
FJÁRMÁLATÍÐINDI 
ÁGUST-DESEMBER 1990 

TÍMARIT UM EFNAHAGSMÁL 
GEFIÐ ÚT AF HAGFRÆÐIDEILD 
SEÐLABANKA ÍslandS 

RITSTJÓRAR: JÓHANNES NORDAL 
VALDIMAR KRISTINSSON 

Efnisyfirlit 

Opnari f j á rmagnsmarkaður 
eftir Jóhannes Nordal 171 

Hvernig á að mæta sjávarútvegsstefnu EB? 
eftir Ágúst Einarsson 173 

INNRI MARKAÐUR EB OG HAGSTJÓRN Á ÍSLANDI 

eftir Þórð Friðjónsson 183 
Efnahagsvandamál í íslenzkum fiskveiðum 

eftir Gylfa Þ. Gíslason 189 
Efnahagur lítilla r íkja eftir Jónas H. Haralz 198 
Heilbrigðisútgjöld 1960-1988 

eftir Benedikt Árnason 202 
Störf Alþingis í samantekt Sigurðar Thoroddsen 220 
Utanríkisviðskipti 1989 eftir Eið Einarsson 234 



ISSN 0015-3346 
ÍSAFOLDARPRENTSMIÐJA HF 



Opnari f jármagnsmarkaður 

Eitt höfuðeinkenni efnahagsþróunar undan-
farins áratugar víða um heim hefur verið 
opnun fjármagnsmarkaða og afnám margs 
konar hafta, sem áður voru ríkjandi á sviði 
vaxta- og lánamála. Mjög ör þróun hefur einnig 
verið í sömu átt hér á landi á þessu tímabili, 
enda höfðu Í s l e n d i n g a r b ú i ð lengur en flest 
önnur iðnríki við miðstýrt peningakerfi, sem 
einkenndist af neikvœðum vöxtum og harðri 
lánsfjárskömmtun. Hafði því ástandi fylgt 
minnkandi sparifjármyndun samfara aukinni 
verðbólgu og skuldasöfnun við útlönd. Eitt af 
fyrstu skrefunum, sem tekið var til þess að 
snúa þessari þróun við, fólst í þeirri stefnu-
mörkun Ólafslaga, sem sett voru árið 1979, að 
tryggja skuli jákvœða ávöxtun sparifjár og 
opna leiðir til notkunar verðtryggingar á lána-
markaðnum. Nœstu árin b r e i d d i s t verðtrygg-
ing ört út í fjármálaviðskiptum og leiddi til 
nokkurrar aukningar í spanfjármyndun, þótt 
hœgt fœri í fyrstu vegna mikillar verðbólgu og 
óstöðugleika í efnahagsmálum. 

Verulegar breytingar urðu ekki í þessum efn-
um fyrr en á árunum 1984-1986, en þá var 
markvisst horfið frá miðstýringu vaxta og sú 
kerfisbreyting innsigluð með nýrri löggjöf um 
innlánsstofnanir og Seðlabanka auk vaxta-
laga, sem gildi tóku árið 1987. Höfðu þessar 
breytingar brátt í för með sér öra þróun á 
öllum sviðum fjármálaviðskipta. Ný fjármála-
fyrirtœki spruttu upp og juku umsvif sín, svo 
sem verðbréfa- og hlutabréfasjóðir og eigna-
leigur. lnnlend verðbréfaviðskipti hafa síðan 
farið ört vaxandi, og hefur m.a. reynzt unnt að 
fjármagna verulegan hluta lánsfjárþarfar ríkis-

sjóðs á innlendum markaði auk stórvaxandi 
lánsfjáröflunar íbúðalánakerfisins. Einnig 
hafa útgáfa og viðskipti með hlutabréf vaxið 
ört, einkum á því ári, sem nú er að líða. 

Síðasta stóra skrefið í þessari þróun var svo 
stigið síðastliðið haust, þegar ákveðið var að 
afnema í áföngum allar hömlur á flutningi 
fjármagns milli Íslands og annarra landa. Frá 
15. desember geta íslenzkir fjármagnseig-
endur í fyrsta skipti í nœstum 60 ár ávaxtað 
hluta af eignum sínum erlendis, og verða þær 
heimildir auknar í tveimur áföngum, unz 
algert frelsi til fjármagnsflutninga verður upp 
tekið í byrjun árs 1993. Frá þeim tíma mun 
fjármagnsmarkaðurinn hér á landi því háður 
beinni samkeppni við markaði annarra landa. 

II. 
Þœr breytingar, sem orðið hafa á þessu sviði 

á undanförnum árum, hafa ekki einungis haft 
gagnger áhrif á fjármagnsmarkaðinn sjálfan, 
heldur ekki síður á heildarþróun þjóðarbú-
skaparins og skilyrði til hagstjórnar. Með 
frjálsari verðmyndun á fjármagnsmarkaði og 
hœkkun raunvaxta hefur framboð á innlendu 
lánsfé aukizt, jafnframt því sem hœrri fjár-
magnskostnaður hefur veitt aukið aðhald í 
rekstri fyrirtœkja og leitt til endurskipulagn-
ingar í rekstri og betri nýtingar lánsfjár. Mikil-
vœgi markaðsvaxta fyrir heildarjafnvægi í efna-
hagsmálum kemur m.a. fram í því, að vegna 
þeirra hefur verið hœgt að fjármagna megin-
hluta ríkissjóðshallans á innlendum markaði 
og koma þannig í veg fyrir enn meiri þenslu-
áhrif af hans völdum. Einnig hafa vextirnir 
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verið óhjákvœmilegt stuðningstœki við þá 
aðhaldsstefnu í gengismálum, sem að jafnaði 
hefur verið reynt að fylgja að undanförnu. 
Varla er því ofmœlt, að vextirnir hafi gegnt 
lykilhlutverki í því að bœta jafnvœgisskilyrði 
þjóðarbúsins í heild og stuðlað þannig að 
þeirri hjöðnun verðbólgu, sem átt hefur sér 
stað að undanförnu. 

Eigi vextirnir að geta gegnt því mikilvæga 
hlutverki í þjóðarbúskapnum, sem hér hefur 
verið lýst, verða þeir að ákvarðast afframboði 
og eftirspurn á markaðnum án beinnar íhlut-
unar stjórnvalda. öll reynsla bendir til þess, 
að tilraunir til þess að lækka vexti með stjórn-
valdsákvörðunum séu líklegar til að gera 
meira tjón en gagn, ef þœr ná þá yfirleitt til-
gangi sínum. Vafalaust er hægt að fœra góð 
rök fyrir því, að lægri vextir en nú eru ríkjandi 
hér á landi væru að öðru jöfnu œskilegir frá 
sjónarmiði hagvaxtar. Sé lœkkun vaxta hins 
vegar knúin fram með þeim hœtti, að henni fylgi 
jafnvægisleysi á lánsfjármarkaði og peningaleg 
þensla, sem kyndir að nýju undir verðbólgu-
þróun, yrðu afleiðingarnar tvímælalaust skað-
legar fyrir hagvöxt og heilbrigða þróun efna-
hagsmála. 

Við núverandi aðstæður virðist einkum 
tvennt geta stuðlað að lækkun raunvaxta. 
Annars vegar þarf að draga úr hinni miklu 
lánsfjáreftirspurn á vegum ríkisins, sem stafar 
bæði af beinum halla á ríkisbúskapnum og af 
ríkisreknum lánakerfum, einkum á sviði 
húsnæðismála. Hins vegar er varanleg lœkkun 
raunvaxta mjög háð því, að það takist að efla 
trú manna á minnkandi verðbólgu og aukinn 
stöðugleika í efnahagsmálum. Þess vegna 
ríður á, að ekki verði of fljótt slakað á því 
aðhaldi í gengis- og peningamálum, sem er 
forsenda raunhæfra kjarasamninga. 

III. 
Ástœða er til að ætla, að sú opnun íslenzka 

fjármagnsmarkaðarins, sem nú hefur verið 
ákveðin, eigi eftirað bæta verulega jafnvægis-
skilyrði í íslenzkum þjóðarbúskap. Með auk-
inni samkeppni á fjármagnsmarkaðnum, sem 
fylgja mun frjálsum fjármagnshreyfingum, 
hlýtur samkeppni að aukast til hagsbóta bœði 
fyrir lántakendur og fjármagnseigendur. 
Draga mun úr þeirri hættu, sem ýmsir hafa nú 
áhyggjur af að fákeppnisaðstæður á hinum 
smáa lánsfjármarkaði hér á landi leiði til hærri 
vaxta en eðlilegt væri við skilyrði frjálsrar 
samkeppni. 

Hitt skiptir ekki minna máli, hver áhrif 
frjálsir fjármagnsflutningar geta haft til aukins 
aðhalds í stjórn efnahagsmála. Þ e g a r gjaldeyr-
isviðskipti eru frjáls, hljóta hvers konar breyt-
ingar, sem valda misræmi í verðlags- og vaxta-
þróun hér á landi og erlendis, að hafa sterk 
áhrif á fjárstrauma milli Íslands og annarra 
landa. Eina vænlega leiðin til þess að tryggja 
varanlegt jafnvœgi við slík skilyrði er að sam-
ræma sem bezt þróun eftirspurnar, verðlags 
og gengis þeim aðstæðum, sem ríkjandi eru á 
hverjum tíma í helztu viðskiptalöndum Íslend-
inga. Þessar aðstæður munu einnig hafa í för 
með sér breyttar áherzlur í stjórn efnahags-
mála, t.d. að því er varðar beitingu helztu 
hagstjórnartœkja. Eftir því sem tengslin við 
erlenda lánsfjármarkaði verða meiri, verður 
stjórn peningamála að beita meiru af orku 
sinni til þess að tryggja skammtímajafnvægi á 
gjaldeyris- og fjármagnsmörkuðum, en jafn-
framt mundi örugg stjórn ríkisfjármála eiga 
enn meira hlutverki að gegna í því skyni að 
tryggja stöðugleika í þjóðarbúskapnum til 
lengri tíma litið. 

J.N. 



Á g ú s t Einarsson: 

Hvernig á að m æ t a 
s jávarútvegsste fnu EB? 

Grein þessi er byggð að hluta til á erindi, sem höfundur hélt á ráð-
stefnu samtaka atvinnurekenda í Borgarnesi 8.-9. maí 1990. 

Fiskveiðar og fiskvinnsla skipa engan sér-
stakan sess innan Evrópubandalagsins. Sjáv-
arútvegur er þar atvinnugrein, sem í flestum 
tilvikum fellur stjórnsýslulega undir landbún-
aðarráðuneyti . Þetta hefur reynst íslend-
ingum erfitt í samningaumleitunum við EB. 

Sjávarútvegur er mikilvægari á Íslandi en 
nokkur önnur ein atvinnugrein í flestum 
löndum EB. Sjávarútvegur hérlendis skilar 
um 16% landsframleiðslunnar, en til saman-
burðar má geta, að sambærilegt framlag iðn-
aðar er um 14%. Aðrar atvinnugreinar hér-
lendis eru með lægra hlutfall. Innan Evrópu-
bandalagsins er sjávarútvegur með um 0,14% 
af landsframleiðslu. Á þessu sést, hvílíkur 
ógnarmunur er á hagsmunum okkar og þeirra 
á þessu sviði. 

Mikilvægi sjávarútvegs er enn meira, þegar 
kemur að gjaldeyrisöflun þjóðar innar . í fyrra 
(1989) var 51% gjaldeyristekna úr sjávarút-
vegi. Næst koma gjaldeyristekjur vegna ál- og 
kísil járnframleiðslu, en stóriðjuverksmiðj-
urnar tvær skiluðu 12% gjaldeyristeknanna 
1989. Þar næst komu gjaldeyristekjur vegna 
samgangna, sem voru 10% á því ári. Vægi 
sjávarútvegs er þannig meira en f jórfal t á við 
hina næstu atvinnugrein í gjaldeyrisöfluninni. 

En lífið er ekki bara saltfiskur. Þótt sjávar-
útvegsmál skipti okkur mestu máli í við-
ræðum við EB, þá ber að gæta að fleiri 
þá t tum, fleiri atvinnugreinum og ýmsum 

vaxtarbroddum, sem skila okkur arði, ef til 
vill ekki á næstu árum, heldur eftir 20-30 ár. 

EB er langmikilvægasta markaðssvæði 
okkar. Þangað fóru 56% vöruútflutnings 
1989, og hefur vægi EB tvöfaldast síðustu 7 
ár. 51% af vöruinnflutningi kom frá EB-
löndum 1989, og hefur verið nokkurt jafn-
vægi á utanríkisviðskiptum okkar og EB á 
liðnum árum. Þó var útflutningur okkar til 
EB um 5 mill jörðum króna meiri 1989 en inn-
flutningur þaðan. 

En EB er ekki viðskiptabandalag nema að 
hluta. Það er framtíðarsýn s t jórnmálamanna 
í Evrópu til að tryggja frið. í 2500 ár hefur 
aldrei ríkt jafnlengi friður í Evrópu og nú síð-
ustu 45 árin. Einkennilegt er að hugsa til þess, 
að öll hin rúm 2400 árin hefur verið barist 
með vopnum á evrópskri grund á nokkurra 
ára fresti eða nær samfellt einhvers staðar í 
álfunni. 

Það er þessi f ramtíðarsýn, friður samhliða 
frjálsræði í hugsun og a thöfnum, sem skiptir 
máli í sambandi við Evrópubandalagið. Til að 
nálgast slík markmið þarf að fara yfir margar 
brýr, semja mörg lög og br jóta niður ýmsa 
múra hagsmuna og valds. 

Afli Íslendinga, Norðmanna og EB 
Á mynd 1 sést afli Íslendinga, Norðmanna 

og EB í 4 ár, frá 1985 til 1988. Hér er allur afli 
sýndur, botnfiskafli og uppsjávarafli . 
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Mynd 1. Fiskafli Íslendinga, Norömanna og EB 1985-
1988. 

Afli okkar eykst frá 1985 til 1988 úr 1.670 
þús. tonnum í 1.750 þús. tonn, en á þessum 
f jó rum árum fer aflinn hjá Norðmönnum úr 
2.080 þús. tonnum í 1.790 þús. tonn. Evrópu-
bandalagið aflar 6,5 millj. tonna 1985 og 6,9 
millj. tonna árið 1987, en ekki eru tiltækar 
tölur fyrir 1988 frá þeim. Það er táknrænt, að 
EB hefur ekki aflatölur fyrir árið 1988, hvað 
þá fyrir árið 1989. 

Við erum ótrúlega stórir miðað við þessar 
þjóðir . Norðmenn eru sýndir í þessum 
samanburði vegna þess, að þeir eru sam-
keppnisaðilar okkar á mörgum mörkuðum. 
Þegar mynd 1 er skoðuð, má velta því fyrir 
sér, að gangi Norðmenn í EB á næstu 5 árum, 
eins og margt bendir til, þá er allur evrópskur 
sjávarútvegur nema sá íslenski sameinaður í 
eina fylkingu. 

Annar athyglisverður samanburður er 
sýndur á mynd 2. 

Árið 1986 var afli EB 4-falt meiri en okkar 
og sá norski um 11% meiri. Á mynd 2 er 
okkar afli settur sem 1. Samanburður á flota-
stærð, en skipastærð Íslendinga er sett jöfn og 
1 í mynd 2, sýnir, að EB-flotinn er um 25 
sinnum stærri en okkar og sá norski er 2,5 
sinnum stærri. Hér er miðað við skipastærð í 

rúmlestum, en mismunurinn á f jölda skipa er 
miklu meiri. Þetta eru ótrúlegar tölur miðað 
við alla umræðuna um alltof stóran flota hér-
lendis. 

Sýnt hefur verið fram á það á öðrum vett-
vangi, 1 ) að séu norskur og íslenskur sjávarút-
vegur bornir saman, benda athuganir til, að 
sambærilegur útgerðarkostnaður sé um 25 
milljörðum króna lægri hérlendis. Þetta stað-
festir, að hér er sjávarútvegur rekinn af 
mikilli hagkvæmni, þó að ekki vilji allir t rúa 
því. Það breytir samt ekki þeirri s taðreynd, 
að íslenski fiskveiðiflotinn er enn of stór og 
gæti minnkað verulega og fiskveiðar þannig 
orðið enn hagkvæmari. 

Styrkir til sjávarútvegs í þessum löndum 
eru mjög miklir. í fyrra voru styrkir til sjávar-
útvegs innan EB 28 milljarðar króna og í Nor-
egi 8,4 milljarðar króna. Hér er einungis átt 
við styrki frá Evrópubandalaginu eða norska 
ríkinu. Styrkir frá einstökum löndum við 
eigin sjávarútveg eða frá bæjarfélögum eru 
hér ekki taldir með. Þetta eru verulegar f jár -
hæðir í samanburði við sjávarútveg okkar , 
sem nýtur engra slíkra styrkja, sem betur fer. 

Afli Íslendinga 
Afli EB 
Afli Norðmanna 

Floti Íslendinga 
Floti EB 
Floti Norðmanna 

1 
4 
1,1 

1 
25 
2,5 

Styrkir á Íslandi, ef EB-kerfið gilti: 
5,8 milljarðar króna. 

Styrkir á Íslandi, ef norska kerfið gilti: 
6,7 milljarðar króna. 

Útflutningsverðmæti sjávarafurða 
Íslandi 1989: 57 milljarðar króna. 

frá 

Mynd 2. Samanburður afla, flotastærðar og styrkja-
kerfis Íslendinga, Norðmanna og EB. 

1) Ágúst Einarsson, Sjávarútvegur - iðnaður • 

veiðistjórnun, Mbl. 24. og 26. maí 1990. 

fisk-
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Augljóst ætti þó að vera, hve ólík samkeppnis-
staðan er. íslenskur sjávarútvegur stenst ein-
ungis þessa samkeppni , vegna þess hve hag-
kvæmur hann er og framleiðni mikil. 

Ef styrkjakerfi E B væri fært yfir á íslenskan 
sjávarútveg, væri sambærileg styrkveiting hér 
um 5,8 milljarðar króna á ári. Ef norska 
styrkjakerfinu væri beitt , væru sambærilegir 
styrkir hérlendis um 6,7 milljarðar króna. Til 
samanburðar var útflutningsverðmæti sjávar-
afurða frá Íslandi 57 mill jarðar króna í fyrra. 
Glöggt má sjá á mynd 2 af þessum saman-
burði, hvílíkar ógöngur þessar þjóðir eru 
komnar í með sinn sjávarútveg, en það á sér 
skýringar. 

Áhrif jaðarbyggða og fríverslun 
Sjávarútvegsstefna E B er fas tmótuð og 

byggir verulega á mikilvægi sjávarútvegs í 
jaðarbyggðum. Við þekk jum vel hérlendis, 
að atvinnugreinar og staðir geta haft ómæld 
áhrif í efnahags- og landsstjórn vegna 
byggðasjónarmiða eða pólitísks vægis langt 
umfram efnahagsleg rök. 

Þessu er að mörgu leyti svo farið með sjáv-
arútveg innan EB og Noregs og skýrir styrk-
veitingarnar, sem f ja l lað var um að f raman. Í 
Norður-Noregi er sjávarútvegur að stórum 
hluta byggðamál og áhrif hans sem slíks mjög 
mikil. Núverandi sjávarútvegsstefna E B er 
ekki í anda markaðshyggju og byggir mikið á 
opinberri íhlutun til styrktar jaðarbyggðum. 

Stefna bandalagsins er m . a . að semja um 
veiðiréttindi eða fríðindi í viðskiptum. En 
stefna EB er líka að úthluta kvótum, vernda 
fiskstofna og tryggja f ramboð af fiski innan 
bandalagsins. Einnig er það stefna EB að efla 
sjávarútveg með hafnaraðs töðu og tæknivæð-
ingu. 

Samningur Íslands og EB frá 1972 með 
„bókun 6" er báðum aðilum hagstæður. Eftir 
inngöngu Spánar og Portúgals í bandalagið 
1986 hefur þó verulegt óhagræði komið í ljós 
vegna saltfisktolla. Árið 1988 greiddum við 
1,3 milljarða króna í tolla til EB . Ef „bókun 
6" hefði ekki verið, hefði tollurinn numið um 
4 milljörðum króna. Það sést því vel á þessu, 

að samningurinn frá 1972 og „bókun 6" eru 
okkur mikils virði. 

