í árslok 1983, en hefur lækkað í 

0,27% 1986 og reiknast vera óbreytt í árslok 

1987. 

Vaxtalækkun . Hefur í fyrstu aðeins áhrif á 

breytilega vexti, en hlutdeild þeirra í stöðu 

erlendra lána í árslok 1987 er um 54.5%. 

samanborið við 54% 1986 og 38% í árslok 

1980. Meðfylgjandi yfirlit sýnir meðalvexti 

erlendra lána, flokkað eftir vaxtakjörum 

þeirra: 

Fastir vextir Breytil. vextir þ.a. LIBOR-USD 

1987 8,9 (5.9) 6.9 (6,6) 7.2 (7.6) 

1986 9.4 (7,2) 8,1 (7,0) 8.4 (7.0) 

1985 9.3 (9.0) 9,1 (8,7) 9.4 (8.8) 

1984 9,2 (9.0) 12,0 (10,2) 12.6 (11.6) 

1983 9,3 (10.2) 10,7 (10.3) 10.8 (10,5) 
1982 9,3 (9,5) 14,4 (13,3) 14,4 (13,8) 

1981 8,6 (10.8) 17.4 (17.1) 17.6 (17,2) 

1980 8,4 (8,7) 15,1 (15,0) 15,5 (15,0) 

1979 8,1 (9.0) 12.2 (12.3) 12,5 (12,9) 

1978 8,4 (7,7) 8.9 (10,2) 9,0 (10,5) 

Nafnvextir hækkuðu á árunum 1978 til 1981 

samfara vaxandi verðbólgu í helstu iðnríkjum 

heims, en þeir hafa ekki lækkað í takt við 

minni verðhækkanir á síðustu árum, og raun-

vextir hafa því verið háir. Eftirfarandi yfirlit 

sýnir meðalvexti erlendra lána á árinu 1987 

eftir helstu gjaldmiðlum, og reynt er að meta 

raungildi þeirra, miðað við hækkun fram-

færsluvísitölu í viðkomandi landi. Einnig eru 

sýndir raunvextir erlendra lána frá 1978 

miðað við verðbólgu í helstu iðnríkjum 

heims. Tölur í sviga eru meðalvextir innkom-

inna lána: 

Hækkun1) Raungildi 
Lán í Meðalvextir vísitölu meðalvaxta 
USD 7,9 (7.6) 4.4 3.4 (3,1) 
GBP 12,7 (10,6) 3,7 8.7 (9,7) 

NOK 12,2 (9.2) 7.4 4,5 (L7) 
DEM 7.1 (5.2) 1.0 6.0 (4.2) 

CHF 5,9 (5,0) 1.9 3.9 (3.0) 

NLG 8.1 (6,8) -0.2 8.3 (7.0) 
JPY 7,6 (5,4) 0,8 6,7 (4,6) 

Erlend lán alls 

1987 7,8 (6,4) 3.3 4,4 (3.0) 
1986 8,7 (7,1) 2,0 6,6 (5,0) 

1985 9,3 (8,8) 4,0 5,1 (4,6) 

1984 10,4 (9,8) 4,4 5,7 (5,3) 

1983 9,9 (10,2) 5,0 4.7 (5.0) 

1982 11,8 (11,6) 5,9 5,6 (5,4) 

1981 12.3 (14,5) 9,3 2,7 (4,7) 

1980 10,6 (12.4) 11,3 -0,6 (1.0) 
1979 9,3 (11.3) 11,0 -1,5 (0,4) 

1978 8,5 (8,9) 7,2 1,2 (1,6) 

1) Heimi ld : I M F . International Financial Statistics. M i ð a ð er 

við hækkun vísitölu (Consumer Prices) síðustu 12 mánaða 

í desember á hverju ári. 

Yfirlitið sýnir, að raunvextir erlendra lána 

lækkuðu nokkuð á árinu 1987, en þeir hafa 

verið mjög háir á þessum áratug. Meðalvextir 
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erlendra lána voru á bilinu 4,0% til 6,5% á 

árunum 1960 til 1972, og raungildi þeirra var 

þá eitt til tvö prósent. Raunvextir voru nei-

kvæðir á árunum 1973 til 1977 vegna vaxandi 

verðbólgu í kjölfar olíuverðshækkana. 