Stefna sjávarútvegssamtaka hérlendis 
gagnvart E B er skýr, en hún er að tryggja 
fr jálsan aðgang fyrir allar íslenskar sjávaraf-
urðir inn á markaði bandalagsins. Þessi stefna 
er einfaldlega um það, að litið sé á sjávaraf-
urðir sem iðnaðarvörur í viðskiptum þjóða. 
Ef það næði fram að ganga, féllu líka niður 
styrkir til sjávarútvegs erlendis að nokkrum 
eða verulegum hluta, en þessir styrkir rýra 
samkeppnisstöðu Íslendinga, þótt nær úti-
lokað sé að koma í veg fyrir sérstaka byggða-
styrki innan Evrópubandalagsins. Benda má 
á, að bæði E B og Norðmenn gera sínum sjáv-
arútvegi verst með þessum styrkjum. Fjöl-
mörg dæmi eru um, að styrkveitingar hindri 
eðlilega þróun atvinnugreinar, hvetji til 
rangrar f járfest ingar og leiði til lélegrar 
nýtingar framleiðsluþátta og valdi þannig 
lítilli framleiðni. Stefna EFTA-r ík janna í við-
ræðum við EB er að skilja að sjávarafurðir og 
landbúnaðarafurðir , en ljóst er, að lengra er 
í, að tími frjálsræðis renni upp varðandi land-
búnað innan EB. 

Forsenda Íslendinga gagnvart E B hlýtur að 
vera, að sjávarútvegur verði rekinn eins og 
hver önnur þróttmikil atvinnugrein, sem lýtur 
markaðslögmálum, en sé ekki handbendi 
byggðastefnu eða pólitískra duttlunga. Ef 
ekki tekst að ná fram slíkum viðhorfum í 
samningum okkar á næstu árum, er gagnsemi 
okkar mjög takmörkuð og jafnvel engin. 
Höfundur þessarar greinar hefur hins vegar 
fulla trú á því, að það takist með tíð og t íma. 

Fríverslun með sjávarafurðir getur falið í 
sér til að mynda niðurfellingu tolla og bætta 
samkeppnisaðstöðu okkar. Það kæmi síðan 
fram í aukinni verðmætasköpun með meiri 
vöruþróun. Næsta stóra verkefni okkar í 
sjávarútvegi er að auka verðmæti hvers kílós 
af fiski, sem úr sjó er dreginn. Það gerist með 
meiri sérhæfingu, auknum gæðum, markaðs-
stefnu og ekki síst vegna meira frjálsræðis í 
viðskiptum. 

En viðræður um tolla og veiðar eru ekki 
aðeins viðræður um tölur og peninga. Við 
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erum að tala um óvenjulega nát túruauðlind, 
sem er fiskurinn í s jónum. Þetta er vandmeð-
farnari auðlind en aðrar . EB hefur ekki 
gengið vel um fiskstofna, og full ástæða er að 
hafa allan vara á sér í samstarfi við EB vegna 
f iskstofnanna, þar sem ofveiði er eitt helsta 
vandamál s jávarútvegsþjóða. 

Veiðikvótar EB eru oft ákveðnir vegna 
byggða-, félags- og efnahagsástæðna, en ekki 
út frá fiskifræðilegum röksemdum. Afleiðing 
þessa er ofveiði eins og mörg dæmi sanna. 
Algengt er , að innan E B sé farið 25% til 50% 
fram úr leyfilegum kvótum. Eitt er að fara 
fram úr kvótum, en hitt er alvarlegra, að 
verulegur misbrestur er á, að afla- og löndun-
arskýrslur séu réttar. Þannig er veiði þeirra 
oft miklu meiri en opinberar tölur segja til 
um, og kemur það vitanlega síðar fram í 
veikri stöðu fiskstofna. 

Þetta er m . a . ein ástæða þess, að engar 
aflatölur eru tiltækar fyrir árin 1988 og 1989. 
Skýrslugerðin er öll í ólestri. Þetta eru það 
alvarlegir hlutir, að aldrei getur orðið af sam-
starfi okkar og EB fyrr en regla er á þessum 
málum. 

Stefna EB er að úthluta kvótum til allra 
aðildarlanda. Ráðs töfunarré t tur þ jóðar nær í 
reynd einungis til 12 mílna lögsögu, þótt tekið 
sé tillit til sögulegra veiða aði ldarþjóða, þegar 
kvótum er skipt upp. Þótt núverandi stefna 
EB sé að taka tillit til sögulegra veiða við út-
hlutun kvóta, knýja Spánver jar og Portúgalir 
fast á, að það taki breytingum og að þessar 
þjóðir , sem eiga stóra fiskveiðiflota, fái meiri 
veiðiréttindi. Rök þeirra eru m . a . , að Spánn 
og Portúgal, sem gengu síðar í bandalagið, 
hafi ekki átt þátt í mótun hinnar upprunalegu 
fiskveiðistefnu og ekki sé tekið tillit til mikil-
vægis veiða þeirra á fjarlægum miðum. Þannig 
er ekki ósennilegt, að hagsmunir veiðiþjóða 
innan EB setji meiri svip á sjávarútvegsstefnu 
E B næstu árin. 

Þ o r s k s t o f n a r í N-Atlantshafi og dreifing íbúa 
Á mynd 3 sést þróun veiðistofna þorsksins í 

Barentshafi , Norðurs jó og við Ísland síðustu 
26 ár. 

Þorskstofnar í Norður-Atlantshafi 

Veiðistofn er 
í millj. tonna 

Mynd 3. Þorskstofnar í N-Atlantshafi - þróun veiði-
stofna 1963-1989. 

Eins og sést á mynd 3 er vá fyrir dyrum hjá 
flestum þessara þorskstofna. Stofninn í Bar-
entshafi er stærstur stofna í Norður-Atlants-
hafi, og íslenski þorskstofninn er næststærst-
ur, en aðrir minni eins og sá í Norðurs jó . í 
Barentshafi hrapar veiðistofninn úr 4 millj. 
tonna 1968 í 850 þús. tonn 1989. Þetta er 
algert hrun. í Norðursjó fer veiðistofninn úr 
1.130 þús. tonnum 1971 í 400 þús. tonn 1989 
og er reyndar 350 þús. tonn 1990. Veiðistofn 
íslenska þorskstofnsins fer úr 1.300 þús. 
tonnum 1963 í um 1.100 þús. tonn í fyrra. 
Okkur tókst að rétta úr 2 lægðum á þessu 
tímabili. 

Árin 1968 til 1970 veiddust 2 milljónir 
tonna af þorski í Norður-Atlantshafi . í fyrra 
voru veidd 1,1 millj. tonn. Ef farið yrði að 
ráðum fiskifræðinga, væri þorskafli í Norður-
Atlantshafi í ár 800 til 900 þús. tonn, sem er 
minnsti þorskafli í hálfa öld. 

Þorskur er mikilvægasta botnfisktegundin 
hjá okkur , en líka hjá EB-þ jóðunum og 
Norðmönnum. Mynd 3 sýnir glöggt, a ð o k k u r 
hefur tekist best að halda þessum hlutum í 
lagi og við erum þeir einu, sem erum á réttri 
leið í meginatriðum. Þetta er vandamálið við 
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aðrar þjóðir . Þær bera ekki næga virðingu 
fyrir þessari sérstöku auðlind, enda hefur hún 
tiltölulega litla þýðingu fyrir þær og afmark-
ast oft við jarðarbyggðir . Geta má þess, að 
fiskveiðistjórnun Íslendinga vekur æ meiri 
athygli erlendis. Danir eru þegar með í undir-
búningi að haga veiðum með veiðikvótum á 
hvert skip, sem væru framseljanlegir. 

Fyrir aðrar þjóðir skiptir ekki höfuðmáli , 
þótt illa sé farið með fiskstofnana, en fyrir 
okkur er það lífsspursmál og grundvöllur 
þjóðríkis okkar . Verði f iskstofnum eytt eða 
illa farið með þá hér við land, er útilokað fyrir 
okkur til lengdar að halda uppi svipuðum lífs-
k jörum og aðrar þjóðir . 

En það er fleira, sem mótar sérstöðu okkar 
en hve háðir við erum sjávarafla. Mannfjöldi 
hér er miklu minni en í flestum löndum Evr-
ópu. Auðvitað eigum við ekki að tala um litlu 
þjóðina nyrst í Atlantshafi til að vekja samúð 
með s jónarmiðum okkar . Það er lítilsiglt 
s jónarmið. Hins vegar eru önnur sérkenni í 
byggð okkar , sem vert er að minnast á. 

Myndir 4 og 5 sýna f jölda íbúa á ferkm í 
nokkrum löndum og hundraðshluta íbúa, 
búsettra í höfuðborginni . 

Á Íslandi búa um 2,4 einstaklingar á fe rkm, 

Hlutfall íbúa á h ö f u ð b o r g a r s v æ ð i 
hvers lands 

Mynd 5. Hlutfall íbúa á höfuðborgarsvæðum nokkurra 
landa. 

íbúaf jöldi 
á ferkm 

Mynd 4. Fjöldi íbúa á ferkm í nokkrum löndum. 

í Danmörku um 12.0 og í Hollandi, sem er 
þéttbýlasta land Evrópu, búa um 350 á 
hver jum ferkm. Það er ekki nóg, að íbúar á 
ferkílómetra séu hér fæstir í Evrópu, heldur 
er dreifing landsmanna í landinu mjög sér-
stök eins og sést á mynd 5. 

Hérlendis búa um 55% á höfuðborgar-
svæðinu, en hlutfalislega miklum mun færri 
búa á höfuðborgarsvæðum annarra r íkja í 
Evrópu. Þetta sýnir, að dreifing byggðar er 
miklu meiri annars staðar. Næst okkur koma 
Grikkir með um 30% íbúa í Aþenu, en al-
gengt er, að um 5% til 15% landsmanna búi í 
höfuðborg sinni, sem er undantekningarlí t ið 
stærst borga hvers lands. í Lúxemborg býr um 
21% landsmanna í höfuðborginni . 

Við búum þannig í dreifbýlasta landi Evr-
ópu, en það er líka það land, þar sem flestir 
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landsmanna búa í einni borg. Þessi sérkenni-
lega uppbygging í landi okkar í samanburði 
við önnur Evrópulönd sýnir m. a., að skilyrði 
eru hér um mjög margt öðruvísi en annars 
staðar, hefðir aðrar , lífsskoðanir og þjóðfélag 
með öðrum hætti. 

Það þarf því að gæta enn betur að, þegar 
samstarfið verður sífellt nánara, að þjóðfélag 
okkar markast verulega af sérstökum aðstæð-
um. Allar lausnir á vandamálum eiga við til-
teknar aðstæður. Lausnir, sem eru góðar fyrir 
evrópsk þéttbýlislönd, þurfa ekki að eiga við í 
öllum þát tum hér hjá okkur. 

Þetta breytir engu um það, að við styðjum 
og viljum vera þát t takendur í evrópsku sam-
starfi. Evrópubandalagslöndin reikna með 
verulegum hagnaði vegna væntanlegs innri 
markaðar . Ger t er ráð fyrir, að þ jóðarf ram-
leiðsla innan EB aukist um 4 - 4 , 5 % og verð 
lækki um 6 % , að öðru jö fnu , við tilkomu 
innri markaðar . Þetta er mikil verðmæta-
aukning og bætir samkeppnisstöðu EB-r íkj -
anna verulega gagnvart viðskiptalöndum 
sínum. Eftir 20 ár verður Evrópubandalagið 
sennilega bandalag allra þjóða í Evrópu og 
nær þá bæði yfir Vestur-Evrópu svo og hluta 
Austur-Evrópu, frá Reykjavík til Péturs-
borgar (Leningrad) og frá Lissabon til Búka-
rest. 

Heimavinna og ákvörðun 
Við verðum að gera upp við okkur , hvort 

við sem fámenn þ jóð í stóru landi, lengst allra 
í burtu, viljum á einhvern hátt taka þátt í 
þessari þróun eða ekki. Að mati höfundar 
þessarar greinar eigum við að taka þátt í 
þessu samstarfi . Við getum hins vegar vita-
skuld hafnað því, einangrað okkur , reynt að 
kljúfa tollamúra með fiskinn okkar og búa að 
okkar í anda Bjarts í Sumarhúsum. 

EB léti slíkt vitanlega átölulaust. Okkar er 
valið. Þessa ákvörðun tekur enginn nema við. 
Vegna slökunar í a lþ jóðast jórnmálum 
minnkar varnarhlutverk Íslands óðum, og 
eftir 20 ár hefur lega landsins mun minni 
hernaðarlega þýðingu en nú er. Ef við 
höfnum samstarfi , þýðir það verri l ífskjör til 

lengri t íma og m .a . brottflutning hæfileika-
ríks fólks, sem rífur sig upp til bjartari 
stranda. Ef allir nágrannar okkar , vinir og 
viðskiptaþjóðir mynda eina pólitíska og efna-
hagslega heild, viljum við vera innan dyra 
með vinum okkar , þótt þröngt sé, frekar en 
utangarðs í gjósti. 

En óskum við hins vegar eftir nánara sam-
starfi, þá er það ekkert svar heldur. Það er svo 
margt, sem við verðum að ígrunda vel. Ef við 
gætum ekki sjálf hagsmuna okkar , gætir eng-
inn annar þeirra fyrir okkur . Samningar um 
viðskipti snúast um að gæta eigin hagsmuna 
og markaðskerf ið gerir beinlínis ráð fyrir, að 
sérhver haldi vel á sínum málum. 

Sérmál okkar eru ýmiss konar. Hér hefur 
verið drepið á fiskstofna hérlendis og erlend-
is. Fyrir okkur kemur ekkert annað til greina 
en að forræði um afla í fiskveiðilögsögu okkar 
sé í okkar höndum. Við kunnum vel að stýra 
fiskveiðum og vernda fiskstofna. Nær væri, 
að Íslendingar tækju að sér fiskveiðistjórnun í 
allri Evrópu. Kerfi rangfærslna í aflatölum 
verður að a fnema, og fríverslun verður að 
r íkja með allar s jávarafurðir . Það kemur að 
því, að EB komist að nútímalegri landbúnað-
arstefnu, þótt það verði síðasta hindrunin á 
löngum vegi. Það er því ekkert í vegi, að 
byrjað sé á s jávarafurðum, eins og náðst 
hefur þegar fram innan EFTA. 

Allt tekur þetta t íma, og við höfum nokk-
urt ráðrúm, þótt þróunin sé ör. Ef til vill er 
aðalatriðið, hve margt við eigum ógert, ef við 
ætlum í enn nánara samstarf við Evrópuþjóð-
ir. Evrópu framtíðar innar fylgir frelsi, ekki 
aðeins í verslun, heldur líka á sviði fólksflutn-
inga og f jármagns. Hluti Evrópu býr við þetta 
frelsi nú þegar. Við stefnum að því með við-
ræðum EB og EFTA. 

Hvernig er undirbúningi okkar háttað? Við 
þýðum vissulega reglugerðir í stórum stíl, en 
margt annað þarf að breytast á pólitíska svið-
inu og í hugsunarhætti fólks. Við verðum að 
gera okkur fulla grein fyrir afleiðingum 
breyttrar skipanar í Evrópu. Við verðum að 
koma á jafnvægi í efnahagsmálum, sem þýðir 
m. a. takmörkun erlendra lána, uppstokkun í 



HVERNIG Á AÐ MÆTA SJÁVARÚTVEGSSTEFNU EB? 179 

ríkisrekstri, þar sem meginmálið er, að hlut-
verk ríkisins á sviði þjónustu verði skilgreint 
að nýju og þróuð verði ný launakerfi innan 
ríkisgeirans, ef til vill á grunni hlutaskipta, 
þannig að brotist verði út úr eilífri togstreitu 
um kjaramál ríkisins. 

Við verðum að a fnema millifærslusjóði, 
opna fyrir erlendar lánastofnanir og leggja af 
r íkisbankakerfi ; stokka upp vinnulöggjöf, 
þannig að samningar geti farið eftir starfs-
greinum eða vinnustöðum, nýta enn betur 
fallvötnin og leggja niður sérgreinda lána-
sjóði; leiðrétta ó jafnan atkvæðisrétt , sameina 
sveitarfélög með rót tækum hætti, endur-
skipuleggja landbúnað, koma á fiskveiði-
s t jórnun, sem skilar hagkvæmni, samhliða 
nýrri gengisstefnu, og sameina atvinnulíf í 
eina fylkingu. 

Hvað erum við langt komin með þessi at-
riði? Mjög skammt, og mörg þessi mál hafa 
þróast af tur á bak á síðustu árum. Öll þessi 
atriði, sem nefnd voru, eru nauðsynleg til að 
styrkja atvinnu- og mannlíf með aukinni 
sjálfsábyrgð og eru mörg beinlínis efnisatriði 
í viðræðunum um evrópska efnahagssvæðið 
(EES) . Það er tómt mál að tala um að fara í 
samstarf innan Evrópu nema af fullum styrk-
leika. Þess vegna verðum við næstu mánuði 
og misseri að hrinda ýmsum af þessum um-
bótamálum í f ramkvæmd, sem styrkja fyrir-
tæki og atvinnulíf, ja fna l ífskjör og laga stöðu 
okkar út á við. Við eigum mikið eftir í heima-
vinnu okkar til að geta gefið og þegið í vænt-
anlegu samstarfi . 

Ef við breytum ekki þjóðfélagi okkar í inn-
taki að því, sem gerist í Evrópu, stöndumst 
við aldrei samkeppnina, samvinnuna og frels-
ið. Þessar nauðsynlegu umbætur , sem nefnd-
ar voru, eru pólitískar og verða ekki gerðar 
nema með fulltingi pólitískra afla. Fulltrúar 
atvinnulífsins geta talað sig hása um nauðsyn-
legar breytingar, en þar liggur ekki valdið til 
breytinga. Það vald liggur réttilega hjá pólit-
ískum flokkum og fylkingum. 

En fyrir íslenska pólitík, þar sem sjaldnast 
er litið lengra en til eins árs í senn og oft 
skemur, er athyglisvert að hugsa til þess, að í 

Evrópu er samstaða milli langflestra póli-
tískra hreyfinga um að knýja fram Evrópu 
framtíðar innar . Hvort sem er hægri stjórn 
Þýskalands eða vinstri st jórn Frakklands, 
báðar eru jafnmiklir Evrópusinnar, þótt auð-
vitað greini á um ýmis atriði. Þannig er þetta 
um alla Evrópu og skiptist lítt eftir st jórn eða 
s t jórnarandstöðu. Flokkar Evrópu, sem 
ráða, hafa fyrir löngu uppgötvað, að hér er 
miklu stærra mál á ferðinni en að á sé hætt-
andi, að því sé spillt í innanlandsátökum. 
Þessi skilningur verður að ríkja hér meðal 
alvörust jórnmálaflokka. 

Forrœði yfir auðlindum 
Aðalhættan er sú, að séum við ekki með 

sterk fyrirtæki, öflugt atvinnulíf, góð lífskjör 
og jafnvægi í efnahagsmálum, þá verðum við 
hjáleiga erlendra fyrir tækja. Frelsi í f jár -
magnsflutningum þýðir frelsi í gjaldeyris-
flutningum til og frá landinu, og vaxtastig á 
f jármagni ræðst af vöxtum erlendis. Þetta 
getur þýtt verulegar breytingar hérlendis, og 
lítið er vitað um afleiðingar þess. Til eru 
landssvæði í heiminum, sem hafa orðið illa úti 
eins og austurströnd Kanada, Norður-Noreg-
ur og Norður-Skotland. Þessi svæði búa við 
svipuð náttúruauðæfi og við. Það er þess 
vegna margs að gæta fyrir okkur. 

Í atvinnulífinu verðum við að horfa til þess, 
að útlendir aðilar vilji kaupa hlut í íslenskum 
fiskvinnslustöðvum og íslenskum iðnfyrir-
tækjum. Erlendir aðilar gera það ekki, nema 
þeir telji sig hagnast á því. Þeir hagnast ekki á 
því, nema fyrirtækin skili arði og séu traust. 
Er ekki betra að taka við útlendu hlutafé á 
jafnræðisgrundvelli sem áhættufé í öflug 
fyrirtæki, sem skila arði, heldur en að taka er-
lend lán til að fleyta greiðsluvana atvinnuvegi 
frá einu skeri til annars? 

Nýleg áform Evrópubandalagsins og r íkja 
þess um að verja allt að 170 milljörðum króna 
til uppbyggingar fiskvinnslu innan bandalags-
ins eru alvarleg tíðindi fyrir okkur. Þetta eru 
mjög miklir f j á rmuni r , ekki síst í ljósi þess, að 
afli Evrópubandalagsins er ekki nema um 4 
sinnum meiri en sá íslenski. 
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Þessi uppbyggingaráform E B geta dregið 
enn meira af afla Íslendinga til vinnslu erlend-
is, en nú fara um 15% af botnfiskafla okkar 
fersk til Evrópu í gámum og með fiskiskipum. 
Okkar markmið hlýtur að vera, að verðmæta-
sköpunin vegna þessarar auðlindar okkar sé 
sem allra mest í landinu sjálfu, þótt auðvitað 
fari nokkur afli héðan til ferskfiskneyslu er-
lendis, enda seldur á mjög háu verði. 

Allt öðru máli gegnir um þann íslenska 
fisk, sem unninn er erlendis, til að mynda salt-
aður eða frystur, og keppir þannig við okkar 
framleiðslu í skjóli tolla Evrópubandalagsins. 
Jöfnun þessa aðs töðumunar er eitt helsta 
markmið Íslendinga í viðræðum við EB. 

Þótt gera megi ráð fyrir, að hin fyrirhugaða 
uppbygging fiskvinnslu innan EB verði að 
meginhluta til í syðri löndum bandalagsins, 
þá verður einnig veruleg breyting á nyrðri 
markaðssvæðunum, þangað sem okkar ferski 
fiskur hefur einkum farið. 

Einnig er vert að hafa í huga, að sífelldar 
tækniframfarir eiga sér stað í flutningum á 
ferskum fiski, bæði að því er varðar aðferðir 
til að viðhalda gæðum og ferskleika og til að 
flýta fyrir f lutningum. 

Þessi uppbygging fiskvinnslu innan EB 
styður enn frekar það sjónarmið, að íslensk 
sjávarútvegsfyrirtæki verða að eflast verulega 
á næstu árum, m. a. með hagkvæmari rekstrar-
einingum, skynsamlegri fiskveiðistefnu og 
aukningu á áhættuf jármagni og þá einnig er-
lendis frá. Annars er hætt við, að enn meira af 
okkar afla verði flutt út sem hráefni og mögu-
leg verðmætasköpun geti tapast íslensku 
þjóðarbúi . 

Við verðum að set ja bann áeigu útlendinga 
í auðlindum okkar , hvort sem er í fallvötnum 
eða f iskstofnum. Við höfum reyndar slík lög, 
en útfærslu vantar til að hindra óeðlileg áhrif 
á hagkvæma nýtingu fyrir þ jóðarbú okkar . 
Leppar fyrir útlendinga í fyr ir tækjum eru 
alþekktir víða um heim til að komast f r amhjá 
þröngum reglum. Forræði okkar yfir auðlind-
um verður alltaf að vera ótvírætt. Höfundur 
þessarar greinar kann ekki f rekar en aðrir 
svör við öllum spurningum og veit ekki 

glöggt, hvernig þessi útfærsla verður, en ein 
besta leiðin er sú, að atvinnulífið sé sterkt og 
að bæði sjávarútvegur og iðnaður séu reknir 
án styrkja innan Evrópu eftir lögmálum fr jáls 
markaðskerfis . 

Fiskstofnar eru mjög sérstök auðlind. 
Umræða um efnahagslega nýtingu þeirra er 
miklu skemmra á veg komin en gildir um 
aðrar auðlindir í heiminum. Við þolum ekki 
slys eins og gerst hafa með fiskstofna annars 
staðar. Okkar floti hlýtur að nýta fiskstofna 
hérlendis, þótt afurðir geti með samningum 
farið að verulegu leyti til EB-landanna. 
Gagnkvæmar veiðiheimildir á hefðbundnum 
stofnum verða nær engar, þegar litið er 
nokkur ár fram í t ímann. Þó er sjálfsagt að 
nýta sameiginlega vannýtta stofna, en þeir 
eru sárafáir. 

Margir fiskstofnar ganga hins vegar milli 
lögsagna og þannig skiptir máli, að heildstæð 
lausn náist, þótt ekki væri til annars en að 
koma í veg fyrir ofveiði. Þetta gildir um 
loðnu, karfa og þorsk að hluta. Nú er þegar 
mikið um það innan EB, að til dæmis Spán-
verjar kaupi skip í Bretlandi og veiði þannig 
úr breskum kvóta, en landi síðan fiskinum á 
Spáni. Þetta er kallað „kvótahopp" og er 
alvarlegt vandamál innan EB. Augljóst er, að 
slíkt getum við aldrei heimilað hér. 

Íslendingar hafa ekkert á móti því að selja 
sjávarafurðir sínar í Evrópu. Þörf EB fyrir 
innfluttan fisk er um 1,2 millj. tonn á ári, 
þannig að viðskipti okkar eru þar mjög vel 
séð. Við getum hins vegar ekki fórnað yfir-
ráðarétti yfir nýtingu fiskstofnanna fyrir tolla-
fríðindi, enda ekki ástæða til. 

Íslendingar hafa að ýmsu leyti skipulagt 
sjávarútveg sinn betur en aðrar þjóðir og náð 
betri árangri og það ekki einungis á sviði fisk-
verndar. Sýnt hefur verið fram á , 2 ) að við 

2) Copes, P., Flaaten, O. (1984): „Comparison of 

productivity in the fishing industries of New-

foundland, Iceland and North Norway: Some 

initial observations" í: Chaumel, J.-L. (Ed.): 

Labour developments in the fishing industry, 

Canadian Spec. Publ. Fish. Aquat. Sci. 72. 
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samanburð á framleiðni botnfiskveiða við 

Ísland, Nýfundnaland og Norður-Noreg var 
framleiðni vinnuafls á 10 ára tímabilinu frá 
1970 til 1980 í fiskveiðum 2,4-falt hærra hér-
lendis en á Nýfundnalandi og 2,5-falt hærra 
en í Norður-Noregi . Framleiðni vinnuaflsins 
er botnfiskafli í tonnum á hvert ársverk við 
fiskveiðar. 

Þessi lönd og svæði eru um margt sambæri-
leg. Framleiðni fiskveiðiflotans var langhæst 
hérlendis eða 2,1-falt hærra en á Nýfundna-
landi og 1,6-falt hærra hér en í Norður-Nor-
egi. Framleiðni fiskveiðiflotans er botnfisk-
afli í tonnum á hverja smálest botnfiskveiði-
skipa. 

Þótt þessar niðurstöður staðfesti yfirburði 
íslensks sjávarútvegs, breytir það ekki því, að 
hérlendis er hægt að gera betur og verður að 
gera enn betur vegna mikilvægis sjávarútvegs 
í þ jóðarbúskapnum. Hins vegar er því ekki 
að leyna, að oft virðist íslenskur sjávarút-
vegur alls ekki njóta sannmælis í umræðu og 
skrifum hérlendis. 

Kapp er best með f o r s j á 

Vannýttur skipafloti Evrópubandalagsins, 
sem vantar verkefni , m .a . vegna ofveiði, 
off járfest ingar og rangrar skýrslugjafar á 
liðnum árum, sér gósenland hérlendis. Þess 
vegna er enn meiri ástæða til að vera varkárir. 
Það er engin klukka, sem tifar á okkur. Við 
höfum haldið vel á málum okkar á liðnum 
árum. bæði með beinum viðræðum og kynn-
ingu á sérstöðu okkar. Núverandi stefna EB í 
sjávarútvegsmálum er okkur algerlega óvið-
unandi , og við verðum annaðhvort að stuðla 
að breytingum á henni, sem gerast með tíð og 
t íma, eða gera sérstaka samninga fyrir okkur. 
Við skulum ekki vanmeta vinsamleg ummæli 
ýmissa þjóðarleiðtoga í okkar garð um sér-
stöðu Íslendinga. Oft tekur nokkuð langan 
t íma, þar til að skoðun s t jórnmálamanna 
breytir stefnu og starfsháttum og berst í 
gegnum embætt ismannakerf i . 

EB hefur undirbúið innri markaðinn í lok 
ársins 1992 í mjög mörg ár. Þetta er óhemju 

verkefni. Óvæntar breytingar í Austur-Evr-
ópu síðustu 10 mánuði og EB/EFTA-viðræð-
urnar íþyngja öllum áætlunum EB verulega. 
Vel getur verið, að lengra sé í fríverslun með 
fisk og að sérstaða okkar fái viðurkenningu í 
sérstökum samningum. Enginn veit með 
vissu, hvort verður, en málin hafa þróast 
okkur í hag. 

Stundum virðist sem þolinmæðin sé að 
bresta. Við verðum að drífa í þessu, er sagt, 
og tengjast strax og sækja um aðild, eins og 
Norðmenn gera hugsanlega innan tiltölulega 
skamms t íma. Ekki alls fyrir löngu hlutu 

Íslendingar 4. sætið í söngvakeppni evrópskra 
sjónvarpsstöðva. Það var mjög ánægjulegt, 
en þetta var 5. árið, sem við tókum þátt í þess-
ari keppni. En fyrir 4 árum var öll þjóðin þess 
fullviss, að við yrðum mjög nálægt efsta sæt-
inu með laginu „Gleðibankinn". Þetta muna 
flestir. við erum dálítið örgeðja, Íslendingar, 
og vanir að vilja ná öllu í fyrstu a t rennu. En 
það er mjög mikil pólitísk heimavinna eftir, 
til þess að við stöndum jafnfætis Evrópu-
bandalagslöndunum. 

Hið stóra efnahagslega vandamál okkar og 
heimavinnu má að lokum skoða í hnotskurn á 
mynd 6, sem sýnir erlend lán sem hlutfall af 
landsframleiðslu og greiðslubyrði þessara 
lána sem hlutfall af útf lutningstekjum. 

Mynd 6 sýnir, hvernig hlutfall erlendra 
skulda af landsframleiðslu hefur aukist síð-
ustu tæp 23 ár. Til 1975 er þetta hlutfall um 
25%, næstu 7 ár um 30%, síðustu 8 árin um 
45% og nú yfir 50%. Á 23 árum hefur þetta 
hlutfall hækkað frá 20% af landsframleiðslu í 
51% og verður um 53% í ár eða hærra en 
nokkru sinni fyrr. 

Greiðslubyrðin hefur hækkað úr um 10% 
og er nú 20% af útf lutningstekjum. Við 
greiðum 14 milljarða króna í vexti til útlanda í 
ár. Aukningin er veruleg síðastliðinn aldar-
f jórðung, og ekki hefur allt erlent lánsfé farið 
til arðbærrar f járfest ingar. Skuldugur maður 
er ófr jáls maður . Ofskuldugt fyrirtæki er van-
máttugt til nýrra verkefna. Hlutverk okkar 
sem kynslóðar er að snúa þessu við. Ætlum 
við að skila til barna okkar þessum dráps-
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Mynd 6. Löng erlend lán og greiðslubyrði sem hlutfall af landsframleiðslu og útflutningstekjum 1967-1989. 

Löng erlend lán 

klyfjum skulda við útlendar peningastofn-
anir? 

Evrópa er áskorun til okkar um að koma 
hér ýmsum hlutum í lag, sem við höfum 
vanrækt, og halda síðan vel á í samningum við 
aðrar þjóðir. Þá, en þá fyrst getum við sagt, 
að við höfum skilað okkar skerfi, til þess að 

Ísland geti af fullri reisn tekið þátt í samstarfi 
Evrópuþjóða . 

Stuðst var meðal annars við gögn frá Samstarfsnefnd 

atvinnurekenda í sjávarútvegi, frá Seðlabanka 

Íslands og Hafrannsóknastofnun og við greinar Sig-

fúss Schopka í Sjávarfréttum 1989 og 1990. 



Þórður Friðjónsson: 

INNRI MARKAÐUR EB OG HAGSTJÓRN Á ÍSLANDI 

Eftirfarandi grein er í aðalatriðum samhljóða erindi, sem flutt var 
á ráðstefnu Alþjóðastofnunar Háskóla Íslands 2. nóvember 
1990. 

Í lok árs 1992 renna Evrópubandalagsríkin 
12 saman í eina markaðsheild og mynda svo-
nefndan innri markað bandalagsins. Saman-
lögð landsframleiðsla Evrópubandalagsins 
(EB) nemur um þriðjungi af framleiðslu 
aði ldarr íkja Efnahags- og f ramfaras tofnunar-
innar ( O E C D ) og fólksfjöldinn er um 320 
milljónir. A ð baki samrunanum liggja fjöl-
þættar ráðstafanir sem miða að því að afnema 
allar viðskiptahindranir milli Evrópubanda-
lagsríkjanna. Er þá átt við að viðskipti verði 
fr jáls á öllum sviðum efnahagslífsins. Við-
skipti á innri markaði E B verða því í reynd 
landamæralaus eftir 1992. Þessar ráðstafanir 
hafa einfaldlega verið nefndar „1992" í dag-
legu tali. Tilgangurinn með markaðssamrun-
anum er að stuðla að aukinni hagsæld í Evr-
ópubandalagsr ík junum. Efnahagsleg áhrif 
samrunans verða víðtæk, bæði innan E B og 
utan þess. 

Hér verður gerð tilraun til að lýsa líklegum 
áhrifum innri markaðar E B á hagstjórn á ís-
landi. Fyrst er þó nauðsynlegt að gera grein 
fyrir áhrifum hans á efnahagsþróun innan 
Evrópubandalagsins. 

Innri markaður EB 
Mikið lesefni hefur verið framleitt um áhrif 

innri markaðar E B á efnahagsþróunina í Evr-
ópu. Þetta efni bendir til þess að markaðs-

samruninn feli í sér verulegan efnahagslegan 
ávinning fyrir Evrópubandalagsríkin. Kunn-
ust er líklega svonefnd Cecehini-skýrsla sem 
E B gaf út árið 1988 (Paolo Cecchini, The 
European Challenge: 1992). Niðurstöður 
þessarar skýrslu eru dregnar saman í töflu 1 
sem fylgir hér með. Helstu þeirra eru þessar: 

1. Landsframleiðsla r ík janna eykst um 
4 ,5%. 

2. Verðlag lækkar um 6,1%. 
3. Atvinnutækifærum fjölgar um 1,8 milljónir. 
4. Afkoma ríkissjóða r ík janna batnar um 

2,2% í hlutfalli við landsframleiðslu. 
5. Viðskiptajöfnuður verður hagstæðari sem 

nemur 1% af landsframleiðslu. 

Tafla 1. Áhrif innri markaðar Evrópu. 

Landsframleiðsla, %-aukning 4,5 

Verðlag, %-breyting -6,1 

Atvinna, fjölgun starfa í mi l l jónum 1,8 

Afkoma ríkissjóða, % af V L F 2,2 

Viðskiptajöfnuður, % af V L F 1,0 

Heimild: Paolo Cecchini. The European Challenge, 1990. 

Nú er það svo að þessar niðurstöður eru 
auðvitað ekki óumdeildar. Sumir færa rök 
fyrir því að áhrifin séu vanmetin en aðrir telja 
þau ofmetin . Þannig telur til dæmis Richard 
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Baldwin að við fyrstu áhrif samrunans, sem 
Cecchini-skýrslan metur , bætist að árlegur 
hagvöxtur verði til f rambúðar 0 ,2 -0 ,9% 
meiri í E B eftir 1992 (Economic Policy, mars 
1990). Paul Krugman, prófessor við MIT í 
Bandar ík junum, telur hins vegar að ávinn-
ingurinn verði um eða jafnvel innan við helm-
ing þess sem Cecchini-skýrslan áætlar (óbirt 
handrit að bók) . Frá sjónarhóli hagfræðinnar 
er þó óumdeilt að samruni markaða feli í sér 
efnahagslegan ávinning. Hagfræðin hefur 
hins vegar engar óyggjandi aðferðir til að 
meta hversu mikill hann verður. 

Cecchini-skýrslan metur ávinning EB í 
heild. Rétt er að vekja athygli á því að Evrópu-
bandalagsríkin munu treysta hag sinn mis-
munandi mikið. Þetta hefur meðal annars 
Damien J. Neven kannað ( E E C integration 
towards 1992: Some distributional aspects, 
Economic Policy, mars 1990). Hann kemst að 
þeirri almennu niðurstöðu að fátækari ríki 
EB, Suður-Evrópa, muni hagnast mest á 
innri markaðnum en norðurríkin muni hagn-
ast tiltölulega minna. 

Innri markaður EB, evrópska myntsam-
starfið (EMS) og áform um stofnun mynt-
bandalags Evrópu fela í sér mikla breytingu á 
hagstjórn í r ík jum EB. Þetta er auðvitað ekki 
nákvæm skilgreining á f rambúðarskipan 
efnahagsmála í EB en þó nægjanlega nákvæm 
til þess að unnt sé að draga ýmsar mikilvægar 
ályktanir um áhrif þeirra á hagstjórn ríkj-
anna. Mestu máli skiptir að sjálfsögðu að 
þessi framtíðarsýn krefst þess að ríki EB sam-
ræmi hagstjórn sína í r íkum mæli. Hagtölur 
sýna reyndar þegar skýr merki um aukna 
samræmingu, sérstaklega að því er varðar 
áherslu r ík janna á stöðugleika í verðlagsmál-
um. Minni samræming hefur hins vegar átt sér 
stað á ýmsum öðrum sviðum, til dæmis í ríkis-
f j á rmálum. Þetta kemur fram í töflu 2 sem 
fylgir hér með. 

Samræming hagst jórnar verður án efa mest 
á sviði peningast jórnar . Flest bendir nú til að 
s tofnað verði myntbandalag Evrópu í náinni 
f ramtíð . Í því felst að ekki verður látið nægja 
að tengja saman gjaldmiðla r ík janna , eins og 

Tafla 2. Nokkrar hagstœrðir 

í Evrópubandalaginu 1990. 

Afkoma hins Verðbólga Viðskipta-
opinbera % milli jöfnuður 
% af VLF ára % af VLF 

Belgía -6,1 4.2 2,5 

Bretland 0,7 7,5 -3,2 

Danmörk -0,5 3,1 -1,3 

Frakkland -1,2 3,8 -0,1 

Grikkland -17,2 21,0 -5,5 

Holland -5.1 3,0 2,9 

Írland -1,1 3,3 1,0 

Ítalía -10,2 6,1 -0,8 

Portúgal -7,7 12,0 -2,0 

Spánn -2,0 6,9 -3,2 

Þýskaland -0,8 3,1 4,4 

Heimild: The Amex Bank Review, október 1990. 

nú er gert, heldur verður gengi þeirra fest inn-
byrðis með óafturkallanlegum hætti. Ja fn-
framt hefur verið tekin ákvörðun um að 
stofna sameiginlegan seðlabanka r ík janna og 
líklega verður hafin útgáfa sameiginlegrar 
Evrópumyntar í fyllingu t ímans. Þetta þýðir 
að ein og sama stefna verður í reynd í pen-
ingamálum og gengismálum Evrópubanda-
lagsríkjanna í framtíðinni. Peningastefnan 
verður eflaust byggð á því meginmarkmiði 
að halda viðunandi stöðugleika í verðlags-
málum. Fyrirmyndin verður vafalítið s t jórn 
peningamála í Þýskalandi. 

Skoðanir manna eru hins vegar skiptar um 
áhrifin á stefnuna í r íkisf jármálum. Túlka m á 
skýrslu Delors-nefndarinnar um efnahags- og 
myntbandalag Evrópu á þann hátt að sameig-
inleg yfirstjórn ríkisfjármála sé nauðsynleg 
verði myntbandalagi Evrópu komið á fót 
(Report on Economic and Monetary Union 
in the European Community, European Re-
port nr. 1490, apríl 1989). Þet ta s jónarmið 
draga margir hagfræðingar í efa. Meðal ann-
ars bendir Paul Krugman á þrennt í þessu 
sambandi: Í fyrsta lagi telur hann ekki ástæðu 
til að véfengja að peningastjórn sameiginlegs 
seðlabanka sé fullnægjandi til að stýra heild-
areftirspurn í Evrópubandalagsr ík junum. í 
öðru lagi bendir hann á að r íkisf jármál hafa 
að jafnaði gegnt veigalitlu hlutverki í s t jórn 
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heildareft irspurnar á undanförnum árum. 
Loks vekur hann athygli á því að f jármál ein-
stakra r ík ja Bandar ík janna séu ekki undir 
sameiginlegri yfirstjórn (óbirt handrit að 
bók) . Af þessu má ráða að samræming ríkis-
f já rmálas te fnunnar verður varla talin óum-
flýjanleg, þótt vissulegaskipti st jórn ríkisfjár-
málanna miklu máli fyrir framvindu efna-
hagsmála í hverju landi. Sameiginleg stefna í 
peningamálum útilokar að ríkishalli sé f já r -
magnaður með seðlaprentun, því að slík f jár-
mögnun myndi setja peningakerfið og gengis-
málin öll úr skorðum. 

Í ljósi þess að menn eru sammála um að 
innri markaður EB muni treysta verulega hag 
Evrópubandalagsr ík janna er skiljanlegt að 
aðrar þjóðir velti fyrir sér aðild að Evrópu-
bandalaginu. Þetta á sérstaklega við þau lönd 
sem eiga mikil viðskipti við EB, samanber 
aðildarríki Fríverslunarsamtaka Evrópu 
(EFTA) , og eins ýmsar þjóðir Austur-Evr-
ópu. Næsta víst má telja að margar þessara 
þjóða muni innan fárra ára gerast aðilar að 
EB. Aðdrát taraf l innri markaðar EB mun að 
sama skapi aukast fyrir aðrar þjóðir Evrópu. 