Meðalvextir og raungildi þeirra er mælt í 

erlendri mynt, en það er eðlilegur mælikvarði 

fyrir þjóðarheildina, þar sem reikna má með, 

að útflutningsverð fylgi erlendu verðlagi til 

lengri tíma. Skammtímasveiflur í verðlagi og 

gengi erlendra gjaldmiðla hafa áhrif á 

kostnað einstakra lánþega í samanburði við 

aðrar fjármögnunarleiðir. Á árinu 1987 

hækkaði gengi erlendra gjaldmiðla að meðal-

tali um 2,2%, meðan lánskjaravísitala hækk-

aði um 17,4%. Miklar sveiflur voru á inn-

byrðis gengi erlendra gjaldmiðla á árinu 1987, 

og lækkaði meðalgengi Bandaríkjadollars frá 

fyrra ári um 6% gagnvart íslensku krónunni, 

en á sama tíma hækkuðu aðrir gjaldmiðlar 

um 11% að meðaltali. 

Greiðslubyrði erlendra lána 
Í 4. töflu er sýnd greiðslubyrði erlendra 

lána á árunum 1978-1987. Greiðslubyrðin er 

reiknað hlutfall afborgana og vaxta af erlend-

um lánum á móti útflutningstekjum af vörum 

og þjónustu. Heildargreiðslur afborgana og 

vaxta á árinu 1987 voru 11.937,4 m.kr., og 

hafa þær lækkað um 4,0% frá fyrra ári. Út-

flutningstekjur voru 74.544 m.kr., og verð-

mæti þeirra jókst um 12,4% frá árinu 1986. 

Greiðslubyrði erlendra lána er 16,0% útflutn-

ingstekna á árinu 1987, en hún var 18,9% 

1986. Greiðslubyrðin var 13-14% af útflutn-

ingstekjum á árunum 1975 til 1980, en fór yfir 

20% á árinu 1982 og varð hæst 24,3% 1984. 

Greiðslubyrði erlendra lána má skipta í 

tvennt, annars vegar greiðslubyrði afborgana 

og hins vegar vaxtabyrði í hlutfalli af útflutn-

ingstekjum. Greiðslubyrði afborgana af er-

lendum lánum var 7,8% á árinu 1987 og lækk-

aði frá fyrra ári, er hún var 9,3%. Á árinu 

1984 var greiðslubyrði afborgana 12,3%, og 

aðeins einu sinni hefur hún verið jafnmikil, á 

árinu 1969, er mikill samdráttur varð í 

4. tafla. Greiðslubyrði af erlendum lánum 
1978-87 í hlutfalli (%) af útflutningstekjum. *) 

Opin- Lána-

berir stofn- Einka-

aðilar anir aðilar Samtals 

1978 6.5 3,6 3.1 13.2 
1979 6,9 3,5 2,5 12,9 
1980 7.5 3,9 2.7 14,1 
1981 8.6 4,3 3.5 16,4 
1982 10,8 6,0 4.5 21,2 
1983 10,8 6,2 3,6 20,6 
1984 12,1 6,6 5,6 24,3 
1985 10,3 5,9 3,0 19,2 
1986 10,6 5,8 2,5 18,9 
1987 8.7 4,8 2,5 16,0 

*) Útflutningstekjum af vörum og þjónustu. 

útflutningstekjum og heildargreiðslubyrðin 

nam 16,7%. Greiðslubyrði afborgana var að 

meðaltali um 7,0% á árunum 1970 til 1981, en 

hækkaði í 9,4% 1982 og 9,8%, á árinu 1983. 

Fyrir utan breytingar á útflutningstekjum 

ræðst greiðslubyrði afborgana af stöðu er-

lendra lána og endurgreiðslum þeirra. Á síð-

asta áratug hefur dregið smám saman úr 

endurgreiðslum erlendra lána í hlutfalli við 

stöðu þeirra í ársbyrjun. Á sjötta áratugnum 

voru afborganir um 15%, en á næstu sjö árum 

lækkaði hlutfallið í 10%. Á árunum 1978 til 

1983 hefur hlutfall afborgana af stöðu lána í 

ársbyrjun verið á bilinu 9 til 10%, en hækkaði 

á árinu 1984 í 10,9%. Á árinu 1985 var hlut-

fallið 8%, 8,6% 1986, og á árinu 1987 reiknast 

hlutfall afborgana vera 7,5% af stöðu lána í 

ársbyrjun. 