Efnahagsbandalag Evrópu og Ísland 

Íslendingar hljóta að velta fyrir sér kostum 
og göllum aðildar að Evrópubandalaginu eins 
og aðrar þjóðir Evrópu sem eru utan þess. 
Auk hugsanlegs efnahagslegs ávinnings í lík-
ingu við það sem ríki EB búast við eru miklir 
viðskiptahagsmunir í húfi. Efnahagsbanda-
lagsríkin eru langstærsti viðskiptaaðili íslend-
inga. Þannig var hlutur EB í vöruútflutningi 
landsmanna um 56% árið 1989 en á innflutn-
ingshlið var hlutur þess nokkru minni, eða um 
51%. Gerist EFTA-löndin, önnur en Ísland, 
aðilar að EB hækka þessar tölur í 67% á 
útflutningshlið og 70% á innflutningshlið. Þess-
ar tölur koma fram í töflu 3 sem fylgir hér með. 

Þótt þannig megi færa sterk rök fyrir aðild 
Íslands að EB frá utanríkisviðskiptalegum 

sjónarmiðum eru efnahagsleg rök fyrir aðild 
engan veginn ótvíræð (hér verður ekki fjallað 
um pólitísk eða tilfinningaleg rök). Þessu 

Tafla3. Utanríkisverslun eftir viðskiptasvœðum. 
% af heild 

1980 1985 1989 
Útflutningur: 
Efnahagsbandalag 

Evrópu (EB) 46.9 48.8 56,5 

EB + EFTA 57,3 57,4 67,5 

Norður-Ameríka 22,2 27.3 14,6 

Austur-Evrópa 8,9 7,8 5,0 

Austur-Asía 1.5 5,0 7.2 

Innflutningur: 
Efnahagsbandalag 

Evrópu (EB) 47,4 52.7 51,1 

EB + EFFA 66,2 72,5 70.1 

Norður-Ameríka 10.8 7.2 11.5 

Austur-Evrópa 11,1 8,8 6,5 

Austur-Asía 4.2 4.5 5.2 

veldur sérstaða íslensks efnahagslífs. 
íslenska þjóðin er fyrst og fremst sjávarút-
vegsþjóð en ekki iðnaðarþjóð. Innri mark-
aður EB er hins vegar sniðinn að þörfum iðn-
aðarþjóða . Þetta útilokar þó ekki í sjálfu sér 
að aðild að EB sé hagstæð. Tvennt er einkum 
umhugsunarefni fyrir Íslendinga í þessu 
sambandi. Í fyrsta lagi felur aðild í sér að EB 
markar sjávarútvegsstefnuna hér á landi. 
Sjávarútvegsstefna EB hefur hins vegar 
reynst illa sem bæði kemur f ram í ofveiði r íkj-
anna og vafasamri s tyrkjastefnu í greininni. 
Ekki er þó loku fyrir það skotið að Íslendingar 
geti skipað svo málum í sjávarútvegi að aðild 
komi til greina, ef vilji er fyrir hendi. Þetta 
fæli þó líklega í sér nauðsyn á víðtækum 
skipulagsbreytingum í sjávarútvegi, meðal 
annars upptöku veiðigjalds. í öðru lagi eru 
sveiflur í íslenska þ jóðarbúskapnum meiri en 
gengur og gerist í r ík jum EB. Hagst jórn sem 
bundin er af reglum EB getur því orkað tví-
mælis, einkum binding krónunnar við Evrópu-
myntina. Að þessu verður komið aftur síðar. 
Þótt þannig séu alvarlegar hindranir á veg-
inum til EB verður ekki fullyrt að þær séu óyf-
irstíganlegar. Það þarf að kanna nánar en gert 
hefur verið. 

Hér verður ekki tekin afstaða til aðildar að 
EB, heldur verður byggt á því að nauðsynlegt 
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verði að taka upp leikreglur E B í efnahags-
málum í aðalatr iðum hvort sem af aðild 
verður eða ekki. Umfjöllunina um EB og hag-
stjórn á Íslandi sem fer hér á eftir verður að 
skoða í þessu ljósi. 

Hagstjórn á Íslandi og hjá EB 
Rétt er að vekja athygli á því að hagstjórn 

hér á landi hefur verið með nokkuð öðrum 
hætti en víða annars staðar á undanförnum 
áratugum. Eitt megineinkenni hennar hefur 
verið áhersla á tekju- og verðstefnu í stað 
ef t i rspurnars t jórnunar með almennum 
aðgerðum á sviði peningamála og ríkisfjár-
mála, sem gegnt hefur meginhlutverki í s t jórn 
efnahagsmála annarra vestrænna r ík ja . 
Reyndar má rökstyðja að eiginlegri peninga-
stefnu í þeim tilgangi að stuðla að jafnvægi í 
þ jóðarbúskapnum hafi ekki verið fylgt fyrr en 
eftir 1986. Þessi hagst jórnars tefna hefur 
skilað litlum árangri á mælikvarða stöðug-
leika og jafnvægis í þ jóðarbúskapnum þótt 
hún hafi stuðlað að óvenju lágu atvinnuleysi í 
samanburði við önnur lönd. Þessi s jónarmið 
má meðal annars rökstyðja með því að bera 
saman breytingu þjóðarútgja lda og breytingu 

þjóðar tekna milli ára á níunda áratugnum. 
Þetta er gert á mynd 1 sem fylgir hér með. Þar kemur f ram að þjóðarútgjöld sveiflast að 
jafnaði meira en þ jóðar tek jurnar , en hag-
stjórn felst einmitt ekki síst í því að stýra 
heildareftirspurn í efnahagslífinu - þ jóðarút -
gjöldum - með það fyrir augum að draga úr 
sveiflum í þ jóðarbúskapnum og tryggja 
stöðugleika. Hið gagnstæða hefur oft gerst 
hér á landi. í stað þess að draga úr sveiflum 
hefur hagstjórnin magnað þær. 

Hagst jórn hér á landi hefur hins vegar 
breyst mikið á síðustu árum, einkum frá 1986 
þegar ákvörðun var tekin um það að láta vexti 
ráðast á f jármagnsmarkaði . Frá þeim t íma 
hefur stjórn efnahagsmála byggst í ríkari 
mæli en áður á því að beita a lmennum 
aðgerðum á sviði peningamála og ríkisfjár-
mála til að hafa áhrif á heildareftirspurn í 
efnahagslífinu. Þetta á sérstaklega við um 
peninga- og lánamál. Þá var nýlega tekin 
mikilvæg ákvörðun um að létta hömlum af 
f jármagnshreyfingum milli Íslands og ann-
arra landa á næstu misserum í áföngum. í 
þessu felst að hagstjórn hér á landi hefur á 
undanförnum árum þróast hratt í átt til þeirra 

Mynd 1 

Breytingar þjóðarútgjalda og þjóðartekna 
1 9 8 0 - 1 9 9 0 % % 
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hagst jórnaraðferða sem almennastar eru í 
vestrænum r ík jum. 

En hvaða áhrif hefur innri markaður EB á 
hagstjórn hér á landi? Svarið við þessari 
spurningu felst að hluta í því sem þegar hefur 
komið fram hér. Innri markaður E B hvetur til 
þess að hraðað verði aðlögun innlendrar hag-
st jórnar að þeim hagst jórnaraðferðum sem 
aðrar þróaðar þjóðir beita. Vegna mikilla við-
skiptahagsmuna Íslands í Evrópubandalags-
r ík junum virðist augljóst að skynsamlegt sé 
að fylgja leikreglum EB í aðalatriðum. Þetta 
á einnig við þótt Íslendingar gangi ekki í Evr-
ópubandalagið. 

Á þeirri forsendu að Ísland gerist ekki aðili 
að Evrópubandalaginu er stærsta álitamálið 
hvort stefna beri að föstu gengi miðað við 
Evrópumyntirnar eða hvort sveigjanleg geng-
isstefna nái betri árangri. Meginrökin fyrir 
sveigjanlegri gengisstefnu eru þau að aðlögun 
að breyttum ytri aðstæðum er auðveldari en 
þegar gengi er fast. Benda má á reynslu 

Íslendinga í þessu sambandi. Þegar skilyrði 
þjóðarbúsins hafa versnað skyndilega, til 
dæmis vegna aflabrests eða verðfalls á sjávar-
afurðum erlendis, hefur gengisfelling verið 
snar þáttur í aðlögun þjóðarbúsins að nýjum 
og lakari skilyrðum. Þessi leið skapar mun 
minni óþægindi en aðrar leiðir. Ef gengi krón-
unnar er fast er auðvitað ekki hægt að færa 
tekjur til sjávarútvegsins með gengisfellingu 
eins og jafnan hefur verið gert hér á landi. 
Aðlögun greinarinnar að breyttum skilyrðum 
verður því að gerast á kostnaðarhlið. Þá sýnir 
reynslan bæði hér á landi og annars staðar að 
launþegar sætta sig betur við kjararýrnun 
vegna gengisfellingar og verðhækkana en 
beinnar lækkunar á launum í krónum. 

Helstu rökin fyrir föstu gengi eru tvíþætt. í 
fyrsta lagi skapar sveigjanlegt gengi óvissu og 
veldur því kostnaði sem birtist meðal annars í 
minni hagkvæmni í f járfestingu, framleiðslu 
og viðskiptum við útlönd. í öðru lagi dregur 
sveigjanlegt gengi úr aðhaldi að tekjuákvörð-
unum í efnahagslífinu og veitir því minna við-
nám gegn verðbólgu. Fastgengisstefna stuðl-
ar þannig að auknum aga á hagstjórn og 

eykur ábyrgð stjórnvalda á afleiðingum efna-
hagsstefnunnar og ábyrgð aðila vinnumark-
aðarins á afleiðingum kjarasamninga. Þetta 
er í raun kjarni málsins. 

Af þessu má ráða að val gengisstefnu fer 
eftir aðstæðum. Séu hagkerfi svipuð og mikil 
viðskipti milli þeirra má færa sterk rök fyrir 
föstu gengi, eða jafnvel samruna myntanna. 
Því ólíkari sem hagkerfi eru og minni við-
skipti milli þeirra er vafasamara að festa 
gengið. Paul Krugman setur þetta sjónarmið 
fram með þeim hætti sem gert er á mynd 2a 
(óbirt handrit að bók). Þar kemur fram að 
hagur þjóða af föstu gengi, eða myntsam-
runa, eykst eftir því sem viðskipti þjóðanna 
eru meiri en kostnaðurinn minnkar hins 
vegar. Þetta er túlkað á myndinni með 
tveimur línum sem skerast. Hægra megin við 
skurðpunktinn er hagkvæmt að festa gengið 
en vinstra megin ekki. Þótt þetta sé ágæt 
aðferð til að raða saman hugsunum sínum 
svarar hún auðvitað ekki öllum spurningum, 
því að ákaflega erfitt er að mæla þær stærðir 
sem um er að ræða. 

Með Ísland og EB og þá staðreynd í huga 
að sveiflur í íslenskum þjóðarbúskap þurfa 
alls ekki að fylgja hagsveiflu Evrópubanda-
lagsríkjanna má ef til vill setja fram svipaða 
mynd og hér að framan, þar sem lárétti ásinn 
mælir frávik í hagsveiflu Íslands frá hagsveiflu 
Evrópubandalagsríkjanna. Línurnar tvær 
skipta þá um heiti, hagkvæmni minnkaði eftir 

Mynd 2a Hagkvæmni myntsamruna 
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því sem frávikin yrðu st-ærri og kostnaðurinn 
ykist. Þetta kemur fram á mynd 2b. í þessu 
felst að minnki hagsveiflurnar hér á landi í 
f ramtíðinni , til dæmis vegna f ramfara í fisk-
veiðistjórn og/eða aukinni f jölbreytni í 
útflutningi, yrðu rökin fyrir nánari tengingu 
við Evrópumynt i rnar sterkari. í þessu sam-
bandi má sem dæmi nefna að sé hagvaxtar-
þróunin í Austurr íki , Svíþjóð og á Íslandi 
borin saman við hagvaxtarþróunina í aðildar-
r ík jum O E C D í Evrópu í heild fyrir t ímabilið 
1970-1988 kemur í ljós að staðalfrávikið er 
2.1 fyrir Austurr íki , 1.8 fyrir Svíþjóð en 4.1 
fyrir Ísland. Þá er fylgnistuðullinn 0.77 fyrir 
Austurr íki , 0.34 fyrir Svíþjóð en 0.28 fyrir 

Ísland. 
Af f ramansögðu er ljóst að erfitt er að færa 

einhlít rök fyrir því hvor leiðin sé skynsam-
legri fyrir Íslendinga - fast gengi eða sveigj an-
legt. Þessar tvær leiðir þarfnast mun nánari 
skoðunar . Ef til vill eru einhverjar millileiðir 
einnig færar, þar sem þess yrði freistað að 
skjóta ekki loku fyrir gengisfellingu við vissar 
aðstæður. Þetta veikti hins vegar tvímæla-
laust trúverðugleika gengisstefnunnar. 

Lokaorð 
Hér í lokin er rétt að ítreka að flest bendir 

til þess að hagstjórn á Íslandi muni á næstu 
árum færast í aðalatriðum í svipað horf og h j á 
öðrum vestrænum r ík jum. Þetta verður agaðri 
hagstjórn en á undanförnum ára tugum. 
Áhersla verður lögð á að skapa afdrát tar lausa 
umgjörð atvinnu- og efnahagslífs með stefn-
unni í r íkisf jármálum, peninga- og gengis-
málum, þannig að heimili og fyrirtæki geti 
tekið eigin ákvarðanir í ljósi hennar. Þ róun 
efnahagsmála hér á landi mun því ráðast í r ík-
ari mæli af markaðsöflunum. Áhrifin á helstu 
markmið efnahagsstefnunnar , sem eru ö r 
hagvöxtur, stöðugt verðlag, jöfnuður í utan-
ríkisviðskiptum og hátt atvinnustig, eru ekki 
vafalaus. Líklegt má þó telja að atvinnuleysi 
kynni að aukast í bráð þótt efnahagsstefna af 
þessu tagi treysti atvinnustig til lengdar. Hins 
vegar hníga flest rök í þá átt að áhrifin verði 
jákvæð á hin þr jú markmiðin. 
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Gylfi P. Gíslason: 

E f n a h a g s v a n d a m á l 
í í s lenzkum f i skve iðum 

Eftirfarandi grein er samhljóða fyrirlestri, sem fluttur var við 
viðskiptaháskólann í Kaupmannahöfn 8. maí 1990. 

I. 
Tiltölulega stutt er síðan hagfræðingar 

tóku að fjalla um vandamál , sem tengjast 
hagnýtingu svo nefndra sameiginlegra auð-
linda, en þá er átt við auðlindir, sem eru ekki 
í einkaeign neins aðila, heldur eru skoðaðar 
sem sameign, sem frjálst sé að hagnýta, án 
þess að greiðsla komi fyrir. Auðvitað eru 
kunn úr hagsögunni mörg dæmi þess, að væri 
nýtt land, sem enginn átti, numið, gátu menn 
ókeypis slegið eign sinni á svo stór landflæmi 
sem menn kærðu sig um. Ekkert var tekið frá 
neinum. Hinn nýi eigandi þurfti engum að 
greiða verð. Þetta átti sér stað, þegar Norður-
Amer íka var numin. Hliðstætt gerðist í marg-
falt smærri stíl, er Ísland var numið mörg 
hundruð árum fyrr. 

En smám saman urðu nær allar auðlindir á 
landi einkaeign einhvers aðila. Hins vegar er 
sú auðlind, sem fólgin er í fiskistofnum í sjó, 
ekki talin séreign neins, heldur sameign, ann-
ars vegar allra þegna þess ríkis, sem fengið 
hefur viðurkennda ákveðna fiskveiðilögsögu, 
og hins vegar alls mannkyns, að því er snertir 
hafsvæði utan fiskveiðilögsögu allra r íkja . 

Ástæður þess, hve seint hagfræðingar tóku 
að veita athygli efnahagsvandamálum í sam-
bandi við hagnýtingu fiskistofna sem sameig-
inlegrar auðlindar, er ekkert þyrfti að greiða 
fyrir, hafa eflaust verið tvær. Annars vegar 
skiptir sjávarútvegur litlu máli í iðnaðar-
r ík jum nútímans. Hitt er þó eflaust mikil-
vægara, að fram undir aldamótin 1900 er 

talið, að veiði helztu fiskistofna hafi yfirleitt 
verið undir mögulegum hámarksafla. Meðan 
svo var, mátti telja ástæðulaust að telja fiski-
stofna verðmæta auðlind, en á þessari öld 
hafa fiskifræðingar sýnt fram á það með 
óyggjandi rökum, að víða um heim hafa 
ýmsir fiskistofnar verið ofveiddir. Það á ekki 
lengur við, að ekkert sé tekið frá öðrum, 
þegar veitt er. Fiskifræðingar reyndu að leiða 
rök að því, hver væri hámarksafli úr hver jum 
stofni, án þess að hann væri skertur. 

Nú tóku hagfræðingar smám saman að láta 
vandamál sjávarútvegs til sín taka. Gat það 
verið skynsamlegt efnahagsmarkmið að 
stefna að sem mestum hámarksafla? Er víst, 
að hreinn afrakstur fiskveiða sé þá mestur, 
þegar aflamagn er í varanlegu hámarki? Með 
hvaða aðferðum og með hversu mikilli sókn 
verður veitt mcð sem ódýrustum hætti? 

Slíkar spurningar urðu kjarni þeirrar grein-
ar, sem nefnd hefur verið fiskihagfræði. 
Sérstaða sjávarútvegs eða fiskveiða miðað 
við aðrar atvinnugreinar er fólgin í því, að 
undirstaða þessarar atvinnugreinar, fiskurinn 
í s jónum, er nokkurs konar auðlindasjóður, 
sem annars vegar endurnýjar sig sjálfur, þar 
eð fiskurinn eignast afkvæmi, en er á hinn 
bóginn skertur með veiðum, og geta veið-
arnar að sjálfsögðu orðið svo miklar, að þessi 
s jóður eða auðlind endurnýist ekki, hún 
skerðist. Ja fnf ramt er enginn einkaeigandi að 
fiskistofnum, og frá alda öðli hefur hagnýting 
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þeirra verið frjáls. í kjölfar þess, að fiski-
fræðingar sýndu fram á ofveiði, varð það þó 
ágreiningslaust, að ríkisvald setti reglur, sem 
ætlað var að vernda fiskistofna, og að al-
þjóðasamþykkt i r væru gerðar í sama skyni. 
En hér hlaut sú spurning að vakna, hvort 
slíkar reglur tryggðu hagkvæmar veiðar, þótt 
þær næðu þeim tilgangi, sem þeim var ætlað-
ur. 

Athuganir fiskihagfræðinga leiddu í ljós, 
að það jafnvægi. sem myndast við fr jálsar og 
ókeypis fiskveiðar, skilar ekki mestum 
hreinum afrakstri . Þeir hafa skilgreint jafn-
vægi við hámark hreins afraksturs til aðgrein-
ingar f rá hámarki varanlegs afla. Sýnt hefur 
verið fram á, að jafnvægi við hámark varan-
legs afraksturs næst með minni sókn en á sér 
stað við jafnvægi í frjálsri og ókeypis sókn og 
sömuleiðis við minni sókn en skilar hámarki 
varanlegs afla. Niðurstaða fiskihagfræðinga 
er sú, að tilhneiging til ofveiði og óhagkvæms 
rekstrar í sjávarútvegi standi einmitt í sam-
bandi við það efnahagsskipulag, sem ríkjandi 
hafi verið í fiskveiðum, þ. e. að sókn sé frjáls 
og ókeypis. Í aðalatriðum er niðurstaða fiski-
hagfræðinga sú, að í f r já lsum og ókeypis fisk-
veiðum komi eðlilegt afgjald auðlindarinnar, 
sem fólgin er í f iskistofnunum, eðlileg renta 
auðlindarinnar, ekki til skila, en hana mætti 
nefna sjávarrentu til samræmis við jarðrent-
una í almennri hagfræði. Enginn innheimti 
s jávarrentuna, og fari hún þess vegna for-
görðum. Í slíkum fiskveiðum valdi útgerðar-
menn hver öðrum ytra óhagræði með því að 
minnka þá fiskistofna, sem aðrir geti veitt úr. 
Þar eð fiskistofnar séu t akmörkuð auðlind, 
séu aflaskilyrði eins útgerðarmanns háð 
ákvörðunum annars um rekstur sinn. 