Vaxtagreiðslur af erlendum lánum voru 

8,2% útflutningstekna á árinu 1987, en 9,6% 

1986. Á árunum 1970 til 1974 var vaxtabyrðin 

um 4%,, og á næstu fimm árum var hún rúm-

lega 6% útflutningstekna. Vaxtabyrðin jókst 

síðan úr 7,6% á árinu 1980 í 12,0% 1984. Á 

þessu tímabili fór saman hækkun meðalvaxta 

og aukning erlendra lána umfram vöxt út-

flutningstekna. 

Skuldastaða erlendra lána 
Staða erlendra lána í árslok 1987 er 

83.083,8 m. kr., en var 76.071,3 m. kr. í árslok 
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5. tafla. Staða langra erlendra lána í árslok 1986 og 1987. 

Staða í árslok 1986 Staða í árslok 1987 

Í millj.kr. 

Opinb. Lána- Einka- Opinb. Lána• Einka-

Í millj.kr. aðilar stofn. aðilar Samtals aðilar stofn. uðilar Samtals 
Gjaldmiðlar: 

stofn. 

Lán í U S D 23.506 7.156 3.303 33.965 20.302 10.731 3.842 34.875 

Lán í G B P 3.483 999 169 4.651 3.452 827 110 4.389 

Lán í C A D 0 0 0 0 0 0 10 10 

Lán í D K K 49 43 455 547 14 43 341 398 

Lán í N O K 39 532 119 690 211 565 88 673 
Lán í SEK 14 107 77 199 12 67 58 138 

Lán í F IM 11 0 143 154 7 0 144 151 

Lán í D E M 3.742 3.258 7.715 8.714 6.430 5.158 2.292 13.880 

Lán í C H F 6.143 1.327 322 7.792 8.597 2.013 255 10.865 

Lán í FRF 36 194 3 233 13 360 2 374 

Lán í N L G 1.174 789 11 1.974 1.047 708 18 1.773 
Lán í B E C 155 0 5 160 131 0 3 135 

Lán í L U F 0 10 0 10 0 0 0 0 

Lán í ITL 33 0 0 33 83 0 0 83 

Lán í ATS 0 0 4 4 0 0 9 9 

Lán í ESP 0 0 39 39 0 0 26 26 
Lán í JPY 9.271 4.757 0 14.028 9.028 3.415 0 12.493 

Lán í S D R . . 450 0 6 456 0 0 16 16 

Lán í E C U 2.316 2 101 2.419 2.316 269 118 2.703 

Lán í öðrum gjaldmiðlum 1 1 0 2 1 100 0 101 

Samtals á árslokagengi 1987 50.423 19.175 6.473 76.071 51.505 24.255 7.324 83.084 

Samtals á meðalgengi 1987 50.873 19.194 6.697 76.764 51.547 24.641 7.605 83.794 

1986, reiknað á árslokagengi 1987. Í 5. og 6. 

töflu er sýnd nánari sundurliðun á stöðu er-

lendra lána, flokkað á helstu lántakendur og 

gjaldmiðla. Erlendar skuldir opinberra aðila 

hækkuðu um 2,1% á árinu 1987, og stafar það 

af aukningu á lánum ríkissjóðs og sveitarfé-

laga, en erlendar skuldir ríkisfyrirtækja lækk-

uðu á árinu 1987. Skuldir lánastofnana jukust 

um 26,5% á árinu 1987, þar sem Framkvæmda-

sjóður er stærsti lántakinn með 12.677,7 

m.kr. í árslok 1987. Erlendar skuldir einka-

aðila jukust á árunum 1987 og 1986 eftir að 

hafa minnkað stöðugt síðan 1981 eins og sést í 

7. töflu, þar sem skuldastaða erlendra lána í 

lok áranna 1978 til 1987 er reiknuð á ársloka-

gengi 1987. Erlendar skuldir opinberra aðila 

og lánastofnana hafa þrefaldast á þessum tíu 

árum, og samtals eru skuldir þeirra um 91% af 

erlendum lánum í árslok 1987. 

Í 7. töflu eru einnig tölur um fjölda lána í 

árslok 1978 til 1987, og hafa þau tvöfaldast á 

þessu tímabili, en mesta fjölgunin var á árun-

um 1981 til 1983. Erlendum lánum fjölgaði 

um 5% á árinu 1987, og stafar það eingöngu af 

fjölgun lána lánastofnana, því að lánum opin-

berra aðila og einkaaðila hefur fækkað á 

undanförnum árum. 