En vandamálið er í raun miklu f lóknara en 
þet ta . Jafnvægi við hámark varanlegs afrakst-
urs næst við minni sókn en leiðir til jafnvægis 
við fr jálsar og ókeypis fiskveiðar og jafnvægis 
við hámark varanlegs afla. En þetta jafnvægi 
varanlegs hámarksafraksturs , sem stefna 
verður að með minnkun sóknar, næst ekki í 
einu vetfangi. 

Breyting á sókn hefur áhrif á stofnstærð, 

en stofnstærð breytist ekki þegar í stað í 
kjölfar sóknarbreytingar. Breyting stofn-
stærðar tekur t íma. Það getur tekið nokkur , 
jafnvel allmörg ár, að stofnstærðin lagi sig að 
breyttri sókn. Fiskiskip hef ja ekki heldur 
veiðar né hætta þeim umsvifalaust. Verið 
getur, að hagnaður verði af veiðum í nokkurn 
t íma, án þess að það hafi teljandi áhrif á sókn. 
Enn ólíklegra er, að taprekstur hafi skyndi-
lega áhrif til minnkunar sóknar. Tíminn 
skiptir því augljóslega miklu máli í sambandi 
við ákvarðanir í fiskveiðum. 

Helztu viðfangsefni fiskihagfræðinga síð-
ustu tvo til þr já áratugina hafa verið fólgin í 
a thugunum á, hvernig taka megi tillit til t íma-
sjónarmiðsins. Þess vegna er nú talað um 
t ímatengda (dynamiska) fiskihagfræði í mót-
setningu við þau kyrrstæðu (statisku) sjón-
armið, sem mótuðu athuganir fyrstu fiskihag-
fræðinganna. Ja fnf ramt þarf að taka tillit til 
mjög flókinna aðstæðna í lífríki sjávarins og 
margs konar óvissu, sem af þeim leiðir. Nú-
tíma t ímatengd fiskihagfræði er því mjög 
tæknileg fræðigrein, þar sem verður að beita 
stærðfræði og hagnýta tölvur í r íkum mæli, en 
viss grundvallaratriði eru þó einföld: Þau, 
að frjálsar og ókeypis fiskveiðar hafa tilhneig-
ingu til þess að leiða til ofveiði og hagnýta 
framleiðsluöfl með óhagkvæmum hætti, jafn-
framt því að skila ekki eðlilegri rentu, sjávar-
rentunni. 

II. 
Á þessari öld hafa orðið mjög miklar breyt-

ingar á fiskveiðum við Ísland, bæði að því er 
snertir magn aflans og samsetningu hans og 
eins að því er snertir aðild Íslendinga og 
útlendinga að veiðunum. Fyrstu ár aldarinnar 
var fiskaflinn um 200.000 smálestir árlega, en 
hefur komizt upp í 1,5 mil l jónirás íðar i árum. 
Í byrjun aldarinnar veiddu útlendingar tæpa 
þr já f jó rðu hluta aflans, en á undanförnum 
árum hafa Íslendingar veitt 97-98% hans. 

Hagkvæm nýting Íslendinga á auðugum 
fiskimiðum umhverfis landið hefur verið 
grundvöllur þeirrar geysiöru efnahagsþróun-
ar, sem átt hefur sér stað á Íslandi á þessari 
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öld. Á fyrri hluta aldarinnar breyttist f rum-
stætt bændaþjóðfé lag í nútíma iðnríki með 
l í fskjörum, sem eru svipuð því, sem gerist í 
Vestur-Evrópu, og er mótað af norrænum 
velferðarhugmyndum, en sú þjóðfélagsgerð, 
sem þróaðist á fyrri hluta þessarar aldar, 
hefur smám saman verið að breytast á undan-
förnum áratugum. aðeins 14% af vinnuafli 
þ jóðar innar starfa nú beinlínis við sjávarút-
veg eða álíka margir og við iðnað. Þegar tekið 
er tillit til hjálpargreina sjávarútvegsins, má 
gera ráð fyrir, að 25-30% af þ jóðar tek junum 
megi rekja til hans. Hann aflar um helming 
gjaldeyris teknanna. Það vill hins vegar 
gjarnan villa mönnum sýn varðandi þýðingu 
sjávarútvegsins, að um þrír f jó rðu hlutar 
vöruútflutningsins eru sjávarafurðir . Þýðing 
hvers konar þjónustu hefur hins vegar vaxið 
gífurlega, eins og hvarvetna hefur átt sér stað 
í nút íma þjóðfé lögum. 

Þess vegna beinist athyglin í efnahags-
málum Íslendinga nú í sívaxandi mæli að 
þeirri auðlind landsins, sem fram til þessa 
hefur verið minnst hagnýtt, þ . e . orkunni í 
fallvötnum landsins og jarðhi tanum, en talið 
er, að aðeins 10% af hagnýtanlegri vatnsorku 
og aðeins um 2% af jarðhitanum hafi verið 
beizluð. Þess vegna má gera ráð fyrir, að vöxtur 
íslenzks atvinnulífs verði á næstu áratugum 
fólginn í uppbyggingu orkufreks útflutnings-
iðnaðar, svo sem áliðnaðar, sem raunar er 
þegar fyrir í landinu. 

Samhliða því, að hlutfallsleg þýðing sjávar-
útvegsins hefur farið og fer enn minnkandi , 
hefur átt sér stað skerðing á botnfiskstofnun-
um. Stærð þeirra er nú aðeins helmingur til 
tveggja þriðju hluta þess, sem hún var á sjötta 
ára tugnum. Auk þessa er augljóst, að ís-
lenzkur sjávarútvegur er nú rekinn á óhag-
kvæman hátt , fyrst og fremst vegna þess, að 
fiskveiðiflotinn er allt of stór miðað við það 
aflamagn, sem óhætt er að veiða, kannski 
þriðjungi of stór. Rót tækar hagræðingarráð-
stafanir eru því nauðsynlegar. 

Íslenzkur sjávarútvegur byggist fyrst og 
fremst á veiðum nokkurra botnfisktegunda, 
og eru þorskur , ýsa, ufsi og karfi þeirra mikil-

vægastar. Ennf remur eru veiddar tvær teg-
undir uppsjávarfiska, síld og loðna, og 
nokkrar krabba- og skelfisktegundir, humar, 
rækja og hörpudiskur. í venjulegu ári nemur 
aflaverðmæti botnfiskflotans 80-85% af 
heildarverðmæti aflans, verð uppsjávarfisk-
anna um 15% og verðmæti annars afla rúm-
lega 5%. Langmikilvægustu veiðarnar eru 
þorskveiðarnar, sem venjulega skila um 
helmingi aflans. 

Í fiskiskipaflota Íslendinga eru rúmlega 100 
skuttogarar, sem stunda úthafsveiðar, og um 
700 önnur fiskiskip. Að sinálestatölu eru 
skuttogararnir tæplega helmingur flotans og 
veiða um það bil helming aflans. 

Afli Íslendinga hefur vaxið mjög á undan-
förnum áratugum, bæði að magni og verð-
mæti. Á hinn bóginn hefur fiskiskipaflotinn 
vaxið miklu meira en aflinn. Um þr jár bylgjur 
f járfest ingar í sjávarútvegi hefur verið að 
ræða síðan síðari heimsstyrjöldinni lauk. Hin 
fyrsta átti sér stað í kjölfar loka heimsstyrj-
aldarinnar, þegar endurnýjun fiskiskipaflot-
ans hafði ekki getað átt sér stað vegna styrj-
aldarinnar, en Íslendingar höfðu á hinn bóg-
inn eignazt gildan gjaldeyrisvarasjóð vegna 
mikils afla og hagstæðs útflutningsverðs á 
s tyr jaldarárunum. Önnur fjárfestingarbylgj-
an hófst í upphafi s jöunda áratugarins í 
tengslum við miklar síldargöngur að landinu. 
Hin þriðja og mesta hófst síðan í byrjun átt-
unda áratugarins í sambandi við uppbyggingu 
atvinnulífs utan höfuðborgarsvæðisins, sem 
kennd hefur verið við „byggðastefnu". Þess-
ari gífurlegu fjárfest ingarbylgju er í raun og 
veru ekki lokið enn. Fram til á t tunda ára-
tugarins urðu ekki gagngerar breytingar á 
aukningu aflaverðmætis annars vegar og 
verðmætis fiskiskipaflotans hins vegar. Á ára-
tugunum 1950-1970 jókst aflaverðmæti um 
94%, en verðmæti fiskiskipaflotans um 86%. 
Frá 1970 til 1987 jókst aflaverðmæti hins vegar 
um 106%, en verðmæti flotans um 180%. 

Síðan á s tyrjaldarárunum hefur a fkoma 
sjávarútvegs á Íslandi yfirleitt verið léleg, að 
stuttum tímabilum frátöldum, svo sem á síld-
arárunum um miðbik s jöunda áratugarins og 
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á árunum í kjölfar stækkunar fiskveiðilög-
sögunnar á síðari hluta át tunda áratugarins. 
Meginskýringin er fólgin í þeirri aukningu á 
f jármagni fiskiskipaflotans, sem a . m . k . 
þegar árið 1960 var orðinn nógu stór til þess 
að veiða þann afla, sem var veiddur, en hélt 
þó áfram að vaxa og hefur vaxið um 75% 
meira en aflinn síðan 1970. Skýrslur benda til 
þess, að sá virðisauki, sem rekja má til sjávar-
útvegsins, þ . e . samtala launa og hagnaðar , 
hafi á undanförnum áratugum ekki hækkað í 
k jölfar aukins aflaverðmætis. 

Þessi þróun þurfti ekki að koma á óvart . 
Hún varð eins og búast mátti við samkvæmt 
undirs töðukenningum fiskihagfræðinnar, 
þegar fr jálsar og ókeypis fiskveiðar eru stund-
aðar til lengdar á gjöfulum fiskimiðum. Of 
mikið var gengið á fiskistofnana. Flotinn varð 
of stór. Veiðarnar urðu-óhagkvæmar. 

Þegar á fyrri hluta aldarinnar var orðið 
ljóst, að um ofveiði var að ræða á Íslandsmið-
um, en það var ekki á valdi Íslendinga að 
hamla gegn því, meðan fiskveiðilögsagan var 
t akmörkuð við þ r j á r sjómílur, eins og hún var 
samkvæmt samningi dönsku og brezku ríkis-
s t jórnanna frá 1902 til 1952. Þegar sá samn-
ingur féll úr gildi, hófst barát ta Íslendinga 
fyrir stækkaðri fiskveiðilögsögu. Sú barát ta 
varð sigursæl, og stækkaði fiskveiðilögsagan í 
þrem áföngum úr 3 mílum í 200 mílur á 
á runum 1958 til 1975. Þótt 200 mílna lögsagan 
gerbreytti aðstæðum, varð samt enn drát tur á 
því, að tekin væri upp almenn st jórn á fisk-
veiðunum, þótt nauðsyn hennar hefði mátt 
vera ljós, og það voru ekki fiskihagfræðileg 
s jónarmið, sem urðu til þess, að gripið var til 
ráðstafana til s t jórnar á f iskveiðunum, heldur 
aflabrestur. Um svipað leyti og fiskveiðilög-
sagan var s tækkuð í 200 mílur, komst Haf-
rannsóknastofnun Íslendinga að þeirri niður-
stöðu, að ástand þorskstofnsins væri mjög 
alvarlegt. í kjölfar þess var í fyrsta sinn tekin 
upp al lsherjarst jórn á botnfiskveiðum, en í 
óhagkvæmu formi. St jórnin var fólgin í því, 
að veiðar voru bannaðar í ákveðinn daga-
f jölda á ári. Þessu kerfi var beitt til ársins 
1984, þegar núverandi kerfi var tekið upp. 

Það hefur verið nefnt „kvótakerf i" . Aðal-
atriði gildandi laga um fiskveiðistjórnina e ru 
þessi: 

Fiskistofnar á Íslandsmiðum eru sameign 
íslenzku þjóðarinnar . Sjávarútvegsráðherra 
ákveður árlega, að fengnum tillögum Haf -
rannsóknastofnunarinnar , þann afla, sem 
veiða má úr hverjum fiskistofni. Leyfum til 
veiðanna er úthlutað til fiskiskipa. Leyfi til 
botnfiskveiða fela ýmist í sér heimild til þess 
að veiða tilgreint magn af ákveðnum teg-
undum eða heimild til þess að stunda veiðar í 
ákveðinn dagafjölda. Útgerðir geta valið 
milli leiðanna. Framsal veiðileyfa er heimilt, 
en þó með ýmsum takmörkunum. 

Þetta kerfi til s t jórnar á fiskveiðunum er án 
efa miklu hagkvæmara en það, sem gilti f rá 
1977 til 1984, að ekki sé talað um það kerfi 
fr jálsra fiskveiða, sem áður hafði gilt. Óhætt 
mun að fullyrða, að engin Evrópuþjóð hafi 
tekið upp víðtækara kerfi til s t jórnar á fisk-
veiðum sínum en Íslendingar f ramkvæma nú 
samkvæmt gildandi lögum. Fiskveiðistjórn 
Norðmanna og Færeyinga er t . d . miklu 
umfangsminni og ekki eins heilsteypt. Af 
r ík jum í öðrum heimsálfum, sem tekið hafa 
upp stjórn á fiskveiðum sínum, ber fyrst og 
fremst að nefna Nýja Sjáland, en einnig Kan-
ada, Ástralíu og Japan, og er s t jórnkerfi Nýja 
Sjálands sérstaklega athyglisvert vegna þeirra 
s jónarmiða, sem þar gætir, að því er varðar 
hagkvæmni í rekstri. í engu þessara landa 
skiptir sjávarútvegur þó jafnmiklu máli og á 
sér stað um Ísland. 

III. 
Þótt almenn samstaða sé um, að nauðsyn-

legt sé að takmarka sókn í fiskistofnana á 
Íslandsmiðum, hefur verið og er ágreiningur 
um það, bæði á Alþingi og í almennri um-
ræðu, hvernig það skuli gert í einstökum at-
riðum. Hér er ekki um ágreining milli s t jórn-
málaflokka að ræða. Sóknar takmörkunin og 
sú st jórn fiskveiðanna, sem hún gerir nauð-
synlega, snertir hagsmuni fólks í einstökum 
byggðarlögum, hagsmuni einstakra greina 
sjávarútvegsins og hagsmuni einstakra 
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atvinnuvega þjóðar innar , fyrst og fremst 
hagsmuni sjávarútvegsins annars vegar og 
annarra útflutningsatvinnuvega og sam-
keppnisgreina í iðnaði hins vegar. Þetta stafar 
af því, að sjávarútvegurinn hefur ókeypis 
aðgang að auðlind þeirri, sem hann hagnýtir, 
en aðrar útflutningsgreinar sem og sam-
keppnisiðnaður, þ. e. innlendur iðnaður, sem 
keppir við innfluttar vörur, verða að greiða 
fyrir öll sín aðföng. Það st jórnkerfi í sjávarút-
vegi, sem smám saman hefur verið byggt upp 
síðan 1984, tekur fyrst og fremst tillit til hags-
muna sjávarútvegsins og sjónarmiða samtaka 
hans, en sjávarútvegurinn á mjög sterk ítök í 
öllum s t jórnmálaf lokkum, einkum þó í 
hinum stærsta þeirra, Sjálfstæðisflokknum, 
sem er fr jáislyndur hægri flokkur. Við mótun 
s tefnunnar hefur þurft að leita margs konar 
málamiðlunar milli hagsmuna einstakra hér-
aða og hópa innan sjávarútvegsins. He fu r það 
verið gert undir forystu sama sjávarútvegs-
ráðherrans allar götur frá 1984, fyrst með 
reglugerðum á grundvelli a lmennra laga um 
fiskveiðar, sem sett voru skömmu eftir að 
fiskveiðilögsagan var færð út í 200 mílur, 
en síðan með sérstökum lögum. Hann er í 
Framsóknarf lokknum, sem er miðflokkur. 
Gildandi lög renna út í lok þessa árs, og hefur 
setning nýrra laga um þessi efni verið eitt af 
aðalviðfangsefnum Alþingis á þessu ári. Ný 
lög voru sett um fiskveiðistjórnina á síð-
asta degi þingsins í vor eftir miklar deilur. 
Nokkrar minni háttar breytingar voru gerðar 
á lagasetningunni, að mínu viti allar til bóta. 
Ég mun síðar víkja að athyglisverðustu breyt-
ingunni. 

Á undanförnum árum hefur með vax-
andi þunga verið sett f ram hugmynd um 
grundvallarbreytingu á fiskveiðistefnunni. 
Hún er fólgin í því, að veiðileyfi eigi ekki að 
a fhenda ókeypis, heldur selja þau, annað 
hvort á uppboði eða á föstu verði, sem ríkis-
valdið ákveði. Formælendur þessarar tillögu 
eru fyrst og fremst f ræðimenn, hagfræðingar 
og raunvís indamenn, en hún hefur sætt mjög 
harðri andstöðu hagsmunaaðila í sjávarút-
vegi. Nær allir hagfræðingar, sem um málið 

hafa skrifað, hafa lýst sig fylgjandi hugmynd-
inni, þar á meðal aðalbankast jóri Seðlabank-
ans og forstjóri Þjóðhagsstofnunarinnar. 
Hún hefur þó ekki hlotið stuðning neins 
st jórnmálaflokks, en einstakir st jórnmála-
menn hafa þó lýst fylgi við hana, svo sem ráð-
herra viðskipta- og iðnaðarmála, sem er sósíal-
demókrat i , og fyrsti þingmaður Sjálfstæðis-
flokksins í Reykjavík. Verzlunarráð hefur 
lýst stuðningi við hugmyndina í stefnuskrá 
sinni, og hún nýtur víðtæks stuðnings meðal 
iðnrekenda, en sem stendur a . m . k . hefur 
þessi tillaga áreiðanlega ekki meirihlutafylgi 
á Alþingi. 

Rökin fyrir því, að þeir, sem fá veiðileyfi, 
eigi að greiða fyrir þau með einhverjum hætti, 
eru tvenns konar. Annars vegar er sú stað-
reynd, að leyfin eru verðmæt. Fyrst stofnarnir 
eru ekki nógu stórir, til þess að hægt sé að 
leyfa ó takmarkaða hagnýtingu þeirra, eins og 
óhætt var áður fyrr, þá verða fiskistofnarnir 
takmörkuð auðlind, sem hagkvæmast er að 
vernda með verðlagningu. Þeir gefa auðvitað 
af sér arð, óháð afkomu útgerðarinnar sem 
heildar, s jávarrentuna. Þennan arð á þjóðar-
heildin. Þegar veiðileyfum er úthlutað ókeyp-
is, er þessi renta afhent þeim, sem leyfin 
hljóta, á Íslandi í aðalatriðum þeim, sem áttu 
skip á vissum tíma. Sjávarrentan nemur mjög 
háum upphæðum. Það kemur fram í því, að 
þegar eigendur veiðileyfa hagnýta heimildir 
til framsals veiðileyfa, eru þau seld á góðu 
verði. Og þegar skip eru seld, fæst fyrir þau 
mun hærra verð en svarar til eðlilegs markaðs-
verðs, vegna kvótans, sem fylgir þeim. Hér er 
því um gífurlega hagsmuni að tefla. 

Hin hlið rakanna fyrir því, að greiðsla eigi 
að koma fyrir veiðileyfin, sem skiptir ekki 
minna máli, er sú, að þegar til langs t íma er 
litið, er það fljótvirkasta leiðin til þess að ná 
f ram minnkun fiskiskipaflotans með hag-
kvæmum hætti, þ . e . þannig, að óhagkvæm-
ustu skipin hætti veiðum, en þær verði í hönd-
um þeirra ú tgerðarmanna, sem stundað geti 
veiðarnar með hagkvæmustu móti og tryggja 
þannig hámark varanlegs afraksturs af veið-
unum. Ýmsir fiskihagfræðingar hafa bent á, 
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að þessu hagkvæmnissjónarmiði mætti ná 
með því móti, að framsal veiðileyfa væri 
algerlega fr jálst . Markaðsskilyrði yrðu þá að 
vera ful lkomin, en reynsla í markaðsviðskipt-
um sýnir, hversu torvelt er að tryggja slíkt. 
Það tæki og mun lengri t íma að ná markmið-
inu þannig og með þessu móti er engan veg-
inn tekið á því þjóðfélagslega ranglæti, sem í 
því felst að afhenda takmörkuðum hópi 
manna verðmæti, sem eru eign alþjóðar . 