6. tafla. Staða langra erlendra lána í árslok 
1986-87. 

Í millj. kr. 

Opinberir aðilar 

Lán ríkissjóðs og ríkisstofnana 

Lán ríkisfyrirtækja 

Lán bæjar- og sveitarfélaga 

Lánastofnanir 

Lán Seðlabankans 

Lán viðskiptabanka 

Lán fjárfestingarlánasjóða 

a) Framkvæmdasjóður 

b) Fiskveiðasjóður 

c) Aðrir lánasjóðir 

Einkaaðilar 

Lán í sjávarútvegi 

Lán í iðnaði 

Lán í samgöngum 

Önnur einkalán 

Samt. í m. kr. á árslokagengi 1987 

Samtals í m. kr. á meðalgengi 1987 

Staða í árslok 
1986 1987 

50.423 51.505 
28.673 29.837 
18.638 18.368 
3.112 3.300 

19.175 24.255 
316 207 

7.274 9.892 
11.585 14.156 
11.161 12.678 

85 22 
339 1.456 

6.473 7.324 
481 394 

1.850 1.590 
3.386 2.824 

756 2.516 

76.071 83.084 

76.764 83.794 
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7. tafla. Staða og fjöldi erlendra lána í árslok 1978-87. *) 

Opinberir aðilar Lánastofnanir Einkaaðilar Samtals 

Staða Fjöldi Staða Fjöldi Staða Fjöldi Staða Fjöldi 

1978 18.815 164 4.972 213 3.964 180 27.751 557 

1979 21.209 150 5.223 236 4.699 170 31.131 556 

198» 24.045 153 5.815 299 6.222 166 36.082 618 

1981 26.543 155 7.622 403 7.112 230 41.277 788 

1982 33.928 167 9.923 476 7.201 301 51.052 944 

1983 39.665 151 12.209 571 6.404 286 58.278 1.008 

1984 44.668 151 15.405 642 5.676 223 65.749 1.016 

1985 47.684 136 17.427 826 5.552 191 70.663 1.153 

1986 50.423 122 19.175 922 6.473 190 76.071 1.234 

1987 51.505 110 24.255 995 7.324 191 83.084 1.296 

*) Staða lána umreiknuð til árslokagengis 1987. 

Í árslok 1987 eru lán í Bandaríkjadollurum 

42,0% af erlendum lánum, en voru 50,5% í 

árslok 1986, miðað við gengi í lok hvors árs. 

Lækkun á hlutfallslegu vægi dollaralána má 

að mestu leyti rekja til gengislækkunar 

Bandaríkjadollars, því að hlutfall dollaralána 

er 44,7% í árslok 1986, reiknað á ársloka-

gengi 1987. 

Í 8. töflu er sýnd skuldastaða erlendra lána, 

reiknuð á meðalgengi hvers árs, í hlutfalli af 

vergri landsframleiðslu á árunum 1978 til 

1987. Staða erlendra lána í árslok 1987 er 

40,6% af vergri landsframleiðslu ársins, en 

hlutfallið var 47,2% 1986. Eins og áður segir 

var aukning erlendra lána um 9,2% á arinu 

1987, og landsframleiðslan jókst um 7%, og 

að öðru óbreyttu hefði skuldahlutfaliið hækk-

að frá fyrra ári, en þar sem innlent verðlag 

hækkaði umfram gengishækkun erlendra 

gjaldmiðla, lækkaði skuldahlutfallið um 

6,6% frá fyrra ári. Á árunum 1970 til 1974 var 

erlend skuldastaða um fjórðungur vergrar 

landsframleiðslu, en jókst á árinu 1975 í þriðj-

ung hennar. Skuldahlutfallið var um 30% 

fram til ársins 1982, er það hækkaði í 38,9% 

og hefur síðan verið um helmingur vergrar 

landsframleiðslu, en á árinu 1987 lækkaði 

skuldahlutfallið eins og áður segir Í40,6%. 

8. tafla. Staða erlendra lána í árslok 1978-87 
í hlutfalli (%) af vergri landsframleiðslu. *) 

Opinberir Lána- Einka-

aðilar stofnanir aðilar Samtals 

1978 20,3 5,8 4.7 30,8 

1979 20,6 5.4 5.0 31,0 

1980 19.4 5,0 5.4 29.8 

1981 19.5 5,8 5,5 30,8 

1982 . 25,2 7,9 5,8 38,9 

1983 32,4 10,3 5,9 48,6 

1984 32.8 10,9 4,6 48,3 

1985 34,7 11,8 4,2 50,8 

1986 31,5 11.6 4.1 47.2 

1987 25,0 11.9 3,7 40,6 

*) Reiknað á meðalgengi hvers árs. 

Endurgreiðslur erlendra lána 
Í 10. töflu eru sýndar áætlaðar endur-

greiðslur afborgana og vaxta af erlendum 

lánum á næstu fimm árum. Þessi áætlun er 

flokkuð eftir helstu lántakendum erlendra 

lána, en í 11. töflu er sýnd endurgreiðslu-

áætlun erlendra lána eftir vaxtakjörum 

þeirra. 

Forsendur þessara áætlana eru byggðar á 

umsömdum endurgreiðslum erlendra lána í 

árslok 1987, en ekki er reynt að spá um lán-

tökur á komandi árum. Breytilegir vextir eru 

áætlaðir varlega miðað við reynslu síðustu 



9. tafla. Helstu lántökur opinberra aðila 1987. 
Lántaki - Lánveitandi/ráðstöfun Lánsfjárhœð Í m.kr. Vextir í % Endurgreiðsla 

Ríkissjóður-Nordiska Investeringsbanken U S D 22.000.000 849.3 L I B O R Lokagjalddagi 01.05.97 

/bygging flugstöðvar í Keflavík 

Lokagjalddagi 01.05.97 

Ríkissjóður- Euro-víxlar, viðbót við U S D 63.000.000 2.432,0 0-1/16 undir 7 daga til eins árs 

USD 78 millj. frá 1986 L I B O R víxlarskv. tilboðum. 

/endurgreitt veltilán, m/Hambros Bank, 1986 U S D -50.000.000 -1.930,2 3/8-1/2 yfir LIB. 29.10.92-29.10.93 

/endurgreitt veltilán m/Citicorp. 1986 U S D -48.000.000 -1.853.0 1/8 yfir L I B O R 29.10.92-29.10.93 

/endurgreitt veltilán m/Morgan Guaranty. 1986 USD -10.000.000 -386.0 1/8 yfir L I B O R 21.11.92-21.11.96 

Ríkissjóður - Skuldabréfaútgáfa D E M 125.000.000 2.813.2 6,50 Lokagjalddagi 18.03.97 

Ríkissjóður - Sumitomo Bank l.td., London .IPY 5.000.000.000 1.337.5 5.9602 27.07.92-27.01.97 

/endurgreidd lán frá 1978 JPY -3.000.000.000 -802,5 7,30 

/endurgreidd lán frá 1979 JPY -2.000.000.000 -535.0 7,50 

Ríkissjóður - Skuldaskiptasamningur við U S D -30.000.000 -1.158.1 L I B O R Lokagjalddagi 11.07.95 

Citicorp Intern C H F 43.521.000 1.128.8 5.08 Lokagjalddagi 11.07.95 

Ríkissjóður - Skuldaskiptasamningur við USD -26.836.632 -1.036,0 L I B O R Lokagjalddagi 11.07.95 

Union Bank of Norway CHF 40.000.000 1.037.4 5.10 Lokagjalddagi 11.07.95 

Ríkissjóður - Vaxtaskiptasamningur við D E M -60.000.000 -1.350,3 6.69 Lokagjalddagi 18.03.97 

Westdeutsche Landesbank - Girozentrale D E M 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 1.350.3 L I B O R Lokagjalddagi 18.03.97 

Landsvirkjun - Veltilán m/Citicorp. 1986 USD 20.000.000 772.1 3/16-1/4 yfir LIB. 30.06.91-30.06.96. 

/endurgreitt lán frá 1981 NL.G -4.151.505 -79,2 9.90 

/endurgreitt lán frá 1979 S D R -5.181.013 -258,6 9,85 

/endurgreitt lán frá 1980 S D R -3.179.059 -158.7 10,40 

Landsvirkjun-Veltilán m/Hambros Bank Ltd. USD 10.000.000 386.0 3/16-1/4 yfir 24.08.92-24.08.97 