Ýmiss konar mótbárur eru bornar fram 
gegn gjaldi fyrir veiðileyfi. í fyrsta lagi er því 
haldið f ram, að útvegsmenn og sjómenn væru 
þá sviptir hefðbundnum rétti til þess að 
stunda atvinnuveg sinn. Því er til að svara, að 
það hljóti að teljast óeðlilegt og óhagkvæmt 
að tryggja ákveðnum hópi einkarétt til 
a tvinnurekstrar , ekki sízt, þegar því fylgi 
arður , sem sé sameiginleg eign þjóðarhei ldar-
innar. í öðru lagi er talið, að með þessu móti 
yrði sjávarútvegurinn skattlagður umfram 
aðra atvinnuvegi. Hér yrði hins vegar ekki um 

skattlagningu í hefðbundnum skilningi að 
ræða, heldur greiðslu á rentu af takmarkaðri 
auðlind, hliðstæðri jarðrentunni , sem engum 
dettur í hug að jafna til skattgreiðslu. Hins 
vegar er það rétt , að gengisskráningu á ís-
landi hefur löngum verið hagað þannig, að 
hún hefur verið við það miðuð, að sjávarút-
vegurinn komist af, en hagnaðist ekki veru-
lega. Má segja, að með því móti hafi útflutn-
ingur verið skattlagður í þágu innflutnings. 
Þess vegna hafa þeir, sem mæla með sölu 
veiðileyfa, lagt áherzlu á, að hana verði að 
tengja skynsamlegri stefnu í gengismálum, 
sem sé miðuð við, að heildarjafnvægi í þjóð-
arbúskapnum náist, að helztu útflutnings-
greinar sé hægt að reka með góðri a fkomu og 
sæmilegt jafnvægi sé í utanríkisviðskiptum 
þjóðar innar , þegar yfir nokkurn t íma er litið. 
Hér er því ekki aðeins um að ræða nýmæli 
varðandi fiskveiðistefnuna, heldur mál, sem 
snertir grundvallaratriði í hagstjórn á Íslandi, 
en breyting gengisstefnunnar er þegar orðin 
nauðsynleg vegna aukinnar hlutdeildar iðn-
aðar og þjónustu í útf lutningnum. Meðan 
gengisstefnan er miðuð við afkomu sjávarút-

vegsins og ekki tekið tillit til þess, að hann 
greiðir ekkert fyrir afnot af f iskimiðunum, er 
öðrum útflutningsgreinum en sjávarútvegi 
íþyngt. 

Jafnframt hefur því verið haldið fram af 
hálfu eindreginna andstæðinga ríkisafskipta 
af atvinnulífinu, að varhugavert sé, að tek jur 
af sölu veiðileyfa renni í ríkissjóð. Því er til að 
svara, að auðvitað er ástæðulaust að gera ráð 
fyrir því, að ríkissjóður hljóti að fara illa með 
tek jur , og í þessu sambandi hefur raunar 
verið hreyft þeirri nýstárlegu hugmynd, að 
hið opinbera afhendi öllum landsmönnum 
eins konar hlutdeildarbréf í þeirri auðlind, 
sem í fiskistofnunum felst, og síðan geti þeir 
selt útvegsmönnum þann rétt til veiða, sem 
bréfunum fylgi, á markaðsverði . 

Þriðja mótbáran gegn sölu veiðileyfa er sú, 
að með því móti yrðu sérstakar byrðar lagðar 
á dreifbýli og efnt til varhugaverðrar byggða-
röskunar. að baki slíkri hugmynd hlýtur að 
liggja ótti um, að vissir staðir geti ekki greitt 
sama verð fyrir veiðileyfi og aðrir. Það er rét t , 
að ráðstafanir af hálfu hins opinbera eru 
nauðsynlegar á Íslandi til þess að varðveita bú-
setu í dreifðum byggðum landsins, en það má 
auðvitað ekki kosta hvað sem er og þær ráð-
stafanir, sem gripið hefur verið til á undan-
förnum áratugum, hafa í raun og veru verið 
mjög dýrar. Það væri mjög óhagkvæm leið frá 
sjónarmiði þjóðfélagsins sem heildar að 
halda við búsetu í dreifbýli með því að binda 
veiðileyfi við héröð, eins og stungið hefur 
verið upp á. Ríkisvaldið getur komið í veg 
fyrir óæskilega byggðaröskun með einfaldari 
og ódýrari hætti. Ein breyting var gerð á fisk-
veiðistjórninni, þegar ný löggjöf var sett um 
hana sl. vor, sem skoða má sem lítið spor í átt 
til sölu veiðileyfa, enda mætti breytingin 
mikilli andstöðu hagsmunaaðila sjávarút-
vegsins og s t jórnarandstöðunnar . Þessi breyt-
ing var gerð að frumkvæði Alþýðuflokksins 
og felst í því, að komið verður á fót opin-
berum sjóði, hagræðingarsjóði sjávarútvegs-
ins, sem á að fá til ráðstöfunar allt að 5% af 
úthlutuðum kvótum, og á að selja þá á mark-
aðsverði, sumpart til þess að kaupa upp skip 
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og leggja þeim og sumpart til þess að stuðla að 
hagkvæmri útgerð á landsbyggðinni. 

IV. 
Ég er þeirrar skoðunar , að það sé aðeins 

t ímaspursmál, hvenær lögleidd verður, með 
einum eða öðrum hætti, greiðsla fyrir veiði-
leyfi á Íslandi og raunar alls s taðar, þar sem 
nauðsynlegt er að takmarka veiði með leyf-
isveitingum, enda eru leyfin þá auðsjáanlega 
verðmæt. 

Upphaf nút íma fiskihagfræði er venjulega 
rakið til ri tgerðar, sem kanadíski hagfræð-
ingurinn H. Scott Gordon birti í The Journal 
of Political Economy árið 1954: „The Econo-
mic Theory of a Common Property Resource: 
The Fishery", ásamt ritgerð, sem annar kana-
dískur hagfræðingur, Anthony Scott, birti ári 
síðar í sama tímariti: „The Fishery: The 
Objectives of Sole Ownership". Þess er hins 
vegar varla getið í alþjóðlegum bókmenntum 
um fiskihagfræði, að fyrsti hagfræðingurinn, 
sem skrifaði um grundvallarvandamál þess-
arar greinar, var prófessor við háskólann 
í Kaupmannahöfn , Jens Warming, og svo 
skemmtilega vill til, að hann stakk fyrir 
tæpum átta áratugum upp á sölu veiðileyfa til 
þess að ráða bót á þeirri óhagkvæmni, sem 
frjálsar fiskveiðar hlytu að leiða til, einmitt 
þeirri ráðstöfun, sem nú er rædd ýtarlega á 

Íslandi. 
Árið 1911 birti Jens Warming stutta ritgerð 

í Nationalökonomisk Tidsskrift, sem hann 
nefndi „Om „Grundren te" af Fiskegrund". í 
þessari ritgerð vakti hann, að því er ég bezt 
veit, fyrstur manna athygli á, að fiskimið gefa 
af sér rentu með sama hætti og jarðeign skilar 
af sér ja rðrentu . Munurinn er hins vegar sá, 
að jarðir - að frátöldum afrét tum - eru í 
einkaeign, þannig að jarðrentan fellur eig-
endum í skaut , en fiskimiðin eru hins vegar 
ekki í eign neins sérstaks, þau eru það, sem 
nefnt var „common proper ty" í enskum hag-
f ræðibókmenntum. Og Jens Warming benti á 
- einnig að því er ég bezt veit fyrstur manna -
að meðan fiskimiðin séu sameign - common 
property - , þ . e . afnotaré t tur þeirra öllum 

frjáls og ókeypis, fari rentan af þeim forgörð-
um. Jens Warmingsagði í þessari ritgerð sinni 
frá 1911, að til þess að koma í veg fyrir, að 
sjávarrentan fari forgörðum, verði einhver að 
innheimta hana. Hann taldi það eiga að vera 
hlutverk ríkisins, og ríkið gæti gert það með 
því að selja leyfi til veiða. 

Þá vaknaði spurningin um það, hvernig ætti 
að ákveða verð á veiðileyfunum. í því sam-
bandi beitti hann grundvallarsjónarmiðum 
verðmyndunarfræðinnar . Hann sagði fyrst: 
Til þess að koma í veg fyrir, að of margir fiski-
menn sæki sjóinn, af því að það kostar ekki 
neitt að hagnýta miðin, þarf veiðigjaldið að 
vera mismunur þess, sem fiskimaðurinn fengi 
í tekjur við frjálsar veiðar, og þess, sem hann 
gæti unnið sér inn í landi. Þá minnkaði sóknin 
að því marki, að vinna fiskimannsins á 
s jónum skilaði sama afrakstri og vinna hans 
mundi gera í landi. Fiskimiðunum væri hlíft. 
Komið væri í veg fyrir þá ofveiði, sem frjáls 
sókn hefði í för með sér. Því markmiði væri 
náð, sem fiskifræðingar setja sér. En Jens 
Warming let ekki við þetta sitja í röksemda-
færslu sinni. Slík veiðileyfasala mundi að vísu 
tryggja hámark varanlegs afla, en það gæti 
ekki verið markmið í sjávarútvegi f remur 
en öðrum atvinnurekstri að framleiða sem 
mest. Markmiðið hlyti að vera að framleiða 
með sem hagkvæmustum hætti. Þess vegna 
væri fyrrgreint verð á leyfunum ekki rétta 
verðið. Hann beitti markasjónarmiðinu. 
Hann taldi afrakstur af fiskveiðum vera fall-
andi, um „decreasing returns" væri að ræða. 
Það væri þess vegna markaafrakstur fiski-
mannanna , sem bera ætti saman við tekju-
möguleika þeirra í landi, en ekki meðalaf-
raksturinn við veiðar á hámarksafla. Hann 
sýndi fram á með töludæmi, að þá yrði veiði-
gjaldið hærra en í fyrra tilvikinu og sóknin 
minni, en sú sókn væri hagkvæmust frá sjón-
armiði þjóðarbúskapar ins í heild. 

Þessi ritgerð vakti litla athygli. Vandamál 
sjávarútvegs voru ekki á dagskrá. En tuttugu 
árum síðar eða 1931 birti hann aðra ritgerð 
um sama efni í Nationalökonomisk Tids-
skrift. Var hún miklu ýtarlegri. í þessari rit-
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gerð setti Jens Warming í raun og veru fram 
alveg sömu sjónarmið og meira að segja með 
mjög svipuðum hætti og H. Scott Gordon 
gerði í hinni frægu ritgerð sinni frá 1954. 

Ritgerð sína 1931, sem Jens Warming 
nefndi „Álegárdsret ten" , skrifaði hann að 
gefnu ákveðnu tilefni. Samkvæmt gömlum 
dönskum réttarreglum hafði eigandi strand-
lengju einkarétt til veiða í álagildrur út frá 
landareign sinni. Landeigandi gat því krafizt 
gjalds fyrir að leyfa að koma álagildrum fyrir 
á vissu hafsvæði. Á aðalfundi Danska fiskifé-
lagsins hafði verið samþykkt einróma, að 
a fnema beri álagildruréttinn. Jens Warming 
skrifaði grein sína til þess að andmæla þessari 
samþykkt . Deilumálið var lengi til umfjöll-
unar milli hagsmunasamtaka og st jórnvalda, 
og hagsmunasamtökin fóru að lokum með 
sigur af hólmi. Með lögum nr. 178frá 1956 var 
rét tur jarðeigenda til veiða með álagildrum út 
frá strönd afnuminn, og skyldi afnámið koma 
smám saman til f ramkvæmda, en rét thöfun-
um greiddar skaðabætur eftir vissum reglum. 
í því fólst mikilvæg viðurkenning á því, að 
veiðirétturinn hafi verið verðmætur. 

Þessi síðari ritgerð Jens Warming var 
merkileg að því leyti, að hann vildi ekki láta 

frjálsar og ókeypis fiskveiðar leysa veiðigjald 
í skjóli eignarréttar af hólmi á takmörkuðu 
sviði, þar sem eignarréttur hefði komizt á og 
fyrir hann hefði verið greitt. Það hefði það 
eitt í för með sér, að of mikið yrði veitt og 
rentan tapaðist. Hins vegar gerði hann sér 
skýra grein fyrir því, að eignarréttur væri ekki 
f ramkvæmanlegur á ú thöfunum. Hann var 
m. ö. o. að rökstyðja sölu veiðileyfa til þess að 
varðveita s jávarrentuna, og nú gerði hann 
það með miklu ýtarlegri rökum en í fyrri rit-
gerðinni. 

Einfaldast er að lýsa röksemdafærslunni 
með því að styðjast við mynd, sem hann birti í 
ritgerðinni. 

Afrakstur veiðanna er sýndur á lóðrétta 
ásnum og fjöldi fiskimanna á hinum lárétta. 
Ferillinn Q F sýnir minnkandi afrakstur í 
kjölfar aukinnar sóknar. Línan PD er dregin í 
þeirri hæð, að hún svari til þeirra venjulegu 
tekna, sem fiskimaður verður að hafa, að 
meðtöldum rekstrarkostnaði, til að laun 
o. s. frv. svari einmitt til framleiðslu þessfiski-
manns, sem síðast bætist við, þ . e . markaaf-
rakstursins (grænseudbyttet) . Fyrir þjóðar-
heildina. er auðvitað hagkvæmast, að tala 
f iskimannanna sé O A . Einkaatvinnurekandi 



EFNAHAGSVANDAMÁL Í ÍSLENZKUM FISKVEIÐUM 197 

færi þannig að. Warming bcr fiskveiðarnar 
saman við landbúnað og segir, að bóndi ráði 
slíka tölu kaupamanna, að sá, sem hann ræður 
síðast, framleiði a . m . k . jafnmikið og hann 
fái í laun. 

Samtals bera fiskimennirnir O A B P úr 
býtum, en hei ldar tekjurnar af fiskveiðunum 
eru O A B Q . Stærðin P B Q er renta af auðlind-
inni, sem fólgin er í f iskimiðunum, sjávar-
renta , hliðstæð jarðrentunni , en ef enginn 
innheimtir þessa sjávarrentu og veiðar eru 
f r já lsar , verða meðal tekjur O A fiskimanna 
hærri en AB. Sjávarrentan skiptist milli 
þeirra, þannig að meðal tek jurnar verði AT, 
þ . e . meðalhæð O A B Q . Stærðin RSQ er jöfn 
stærðinni STB. En svo háar t ek jur hæna fleiri 
fiskimenn að miðunum. Jafnvægi myndast 
við töluna O C , þar eð P B Q er sama stærðin 
og B E D . Þá nægir heildaraflinn einmitt til 
þess að færa bæði upphaflegu f iskimönnunum 
og þeim, sem bættust við, venjulegar tekjur , 
CD. En viðbótarfiskimennirnir framleiða í 
raun og veru aðeins A C E B og gætu þannig 
framleit t meira í öðrum atvinnugreinum. Þeir 
öðlast venjulegar tekjur eingöngu með því 
móti að fá P B Q bætt við framleiðslu sína. 
Sjávarrentan fer því til spillis. Henni er sóað í 
það að auka tek jur viðbótarf iskimanna, sem 
framleiða minna en svarar til launanna, sem 
þeir fá. 

Og nú endur tekur Warming tillögu sína frá 
1911 og segir, að til þess að koma í veg fyrir 

fjölgun fiskimannanna umfram O A eigi að 
innheimta gjald fyrir leyfi til veiða. Það 
mundi einkaeigandi gera. Gjaldið eigi að vera 
BT. Þá mundi rétt tala fiskimanna stunda 
veiðarnar, þ. e. O A . Þeir greiddu P B T R sem 
veiðigjald, en héldu sjálfir O A B P , sem veitir 
venjulegar tekjur . Eigandinn fengi PBTR, 
sem er einmitt sama upphæð og s jávarrentan. 
Ef hann reyndi að innheimta meira af 
hverjum fiskimanni, mundi tala þeirra 
minnka, þannig að hann hefði minna upp úr 
því, eins og sýnt er á brotnu línunum á mynd-
inni, og tæki eigandinn lægra afgjald en BT, 
yrðu tek jur hans einnig lægri, þar eð hluti af 
s jávarrentunni gengi til þess að hækka t ek ju r 
umframfiskimannanna. 

Þessi röksemdafærsla er rétt, svo langt sem 
hún nær. Hér er að vísu ekki um t ímatengd 
(dynamísk) sjónarmið að ræða og þannig 
ekki fjallað um hámark varanlegs afraksturs. 
Það gerði H . Scott Gordon ekki heldur í 
frægri grein sinni. Slík sjónarmið komu hins 
vegar fram í ritgerð Anthony Scott. En rök-
semdafærslan f greinum Jens Warming nægir 
til þess að sýna fram á, að í fiskveiðum er 
veiðigjald nauðsynlegt til þess að koma í veg 
fyrir ofveiði og varðveita s jávarrentuna. Það 
er skemmtilegt til þess að hugsa, að mikilvæg-
asta nýmælið í stjórn fiskveiða á Íslandi, sem 
íslenzkir fræðimenn berjast nú fyrir, skuli 
vera hægt að rekja til skrifa prófessors hér í 
Kaupmannahöfn fyrir nær níutíu árum. 



Jónas H. Haralz: 

Efnahagur lítilla ríkja1) 

Inngangur 
Hver er efnahagsleg sérstaða lítilla r ík ja? 

E r róður þeirra þyngri til vaxtar og þroska en 
annarra r ík ja? E r þeim hættara við áföllum? 
Verða þau að leita annarra leiða til árangurs-
r íkrar s t jórnar efnahagsmála en stærri ríki? 

Í þeirri grein, sem hér birtist, er leitazt við 
að svara þessum spurningum á grundvelli at-
hugana, sem gerðar hafa verið í Alþjóða-
bankanum í Washington. Er greinin sam-
hl jóða fyrirlestri, sem höfundurinn flutti á 
ráðstefnu um málefni heimskautalandanna í 
Kaupmannahöfn í ágústmánuði 1990 (Polar-
trek '90). 

Yfirlit 
Lítil ríki eru yfirleitt skilgreind eftir fólks-

f jö lda . Samt er það svo, að fámennt ríki með 
háar t ek ju r á íbúa getur verið stærri markað-
ur en f jö lmennt ríki með lágar t ek jur á íbúa. 
Landrými skiptir einnig máli, þegar þjóðhags-
leg aðstaða er metin. Strjálbýlt, víðlent ríki er 
í allt annarri aðstöðu en lítil, þéttsetin eyja . 
Þau mörk , sem sett eru, hljóta ætíð að verða 
handahófskennd, hvaða mælikvarði sem fyrir 
valinu verður. Slík mörk hafa verið sett allt 
f rá íbúaf jö lda undir einni og hálfri miljón að 
íbúaf jö lda , sem nemur f imm mil jónum. Hér 
verður athyglinni beint að mjög litlum r ík jum 
í samræmi við hið lægra þessara tveggja 

1) Ritgerð þessi er byggð á a thugunum Alþ jóðabankans , sér-
staklega á "The Costs and Benefi ts of Being a Small, 
R e m o t e Island, Landlocked, or Ministate Economy" eftir 
T . N . Srinivasan, júl í 1986. Skoðanir eru þó eingöngu á 
ábyrgð höfundar . 

marka. Hvað er um efnahag slíkra r ík ja vitað 
í stórum drát tum? 

Gögn Alþjóðabankans sýna, að árið 1982 
hafi 67 ríki rúmazt innan s tærðarmarkanna 
ein og hálf miljón manns. Þar af voru 42 ríki, 
sem nutu fullrar sjálfst jórnar, og 25, sem nutu 
slíkrar s t jórnar að hluta til. Tveir þr iðju 
hlutar þessara r íkja eða 46 voru eyríki, en 5 
áttu ekki land að sjó. Sé litið til tekna þessara 
r ík ja , verður að útiloka 13 þeirra, sem tölur 
ná ekki til. Af þeim 54, sem þá eru eftir, flokk-
ast 20 sem lágtekjulönd eða þróunarlönd með 
tek jur í lægra meðallagi, en 21 sem þróunar-
lönd með tek jur í hærra meðallagi. Svo mörg 
sem 13 eru iðnríki eða olíuútflutningslönd 
með háar tekjur . Aðeins 4 lönd teljast hrein 
lágtekjulönd. Þetta getur þó verið villandi 
vegna þeirra landa, sem gögn vantar um og lík-
lega falla f rekar í lægri en hærri t ek ju f lokka . 2 ) 

Sé litið á hagvöxt þessara 54 landa á átt-
unda áratugnum, kemur í ljós, að meira en 
helmingur þeirra eða um 30 voru með yfir 2% 
hagvöxt á mann á ári að meðaltali. Af þeim 
24, sem eftir eru, voru 8 með hagvöxt á bilinu 
0 til 2 % , og í 16 lækkuðu tek jur á mann. Þetta 
er mjög svipuð útkoma og hjá öllum þeim ríkj-
um, sem gögn ná til á þessum áratug. Lækk-
andi tek jur á mann voru þá lítið eitt algengari 
í litlum r ík jum en í öllum r ík jum í heild. Hið 
sama átti við um vöxt yfir 2%. 

2 ) Tekjuf lokkar miðað við árs tekjur á íbúa eru sem hér segir: 
Lágtekjur 410 dollarar og þar undir; tekjur í lægra meðallagi 
410-1.670 dollarar; t ek jur í hærra meðallagi 1.670-6.900 
dollarar; hátekjuolíuútf lutningsríki 6.240-21.340 dollar-
ar; iðnríki 4.810-16.390 dollarar. 
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Þessi talnagögn gefa ekki til kynna, að lítil 
ríki séu fátækari en önnur né að hagvöxtur 
þeirra sé minni. Efnahagur þeirra virðist einnig 
vera mjög mismunandi , líkt og annarra r íkja. 
Þetta felur þó ekki í sér, að þau geti ekki haft 
sín sérkenni eða átt við vanda að e t ja , sem 
tengist smæðinni. Þetta er reyndar útbreidd 
skoðun meðal full trúa þessara r íkja sjálfra og 
samþykktir hafa verið gerðar á alþjóða-
vettvangi, sem hvetja til sérstakrar athygli á 
vandamálum þeirra. Hvað sem þessum vanda-
málum líður, virðast lítil ríki þá hafa fundið 
leiðir, sem leitt hafi til allhagstæðrar efna-
hagsþróunar. 
Ó h a g k v œ m n i smœðar 

Lítil ríki njóta ekki hagkvæmni stærðar. 
He imamarkaður þeirra er of þröngur fyrir 
margs konar starfsemi og myndar ekki nægi-
lega undirstöðu ýmiss konar nýrrar útflutn-
ingsframleiðslu. Smæðin torveldar rannsókn-
ir, þróunarstarfsemi og sölukerfi, sem getur 
verið grundvöllur varanlegs vaxtar. Hins 
vegar geta kostir nát túruauðl inda, sérþekk-
ing og stöðugleiki á vinnumarkaði svo og val á 
réttu skipulagi vegið á móti þessum annmörk-
um. 

Einingarkostnaður opinberra framkvæmda 
og þjónustu er hærri í litlum r ík jum og jafnvel 
mun hærri en í þeim stærri. Þetta á einnig við 
um kostnað af almennri stjórnsýslu. Sé hins 
vegar kappkostað að vanda val opinberra 
f ramkvæmda og þjónusta miðuð við r íkjandi 
aðstæður, er unnt að bæta þessa annmarka 
upp að verulegu leyti. Auk þess má leiða rök 
að því, að smæðin dragi úr viðskiptakostnaði. 
Því til viðbótar er oft unnt að koma við sam-
vinnu, þar sem fleiri ríki taka þátt í rafvæð-
ingu, samgöngum, menntun og heilsugæslu. 
Hið sama getur einnig átt við um erlend stór-
fyrirtæki, sem starfa í landinu. Samvinna 
getur einnig minnkað kostnað við landvarnir 
og þát t töku í a lþjóðasamskiptum. 

Varnarleysi 
Hagkerfi lítilla r ík ja eru opnari en þeirra 

stærri. Margar tegundir varnings þarf að 

flytja inn, þar á meðal brýnar nauðsynjar . 
Útflutningur er hins vegar fábreyt tur . Þar af 
leiðandi eru þessi ríki tiltölulega berskjölduð 
fyrir breytingum á ytri aðstæðum. Hin hlið 
málsins er sú, að þessi ríki geta einbeitt 
kröf tum sínum að þeim útflutningsgreinum, 
þar sem yfirburðir þeirra eru mestir. Þetta á 
a. m. k. við að því leyti sem hömlur á alþjóða-
viðskiptum eru ekki til trafala. 

Önnur ógn, sem steðjar að litlum r ík jum, 
eru nát túruhamfarir af ýmsu tagi, sem valdið 
geta tiltölulega miklu tjóni í fámennu landi. 
Auk þess eru mörg þessara r ík ja á svæðum, 
þar sem eldgos, jarðskjálf tar , fellibyljir og 
af takaveður eru algeng. 

Lítið ríki getur varizt u tanaðkomandi hætt-
um á ýmsa vegu. Það getur haldið uppi tiltölu-
lega miklum gjaldeyrisforða og birgðum nauð-
synja. Þetta er þó ekki unnt án nokkurs 
kostnaðar . Þátt taka í alþjóðlegu eða svæðis-
bundnu samstarfi gegnir sama hlutverki. 
Jöfnunarlán Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og 
neyðarlán Alþjóðabankans eru ætluð til að 
mæta slíkum þörfum, auk þess sem svæðis-
bundin aðstoð er víða fyrir hendi. 

Fjarlœgð frá mörkuðum 
Lítil eyríki eru oft f jarr i meiri háttar 

mörkuðum og samgönguleiðum. Ætla má, að 
þetta hafi gert þeim enn erfiðara fyrir, eftir 
því sem flutningatækni hefur fleygt f ram með 
tilkomu gáma og breiðþotna. Lítil ríki án 
aðgangs að sjó geta einnig átt torvelt með 
samgöngur. Þar að auki getur f jar lægð frá er-
lendum mörkuðum orðið til að draga úr sam-
keppni erlendis frá og gera heimamarkaðinn 
enn ófullkomnari en ella væri. 

Þótt hár flutningskostnaður sé til þess fall-
inn að draga úr erlendum viðskiptum, vinna 
önnur öfl í gagnstæða átt. Útflutningur þróast 
til hærra einingarvirðis og minni fyrirferðar. 
Enn f remur er leitað hagkvæmustu kosta í 
f lutningum. Unnt er að draga úr markaðsann-
mörkum með eflingu fr jálsrar verzlunar og 
öðrum ráðstöfunum til styrktar samkeppni . 
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Erlend fjárfesting 
Búast má við, að lítil ríki eigi erfiðara með 

að ná til sín erlendri f járfest ingu en stærri 
ríki. Smæð innlends markaðar , lítið f ramboð 
vinnuafls, erfiðar samgöngur og skortur á 
almennri þjónustu draga úr áhuga erlendra 
f jár fes tenda. Smæð r ík janna og varnarleysi 
þeirra fyrir áföllum halda einnig aftur af er-
lendum bönkum og öðrum lánveitendum. 
Samt er fát t , sem bendir til, að þessi atriði 
ráði úrslitum. Lítil ríki hafa dregið til sín 
verulega erlenda f járfest ingu, svo framarlega 
sem heildarumhverfið hefur verið hagstætt, 
einkum ef þau hafa haft eitthvað sérstakt 
fram að bjóða. Þetta getur átt við aðgang að 
nát túruauðl indum, opið, haftalaust hagkerfi 
eða aðlaðandi nát túru og loftslag. Erlend lán 
hafa einnig reynzt fáanleg, þar sem vænta 
mátti jafnvægis í s t jórnmálum og efnahag. 

Þá hafa lítil ríki vissulega notið góðs af 
erlendri efnahagsaðstoð. Tölur Alþjóða-
bankans frá því snemma á níunda áratugnum 
gefa til kynna, að opinber efnahagsaðstoð á 
mann hafi verið um einum þriðja hærri í þeim 
r ík jum, sem hér eru talin vera lítil, en í öllum 
þeim r ík jum, sem þiggja efnahagsaðstoð. 
Þetta virðist vera bein afleiðing af smæðinni. 
Einingarkostnaður við opinberar framkvæmdir 
og þjónustu er hærri en í stærri r ík jum. Auk 
þess eru gefendur örlátari , þegar heildarfjár-
hæðir eru lágar. Sem þiggjendur efnahagsað-
stoðar stofna lítil ríki sér mjög í þá hættu að 
verða aðstoðinni háð. Skynsamleg stefna 
þeirra sjálfra jafnt sem gefendanna í þessum 
efnum er því mikilvægari en hjá stærri r íkj-
um. 

Nýting sameiginlegra náttúruauðlinda 
Hagkvæm nýting sameiginlegra náttúruauð-

linda, svo sem beitarlands, skóga og fiski-
miða, er alls staðar vandkvæðum bundin, þar 
sem slíkar auðlindir skipta máli. Þetta á því 
f remur við lítil ríki en stór, þar sem nýting 
slíkra auðlinda er þeim oftast tiltölulega 
mikilvægari. 

Vandinn stafar af því, að fr jáls aðgangur að 
auðlindum leiðir óhjákvæmilega til nýtingar 
þeirra umfram endurnýjun og um leið til 
óhagkvæmrar notkunar á vinnuafli og f j á r -
magni. Til þess að bæta úr þessu þarf að koma 
á eignarrétti eða afgjaldi í einhverri mynd. 
Þetta hefur alls staðar reynzt torvelt , svo að 
ekki sé fast að orði kveðið, þar sem slíkar 
breytingar br jóta í bága við hefðir og eiga 
erfitt uppdrát tar í pólitískum átökum. Lítil 
ríki verða mjög að gæta sín í þessum e fnum, 
vegna þess hversu berskjölduð þau yfirleitt 
eru, ef auðlindirnar bregðast. 

Sjálfstœð stefnumörkun 
Því er oft haldið f ram, að lítil rfki hafi ekki 

mikið svigrúm til að reka sjálfstæða efnahags-
stefnu. Þau þurfa á miklum utanríkisviðskipt-
um að halda, og það skerðir sveigjanleika 
þeirra í gengismálum og peningamálum, sem 
að sínu leyti hefur áhrif á skattamál og opin-
ber útgjöld. Engu að síður er afstaða lítilla 
r ík ja til s tefnumörkunar í efnahagsmálum 
mjög mismunandi. Sum hafa ekki reynt að 
koma á fót eigin peningakerfi , en í stað þess 
reitt sig á tengsl við grannríki. Önnur hafa 
s tofnað eigið peningakerfi , en j a fn f ramt 
bundið gengi sitt við annan gjaldmiðil. Loks 
hafa sum haldið uppi sínu eigin sveigjanlegu 
gengi. Hliðstæðan mismun er að finna í öðr-
um greinum peningamála og r íkisf jármála. 
Annars vegar eru ríki, sem leitast við að ná 
sem mestri samræmingu við stefnu stærri 
grannr ík ja . Hins vegar eru ríki, sem leitast 
við að fylgja eigin stefnu, enda þótt það hafi í 
för með sér þá ókosti, sem fylgja vaxandi ein-
angrun. 

Getan til að laga sig að breyttum ytri 
aðstæðum, ekki sízt að snöggum breytingum, 
er ein helzta ástæða þess, að ríki vilja geta 
rekið sjálfstæða efnahagsstefnu. Þetta er öllu 
mikilvægara í litlum r ík jum en stórum, vegna 
þess hversu berskjölduð þau eru fyrir áföll-
um. Ákvörðun gengis skiptir hér mestu máli, 
þar sem hún er öflugasta vopnið til aðlögun-
ar. Lönd án eigin gjaldmiðils eða með bundið 
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gengi hafa orðið að þola tímabil kreppu og at-
vinnuleysis, á meðan hægfara aðlögun átti sér 
stað. Löndum, sem hafa getað aðlagað sig 
f l jótar með breytingu gengis, hefur vegnað 
betur til skamms t íma séð. Til lengri t íma litið 
hafa þau á hinn bóginn átt erfitt með að ráða 
við verðbólgu og ávinna sér það traust , sem 
árangursrík s tefna í efnahagsmálum byggist 
á. Úr þessu er hins vegar ekki unnt að bæta án 
þess að binda gengið á einn eða annan veg. 
Þegar öll kurl koma til grafar, er sjálfstæð 
efnahagsstefna að miklu leyti tálsýn í stórum 
r ík jum jafnt sem smáum. Sú staðreynd er nú 
orðið æ betur skilin og viðurkennd. 

Niðurstöður 

Ekker t gefur til kynna, að lítil ríki séu yfir-

leitt fátækari en stór eða að hagvöxtur þeirra 
sé minni. Margur vandi, sem þessi ríki eru 
talin glíma við, er þeim í raun ekki sérstæður. 
Þau vandamál, sem sérlega eiga við lítil ríki, 
leysast að hluta af sjálfu sér eða með því að 
beita viðeigandi ráðstöfunum. Litlum r ík jum 
býðst erlend fjárfest ing og lán frá einkaað-
ilum við réttar aðstæður. Þeim stendur einnig 
til boða veruleg opinber efnahagsaðstoð. 
Þeim er afar mikilvægt að geta búið við frjálst 
og sanngjarnt skipulag í alþjóðaviðskiptum. 
Efnahagsst jórn þeirra er háð nokkurn veginn 
sömu skorðum og annarra landa. Innan þeirra 
marka er skynsamleg stefna í efnahagsmálum 
þeim sem og öðrum löndum mikilvægasta skil-
yrði farsællar þróunar . 



Benedikt Arnason: 

Heilbrigðisútgjö ld 1960-1988 

Grein þessi um heilbrigðisútgjöld á Íslandi tímabilið 1960-88 er 
útdráttur úr lokaverkefni höfundar í viðskipta- og hagfræðideild 
vorið 1990. Verkefnið var unnið að tilstuðlan og með hjálp Þjóð-
hagsstofnunar og heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytis. 
Höfundur vill þakka Jóhanni Rúnari Björgvinssyni hjá Þjóð-
hagsstofnun, Eddu Hermannsdóttur hjá heilbrigðis- og trygginga-
málaráðuneyti og Þórólfi Matthíassyni hjá Háskóla Íslands fyrir 
ómetanlega hjálp við gerð verksins. 

Ágrip. 
Heilbrigðisþjónustan í dag er hluti af því 

velferðarkerfi sem spratt upp í iðnvæddum 
r ík jum V-Evrópu að lokinni síðari heims-
styrjöld. Félagsleg þjónusta stórjókst og 
kröfur einstaklinga til lífsgæða jukust að 
sama skapi, enda eftirstríðsárin tími efna-
hagslegrar velsældar. Aðgangur að fullkom-
inni heilbrigðisþjónustu, óháð efnahag, varð 
að sjálfsagðri kröfu , líkt og kosningaréttur. 

Frá árinu 1960 til ársins 1984 jukust heil-
brigðisútgjöld að meðaltali um 160 krónur 
fyrir hver ja r 100 krónur sem landsframleiðsl-
an óx um í r ík jum Efnahags- og framfara-
s tofnunar innar ( O E C D ) . Á hinn bóginn 
hefur hægt á aukningu heilbrigðisútgjalda í 
flestum vestrænum r ík jum á undanförnum 8-
10 árum. Þar kemur meðal annars til almenn 
umræða um betri nýtingu þeirra f j á rmuna 
sem fara í heilbrigðisþjónustu. En þótt hægt 
hafi á þróuninni um stund eru líkur á að 
breytt aldurssamsetning þ jóðanna og sífelld 
tækniþróun muni, að öðru óbreyt tu, auka 
hlut heilbrigðismála á komandi áratugum. 

Heildarútgjöld Íslendinga til heilbrigðis-
mála á föstu verði hafa aukist um 7,9% að 
meðaltali á ári 1960-88. Hagvöxtur á sama 

tímabili hefur verið 4,8% á ári. Árlegur með-
alvöxtur heilbrigðisútgjalda var 9,4% á t íma-
bilinu 1960-75 en 6,2% á tímabilinu 1975-88. 
Helstu ástæður þessarar miklu magnaukning-
ar eru mikil uppbygging heilbrigðiskerfisins, 
auknar kröfur með vaxandi velmegun, breytt 
aldurssamsetning þjóðarinnar , aukin þekk-
ing í læknavísindum og aðhaldslítil greiðslu-
kerfi. 

Inngangur. 
Tilgangurinn með greininni er að varpa 

skýrara ljósi á þróun útgjalda íslenska heil-
brigðiskerfisins á áðurnefndu 28 ára tímabili. 
Vitað er að heilbrigðisútgjöld hafa stöðugt 
aukist sem hlutfall af vergri landsframleiðslu 
en útgjöldin hafa hins vegar ekki verið krufin 
ýtarlega. Góðar upplýsingar liggja fyrir frá 
árinu 1980 að telja en það ár var þjóðhags-
reikningakerfi Sameinuðu þ jóðanna frá árinu 
1968 (SNA) tekið í notkun við þjóðhagsreikn-
ingagerð hér á landi. Fram til ársins 1980 voru 
heilbrigðisútgjöld hins opinbera að mestu 
færð sem tilfærslur til einstaklinga en ekki 
sem samneysla. 

Greininni er skipt í tvo meginkafla. í fyrri 
kaflanum er þróun útgjalda íslenska heil-
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brigðiskerfisins rakin. Fyrst eru sýnd heildar-
útgjöld til heilbrigðismála og hlutur hins opin-
bera í heilbrigðisútgjöldum. Því næst eru sýnd 
3 uppgjör , þ.e. neysluuppgjör, framleiðslu-
uppgjör og f jármögnunaruppgjör . Hefð hef-
ur skapast í alþjóðlegum reikningsskilum á 
heilbrigðisþjónustu að sýna þessi 3 ólíku en 
jafngildu uppgjör. Litið er á heilbrigðisþjón-
ustuna frá mismunandi sjónarhornum. Neyslu-
uppgjörið lýsir því hvernig sjúklingar neyta 
hinna ýmsu tegunda heilbrigðisþjónustunn-
ar, framleiðsluuppgjörið hvernigframleiðslu-
þættir eru notaðir og f jármögnunaruppgjör ið 
hver greiðir fyrir veitta þjónustu. í seinni 
kaflanum eru heilbrigðisútgjöld Íslendinga 
borin saman við útgjöld annarra OECD-r ík ja 
auk þess sem helstu mælikvarðar á heilbrigði 
þjóða eru skoðaðir. 

1. Þróun útgjalda íslenska heilbrigðiskerfis-
ins 1960-1988. 
1.1. Heildarútgjöld til heilbrigðismála. 

Heildarútgjöld Íslendinga til heilbrigðis-
mála á föstu verði hafa aukist að meðaltali um 
7,9% á ári á tímabilinu frá árinu 1960 til ársins 
1988. Heildarútgjöldin á föstu verði eru sýnd 
í töflu 1.1. en þau eru samtala neyslu, fjárfest-
ingar og tilfærslna. Neysluhlutinn tekur til sín 
um 95% af heilbrigðisútgjöldum á tímabilinu. 
Með neyslu er átt við kaup á vöru og þjónustu 
til samtímanota. Þar kemur því fram bæði 
samneysla hins opinbera og einkaneysla sjúkl-
inga. Til f járfestingar teljast nýbyggingar 

Tafla 1.1. 

Útgjöld til heilbrigðismála 1960-1988. 
Milljónir króna á föstu verði 1980. 

Fjár- Til- Útgjöld 
Ár Neysla festing fœrslur alls 
1960 202,31 6,60 0,46 209,37 

1965 301,31 23.38 0,88 325,57 

1970 461,28 32,45 4,73 498,46 

1975 753,40 48,58 2,95 804,93 

1980 970,11 42,70 5,80 1018,61 

1985 1314,20 51,06 11,71 1376,97 

1988 1675,13 56,51 26,14 1757,78 

sjúkrastofnana og meiri háttar lækningatæki. 
Tilfærslurnar felast í styrkjum til líknarfélaga 
og einstaklinga. 

Heilbrigðisútgjöldin, reiknuð á verðlagi 
ársins 1980, hafa hækkað úr rúmlega 200 millj-
ónum árið 1960 í tæplega 1760 milljónir árið 
1988. Magnaukningin er 7,9% að meðaltali á 
ári. 

Útgjöldin eru færð til fasts verðlags með 
hjálp ýmissa vísitalna. Neyslan er staðvirt 
með ýmsum verðvísitölum heilbrigðisþjón-
ustu, fjárfestingin er færð til fasts verðlags 
með vísitölu byggingarkostnaðar og tilfærsl-
urnar með samneysluvísitölu, en sú vísitala 
reiknar verðhækkun samneysluútgjalda. 

Magnaukning heilbrigðisútgjalda hefur 
verið 3,1% umfram hagvöxt á þessum 28 
árum sem til athugunar eru. Þetta kemur 
fram í töflu 1.2. sem ber saman árlegan með-
alvöxt heilbrigðisútgjalda annars vegar og 
vergrar landsframleiðslu hins vegar. 

Tafla 1.2. - Árlegur meðalvöxtur í %. 