/endursamiðum USD40mi l l j . frá 1985 L I B O R 

og endurgreitt lán frá 1981 USD -10.000.000 -386,0 3/8 yfir L I B O R 

Landsvirkjun - I N G R A , Júgóslavíu/Vörukaupalán USD 723.803 27.9 9,00 29.05.89-29.11.98 

til Blönduvirkjunar 

Landsvirkjun-Industrial Bank of Japan JPY 5.000.000.000 1.337.5 4.90 25.06.92-25.06.97 

/endurgreidd lán frá 1982 JPY -4.550.000.000 -1.217.1 8.70 

Áburðarverksmiðja ríkisins — Mitsui Trust USD 7.000.000 270.2 l/4yfir L I B O R 22.06.88-22.12.93 

and Banking Co./endurgreitt lán frá 1983 C H F -9.199.272 -238.6 6,8125 

Póstur og sími - Deutsche Batik Lux. S. A . USD 3.500.000 78.8 0.20 yfir L I B O R 04.07.88-04.07.92 

Póstur og sími - Marconi Italiana S. p. a. ITL 2.311.759.200 68.9 10,00 30.06.88-30.12.90 

/kaup á fjölsímabúnaði 

Akureyrarbær f. h. Hitaveitu Akureyrar U S D 32.000.000 1.235,3 0,175-0,20 yfir Lokagjalddagi 10.04.97 

Bankalán m/Citicorp Investment Bank Ltd. L I B O R 

/endurgreidd fjölmyntalán frá 1982 USD -5.000.000 -193,0 3/4 yfir L I B O R 

og greidd skammtímalán í Landsbanka C H F -23.230.000 -602,5 

Akureyrarbær f.h. Hitaveitu Akureyrar USD -17.000.000 -656,3 L I B O R Lokagjalddagi 10.04.97 

-Skuldaskiptasamningur við Citicorp. C H F 25.933.500 672.6 5,120 Lokagjalddagi 10.04.97 

Hitaveita Akraness og Borgarfjarðar USD -10.000.000 -386.0 1/8 yfir L I B O R Lokagjalddagi 27.02.95 

-Skuldaskiptasamningur við Citicorp. C H F 15.430.000 400,2 5,125 Lokagjalddagi 27.02.95 

Hitaveita Akraness og Borgarfjarðar USD -5.000.000 -193.0 L I B O R Lokagjalddagi 05.06.96 

-Skuldaskiptasamningur við Banque Indosuez D E M 8.980.000 202,1 0,15 yfir L I B O R Lokagjalddagi 05.06.96 
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10. tafla. Áœtlaðar endurgreiðslur erlendra lána 1988-1993, flokkaðar eftir lántakendum. 

Fjármálat. Töf ludiskur 3 Verk 23 2.11.88 Ella 

11. tafla. Áœtlaðar endurgreiðslur erlendra lána 1988-1993, flokkaðar eftir vaxtakjörum. 

Staða 1988 1989 1990 1991 1992 1993 Meðalláns-

Í millj.kr. 31.12.87 Afb. Vextir Afb. Vextir Afb. Vextir Afb. Vextir Afb. Vextir AJb. Vextir tími í árum 

Lántakendur: 

Opinberir aðilar 51505 1929 4114 2399 3841 2308 3563 3241 3331 6754 3039 5732 2469 14,3 (16,0) 
Ríkissjóður 29836 738 2423 1067 2314 997 2215 996 2056 3564 1906 3023 1761 16,7 (17,6) 
Ríkisfyrirtæki 18368 909 1352 1916 1277 1477 1179 2071 1005 3017 866 2700 699 10.5 (12.1) 
Sveitarfélög 3300 283 234 253 186 178 141 174 104 173 90 9 77 13,4 (19,0) 

Lánastofnanir 24255 2407 1652 2399 1478 2308 1303 2221 1140 2777 972 2463 769 10,4 (11,6) 
Viðskiptabankar 9892 2043 671 2004 526 1629 385 1244 272 1191 186 704 105 6,1 (7,9) 
Aðrar lánastofnanir 14363 363 982 395 952 679 919 977 868 1587 785 1759 665 13,5 (15.8) 

Einkaaðilar 7324 1133 521 1011 436 940 355 1883 264 771 152 775 92 6,8 (7.3) 

Erlend lán alls 83084 5469 6286 6646 5755 5909 5221 7345 4735 10302 4162 8970 3330 12,5 (13.1) 
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Staða 1988 1989 1990 1991 1992 1993 Meðalláns-

Í millj. kr. 31.12.87 Afb. Vextir Afb. Vextir Afb. Vextir Afb. Vextir Afb. Vextir Afb. Vextir tími i árum 

Vaxtakjör: 

Fastir vextir 

Breytilegir vextir 

þ .a . L IBOR-USD 

39508 

43576 

29883 

2805 

2664 

1513 

3248 

3039 

2281 

4036 

2609 

1430 

2897 

2858 

2166 

3329 

2579 

1301 

2558 

2663 

2052 

3276 

4069 

2519 

2284 

2450 

1926 

5939 

4363 

3231 

1991 

2172 

1729 

4024 

4946 

3553 

1512 

1819 

1451 

12,5 (15,5) 

12,5 (11,9) 

13,1 (12.3) 

Erlend lán alls 83084 5469 6286 6646 5755 5909 5221 7345 4735 10302 4162 8970 3330 12,5 (13,1) 
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mánaða, en þeir hækkuðu nokkuð á síðari 

helmingi 1987, en lækkuðu aftur í ársbyrjun 

1988. Forsenda LIBOR-USD-vaxta er 7,5%, 

sem er um einu prósentustigi hærra en með-

altal þeirra á árinu 1987. Miðað við þessar 

forsendur verða meðalvextir á árinu 1988 um 

7,7%, sem er nær óbreytt frá árinu 1987, og 

skýrist það af minna vægi dollaralána og lægri 

meðalvöxtum af lánum með föstum vöxtum. 

Frávik í áætlun breytilegra vaxta um eitt pró-

sentustig breytir meðalvöxtum um ½%, en 

það veldur um 7% skekkju í áætluðum vaxta-

greiðslum á árinu 1988. 

Umsamdar afborganir á næstu fjórum ár-

um eru á bilinu 7% til 9% af stöðu lána í árs-

lok 1987 og er það líkt hlutfall og á árinu 1987, 

er afborganir voru 6.099,0 m.kr., reiknað á 

árslokagengi 1987. Afborganir hækka mikið á 

árunum 1992 og 1993, vegna þess að endur-

greiðslur af lánum opinberra aðila og lána-

sjóða snarhækka á þessum árum, en afborg-

anir annarra lántakenda lækka smám saman. 

Meðallánstími erlendra lána er sýndur í 10. 

og 11. töflu, og er hann talinn vera 12,5 ár, en 

tölur í sviga sýna meðallánstíma nýrra lána á 

árinu 1987. Meðallánstími er reiknaður út frá 

miðgildi endurgreiðslutíma erlendra lána, 

sem er vegið hlutfall afborgana á hverju ári á 

móti skuldastöðu í árslok 1987. Meðalláns-

tími erlendra lána í árslok 1979 var 10,2 ár og 

12. tafla. LIBOR-USD-vextir 1978-87.*) 

Ár/ársfj. I. II. I I I . IV. Meðaltal 

1978 .. 7,80 8,60 9.40 12.15 9.50 
1979 . . . 10.80 10,85 12.10 14.60 12.15 
1980 17.10 11.40 12.30 16.30 14.25 
1981 . 16.20 17.20 18,55 14.60 16.60 
1982 . 15.30 15.20 12.60 9.95 13.30 
1983 9.50 9.65 10.45 10.00 9,90 
1984 10.50 12,25 12.10 9.75 11,15 
1985 .. 9,50 8,40 8.40 8.10 8.60 
1986 7,75 7,00 6.10 6,10 6,75 
1987 .. 6,35 7.40 7,50 8.00 7.30 

*)Einfalt meðaltal breytilegra vaxta, miðað við sex mánaða 

vaxtatímabil. 

hefur síðan lengst um hænufet á hverju ári, og 

í árslok 1986 var hann áætlaður 12,4 ár. 

Meðallánstími nýrra lána 1987 er áætlaður 

13,1 ár, en meðaltal síðustu sjö ára er 14,2 ár. 

Lánsfjáráætlun 1988 gerir ráð fyrir, að er-

lendar lántökur verði um 3.274 m.kr. um-

fram afborganir, og þrátt fyrir þessa aukningu 

erlendra lána er talið, að skuldahlutfallið 

lækki í 37% af áætlaðri landsframleiðslu, 

vegna þess að hagvöxtur er talinn verða um 

5% og gengi íslensku krónunnar breytist ekki 

á árinu 1988. Gert er ráð fyrir, að greiðslu-

byrði erlendra lána verði óbreytt frá fyrra ári 

eða 16%. 
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