Heilbrigðis- Lands-
Tímabil útgjöld framleiðsla 
1960-1965 9,2 7,0 

1965-1970 8,9 2,4 

1970-1975 10,0 6.3 

1975-1980 4,8 6,6 

1980-1985 6,2 1.8 

1985-1988 8.5 5.0 

1960- 1975 9.4 5,2 

1975- 1988 6,2 4,4 

1960-1988 7,9 4,8 

Hagvöxtur var að meðaltali 4,8% á ári á 
tímabilinu en magnaukning heilbrigðisþjón-
ustunnar 7 ,9%. Heilbrigðisútgjöldin jukust 
um 9,4% á ári á fyrri hluta tímabilsins. Gífur-
leg uppbygging átti sér stað í heilbrigðiskerf-
inu á þessu tímabili. Sem dæmi um það má 
nefna að sjúkrarými jókst um 65%. Hagstætt 
árferði á sjöunda áratugnum leiddi til mikils 
hagvaxtar, að undanskildum þó samdráttarár-
unum 1967-69. Þrátt fyrir samdráttarskeiðið 
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drógust heilbrigðisútgjöldin þó hvergi nærri 
ja fnmikið saman og landsframleiðslan á t íma-
bilinu 1965-70 og var vöxtur heilbrigðisút-
gja ldanna 6,5% umfram hagvöxt á því t íma-
bili. 

Uppbygging heilbrigðiskerfisins heldur 
enn áf ram á fyrri hluta át tunda áratugarins. 
Heilbrigðisútgjöldin voru 3,7% umfram hag-
vöxt á því tímabili. Dæmið snýst hins vegar 
við á seinni hluta át tunda áratugarins því að 
þá var hagvöxtur 1,8% umfram vöxt heil-
brigðisútgjalda. Þetta tímabil sker sig úr að 
þessu leyti. Freistandi er að álykta að heil-
brigðisútgjöldin hafi verið þanin það mikið út 
á fyrri hluta áratugarins að meira aðhalds hafi 
verið krafist á þeim síðari. 

Á níunda áratugnum jukust heilbrigðisút-
gjöld af tur verulega þó að vöxturinn hafi ekki 
verið jafnmikill og fram til ársins 1975. Heil-
brigðisútgjöldin jukust um 6,2% á fyrri hluta 
áratugarins meðan meðalhagvöxtur á tímabil-
inu var aðeins 1,8% vegna samdráttarskeiðs 
árin 1982-83. Á árunum 1985-88 aukast út-
gjöldin enn, samfara því sem hagvöxtur 
jókst . 

Það er á hinn bóginn álitamál að hve miklu 
leyti útgjöld til heilbrigðismála ættu að fylgja 
hagsveiflum. Hugmyndir manna um velferðar-
þjóðfélag gera ráð fyrir að einstaklingur fái 
ekki lakari þjónustu þó að hann veikist þegar 
illa árar í þ jóðarbúskapnum. 

Magnaukning heilbrigðisútgjalda stafar að 
hluta til af mikilli fólksfjölgun á tímabilinu og 
að hluta til af auknum útgjöldum á hvern 
mann. Fólksfjölgunin hefur verið 1,3% á ári 
að meðaltali á tímabilinu. Magnaukningin á 
hvern mann hefur því numið 6 ,5% (1.079/ 
1.013). í töflu 1.3. eru sýndar magnvísitölur 
heilbrigðisútgjalda og landsframleiðslu á 
mann. 

Fyrir hver jar 100 krónur, sem eytt var í 
heilbrigðisþjónustu á hvert mannsbarn árið 
1960, var eytt um 585 krónum árið 1988, á 
föstu verði. Heilbrigðisútgjöldin hafa þannig 
tekið til sín æ stærri hluta landsframleiðsl-
unnar á t ímabilinu. Nefna mætti nokkrar 
hugsanlegar skýringar á þessu: 

Tafla 1.3. - Magnvísitölur á m a n n . 

Heilbrigðis- Lands-
Ár útgjöld framleiðsla 
1960 100,0 100.0 

1965 141,1 127.2 

1970 204,6 135,5 

1975 308,6 171,8 

1980 373,1 226,1 

1985 477,6 234,2 

1988 586,1 260,7 

- Í byrjun s jöunda áratugarins voru íslend-
ingar skemmra á veg komnir í heilbrigðis-
málum en flestar aðrar vestrænar þjóðir . 
Það hefur því átt sér stað mikil uppbygging 
og sjúkrarúmafjöldi hefur meira en tvöfald-
ast á tímabilinu. 

- Kröfur hafa aukist með nýrri tækni og vax-
andi velferð. Góð heilbrigðisþjónusta er 
lúxusvara ríkra þ jóða . Ríki sem geta ekki 
brauðfætt þegna sína huga síður að heil-
brigðismálum. Kröfur um bætta heilbrigð-
isþjónustu aukast eftir því sem auðveldara 
er að fæða sig og klæða. Tekjuteygni eftir-
spurnar eftir heilbrigðisþjónustu er þannig 
meiri en einn, það er eftirspurnin eftir þjón-
ustunni vex meira en nemur tekjuaukningu. 

- Aldurssamsetning þjóðarinnar hefur 
breyst. Aukinn fjöldi eldra fólks eykur 
heilbrigðisútgjöld. Vaxandi hluti eldra 
fólks fær nú aðhlynningu á sjúkrastofn-
unum í stað heimahúsa. Aukin þát t taka 
kvenna á v innumarkaðnum á þar hlut að 
máli. 

- Aukin þekking í læknavísindum hefur 
skapað nýjar þarfir og átt sinn þátt í að 
bæta árangur. í byrjun aldarinnar dóu 
10,5% meybarna á fyrsta aldursári en að-
eins 0,6% meybarna 80 árum síðar. Ævilík-
ur Íslendinga hafa aukist um nær 30 ár á 
þessu 80 ára tímabili. 

- Greiðslukerfin, sem notuð eru, hafa ekki 
haft í sér hvata til kostnaðarlækkunar. 

7.2. Hið opinbera. 
Hið opinbera hefur hvarvetna tekið virkan 

þátt í heilbrigðisþjónustu. Ennf remur hefur 
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hlutur þess vaxið hröðum skrefum síðustu 
áratugina. Höfuðskýringin á auknum afskipt-
um hins opinbera kemur til af hugmyndum 
manna um jafnrét t i og réttlæti. Það er al-
mennt viðhorf að engum einstaklingi skuli 
neitað um aðgang að sjúkrahúsi, hvað sem 
líður þjóðfélagsstöðu viðkomandi. Einnig er 
heilbrigðisþjónusta dýr þannig að án sam-
tryggingar væri það á fárra færi að liggja á 
sjúkrahúsi . En þrátt fyrir nauðsyn samtrygg-
ingar eru líkur á að umsvif hins opinbera hafi 
í allmörgum tilfellum leitt til of mikillar þjón-
ustu í þeim skilningi að velferðarávinningur 
af síðustu krónunni sem veitt er til heilbrigð-
isþjónustu er minni en velferðarávinningur af 
f j á rmunum sem veitt er til annarra þarfa. 
Ástæða þessa er að sjúklingar leitast við að 
hámarka velferð sína án tillits til kostnaðar og 
f ramleiðendur hámarka velferð sjúklinga 
sömuleiðis án tillits til kostnaðar. Aðilar hafa 
lítinn hvata til að bera saman jaðar tek jur og 
jaðarkostnað. 

Skipulagning og f j á rmögnun íslenska heil-
brigðiskerfisins hefur að mestu verið í 
höndum hins opinbera. Hið opinbera saman-
stendur af ríki, sveitarfélögum og almanna-
tryggingum. Þróun heilbrigðisútgjalda hefur 
verið nátengd þróun velferðarkerfisins. 

Í töflu 1.4. eru heilbrigðisútgjöld hins opin-
bera sýnd sem hlutfall af heildarútgjöldum til 
heilbrigðismála, á verðlagi hvers árs. Auk 
þess eru heilbrigðisútgjöld hins opinbera 
sýnd sem hlutfall af vergri landsframleiðslu 
og að lokum er tilgreint hlutfall heildarút-
gjalda til heilbrigðismála af vergri landsfram-
leiðslu. 

Hlutur hins opinbera hefur haldist nokkuð 
stöðugur í um 88% frá árinu 1975. Það þýðir 
að sjúklingar greiða sjálfir um 12% af heildar-
útgjöldum Íslendinga til heilbrigðismála. Frá 
árinu 1960 til ársins 1975 var hlutur hins opin-
bera um 80%. Þessa aukningu má rek ja til 
tvennra laga sem sett voru í byrjun át tunda 
áratugarins og fólu í sér auknar skyldur opin-
berra aðila. Þetta voru lög um almannatrygg-
ingar (nr. 67/1971) og lög um heilbrigðisþjón-
ustu (nr. 56/1973). 

Tafla 1.4. 
Hlutur hins opinbera í heilbrigðismálum. 

Hlutfall. 

Hið opinb./ Hið opinb./ Heilbr.gj . / 
Ár heild landsfrl. landsfrl. 
1960 81,9 2,6 3,2 

1965 78,9 3,0 3,8 

1970 83,2 4,2 5,1 

1975 88,0 5,6 6,4 

1980 88,4 5,8 6,6 

1985 87,0 6.4 7,4 

1988 87,3 7,4 8,5 

Heilbrigðisútgjöld sem hlutfall af vergri 
landsframleiðslu eru algengasti mælikvarðinn 
sem notaður er við athugun á stærð heilbrigðis-
kerfa. Hlutfallið á milli þessara stærða segir 
að vísu lítið um gæði veittrar þjónustu en 
gefur á hinn bóginn hugmynd um hvaða áhersla 
er lögð á heilbrigðismál í viðkomandi landi. 
Hlutfallið fyrir Ísland hefur hækkað úr 3,2% 
árið 1960 í 8,5% árið 1988. Svíar eru einir 
Norður landaþjóða með hærra hlutfall en ís-
lendingar (9,4% árið 1987). Bandar ík jamenn 
eyða mestu allra þjóða (11,2% árið 1987). 

Hlutfall heilbrigðisútgjalda af vergri lands-
framleiðslu hefur tekið nokkur stór stökk á 
tímabilinu. Hlutfallið hækkaði úr 3 ,8% í 
5,1% áseinni hluta sjöunda áratugarins þegar 
heilbrigðisútgjöldin jukust að magni til um 
8,9% á meðan hagvöxtur var 2 ,4%. Á fyrri 
hluta át tunda áratugarins hækkaði hlutfallið 
úr 5,1% í 6 ,4% enda var magnaukning heil-
brigðisútgjalda 3,7% umfram hagvöxt á því 
tímabili. Hlutfallið hækkaði um 0,2 prósentu-
stig frá 1975 til 80 þrátt fyrir að hagvöxtur væri 
nokkru meiri en magnaukning heilbrigðisút-
gjalda. Hlutföllin í töflu 1.4. eru reiknuð út 
frá verðlagi hvers árs en ekki á föstu verði. 
Þetta bendir því til að verðlag heilbrigðis-
þjónustunnar hafi vaxið meira en nemur verð-
hækkunum á landsframleiðslu. Frá árinu 
1985 til ársins 1988 hækkaði hlutfallið um 1.1 
prósentustig. 

1) Financing and Developing Health Care, bls. 2. 
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Mynd 1.1. sýnir heilbrigðisútgjöld hins 
opinbera annars vegar og heildarútgjöld til 
heilbrigðismála hins vegar sem hlutfall af 
vergri landsframleiðslu. 

Fróðlegt er að bera saman útgjöld hins 
opinbera til heilbrigðismála annars vegar og 
heildarútgjöld hins opinbera til allra mála-
f lokka hins vegar. í fyrri hluta töflu 1.5. er 
sýnt hlutfall heilbrigðisútgjalda af heildarút-
gjöldum hins opinbera , mælt á föstu verði. Í 
seinni hluta töf lunnar er sýndur meðalvöxtur 
heilbrigðisútgjalda og heildarútgjalda hins 
opinbera , hvort tveggja mælt á föstu verði. 
Einnig er sýndur vöxtur heilbrigðisútgjald-
anna umfram heildarútgjöld hins opinbera. 
Hei ldarútgjöld hins opinbera eru staðvirt 
með vísitölu þ jóðarútgja lda . 

Eins og áður segir samanstanda heilbrigðis-
útgjöld hins opinbera af samneyslu, f járfest-
ingu og tilfærslum. Heildarútgjöld hins opin-
bera eru hins vegarsamtalasamneyslu , vaxta-
gjalda, framleiðslustyrkja, tekjuti lfærslna, 
fjármagnstilfærslna og fjárfest ingar. 

Árið 1988 fór fimmta hver króna hins opin-
bera til heilbrigðismála samanborið við sjö-
undu hver ja krónu árið 1960. Mesta hækkun-
in átti sér stað á tímabilinu 1965-70. Á seinni 
hluta s jöunda áratugarins minnkaði vöxtur 
landsframleiðslu vegna samdráttarskeiðsins 
1967-69. Þetta endurspeglast í minni magn-
aukningu heildarútgjalda hins opinbera en 
uppbygging heilbrigðisþjónustunnar hélt hins 
vegar áfram þrátt fyrir slæmt árferði. Hlut-
deild heilbrigðismála í heildarútgjöldum hins 

M y n d 1.1. - Hei lbr igð isútg jö ld s e m hlutfal l af VLF. 
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Tafla 1.5. - Útgjöld hins opinbera 1960-1988. 
Milljónir króna á föstu verði 1980. 

Heilbrigðis- Heildar-
Ár útgjöld útgjöld Hlutfall 
1960 173,2 1189,2 14,6 

1965 256,5 2119,0 12,1 
1970 417.6 2444,0 17.1 

1975 705,6 4291,6 16,4 

1980 900,7 4990,0 18,1 
1985 1209,1 5932,1 20,4 

1988 1540,0 7638,2 20,2 

Meðalvöxtur á ári í %. 
Heilbr.gj. Heildargj. 

Tímabil hins op. hins op. Mismun i r 
1960-65 8,2 12,2 -1,0 

1965-70 10,2 2,9 7,3 

1970-75 11,1 11,9 -0 ,8 
1975-80 5,0 3,1 1,9 

1980-85 6,1 3,5 2,6 
1985-88 8,4 8,8 -0,4 

opinbera hækkaði úr 12% í 17% á þessu tíma-
bili. 

Á seinni hluta á t tunda áratugarins hækkar 
hlutdeild heilbrigðisútgjalda í heildarút-
gjöldum hins opinbera um 1,7 prósentustig. 
Þetta gerist þrátt fyrir að magnaukning heil-
brigðisþjónustunnar var með minnsta móti en 
magnaukning heildarútgjalda hins opinbera 
var á þessu tímabili enn minni en magnaukn-
ing heilbrigðisútgjalda hins opinbera. 

Á fyrri hluta níunda áratugarins hækkar 
hlutfallið um 2,3 prósentustig. Meðalvöxtur 
heilbrigðisútgjaldanna var 6,1% á ári en með-
alvöxtur heildarútgjalda hins opinbera hins 
vegar 3 ,5%. 

Það er því ljóst að heilbrigðisútgjöldin 
fylgja ekki að öllu leyti magnaukningu heild-
arútgjalda hins opinbera. 

1.3. Neysla. 

Af hei ldarútgjöldum til heilbrigðismála 
fara um 95% í neyslu. Neyslan er markmið 
allrar efnahagsstarfsemi, því að f járfest ing á 
sér aðeins stað í því skyni að bæta neyslu-
möguleika í f ramtíðinni . 

Þessi tafla lýsir vel þróun heilbrigðisþjón-
ustunnar hér á landi. Framleiðsla á heilbrigð-
isþjónustu á hvern einstakling var rúmar 1100 
krónur árið 1960 á verðlagi ársins 1980, en 
hækkaði síðan stöðugt á tímabilinu og er tæp-
ar 6700 krónur árið 1988. Útgjöld hvers ein-
staklings til kaupa á matvælum er stærsti ein-
staki útgjaldaliður e inkaneyslunnar . 2 ) Á 
hvern mann námu matvælaútgjöldin tæpum 
4900 krónum árið 1960 en tæpum 7000 krón-
um árið 1988. 

Neysla er skilgreind sem kaup á vöru eða 
þjónustu til samtímanota. Neyslunni er skipt 
í sjö flokka eftir eðli þeirrar þjónustu sem 
neytt er, það er þjónustu s júkrahúsa, heilsu-
gæslu, sérfræðinga, tannlækna, lyfja, ýmiss 
s júkrakostnaðar og st jórn- og eftirlitsstofn-
ana. 

Í liðnum sjúkrahús koma fram öll neysluút-
gjöld s júkrastofnana landsins: s júkrahúsa, 
h júkrunardei lda aldraðra, endurhæfingar-
s tofnana og áfengisstofnana. Til heilsugæslu 
telst þ jónusta við sjúka utan sjúkrahúsa auk 
fyrirbyggjandi aðgerða. Þar eru heilsugæslu-
stöðvar, heimilislæknar, heilsugæsla í skólum 
og he imahjúkrun. Héraðslæknar eru einnig 
taldir til heilsugæslu, þar til að þau embætti 
voru aflögð með lögum um heilbrigðisþjón-
ustu árið 1973. Liðurinn sérfræðingar felst í 
þ jónustu sérmenntaðra lækna sem starfa að 
hluta til eða öllu leyti utan veggja sjúkrahúsa. 
Liðurinn tannlæknar felst í veittri þjónustu 
starfandi tannlækna. Lyfjal iðurinn saman-
stendur af lyf jakaupum sjúklinga utan sjúkra-

2) Einkaneysla 1957-1987. Tala fyrir 1988 áætluð af Þjóð-
hagsstofnun. 

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1988 
Hei lbr .þ jón . á mann 1,15 1,56 2,25 3,44 4,23 5,43 6,65 
Matvæl i á m a n n 4,85 5,02 5,29 6,22 7,34 7,98 6,95 

Neysla heilbrigðisþjónustunnar á mann 
nær sexfaldast frá árinu 1960 til ársins 1988. 
Þetta kemur fram í töflu 1.6. 

Tafla 1.6. - Neysla á mann áföstu verði 1980. 
í þúsundum króna. 



húsa. Lyf, sem notuð eru á s júkrahúsum, eru 
tiltekin meðal útgjalda sjúkrahúsa. Ýmis 
s júkrakostnaður samanstendur af hjálpar-
tækjakaupum, sjúkrakostnaði erlendis, sjúkra-
flutningum, g leraugnakaupum, kaupum á 
lyf jabúðarvörum öðrum en lyf jum, sjúkra-
þjálfun og endurhæfingu utan sjúkrahúsa auk 
ýmissa annarra lítilla kostnaðarliða. Innan 
stjórn- og eftirlitsstofnana er almennur rekstr-
arkostnaður ríkis, sveitarfélaga og almanna-
trygginga vegna heilbrigðismála auk neyslu-
útgjalda ýmissa s tofnana innan heilbrigðis- og 
tryggingamálaráðuneytis, svo sem eins og 
landlæknisembættis, Heyrnar- og talmeina-
stöðvar og Hollustuverndar . 

Í töflu 1.7. eru sýnd neysluútgjöld ofan-
nefndra flokka heilbrigðisþjónustunnar á 
föstu verði ársins 1980. Rétt er þó að hafa í 
huga að verðvísitölur þær sem notaðar eru við 
staðvirðingu eru ekki fullkomnir mælikvarð-
ar á verðhækkanir heilbrigðisþjónustunnar 
sökum skorts á fullnægjandi gögnum. Þannig 
er til dæmis gerð sú forsenda að verðlag heil-
brigðisþjónustunnar á s jöunda áratugnum 
hafi þróast á sama hátt og verðvísitala sam-
neyslu. Þetta getur haft áhrif á magnbreyt-
ingar þ jónus tunnar . 

Við staðvirðingu sjúkrahúsa- og heilsu-
gæslukostnaðar er notast við vísitölu sjúkra-
húsakostnaðar f rá Daggja ldanefnd sjúkra-
húsa og verðvísitölu samneyslu, reiknaða af 
Þjóðhagsstofnun. Verðvísitölur þjónustu sér-
fræðinga og tannlækna eru reiknaðar með hlið-
sjón af upplýsingum úr framfærsluvísitölu 

Hagstofunnar . Lyfjaverðvísitalan er re iknuð 
upp úr upplýsingum frá Lyf javerðlagsnefnd 
en samneysluvísitalan er notuð að hluta. Sam-
neysluvísitalan er síðan notuð við staðvirð-
ingu á ýmsum sjúkrakostnaði og kostnaði við 
st jórn- og eftirlitsstofnanir. 

Þróun neysluútgjaldanna á föstu verði sést 
betur á mynd 1.2. 

Mikil magnaukning hefur orðið í öllum 
f lokkum neyslunnar. Samtala samneyslu hins 
opinbera og einkaneyslu sjúklinga hefur 
hækkað úr 200 milljónum árið 1960 í 1675 
milljónir árið 1988, mælt á verðlagi ársins 
1980. 

Mestur hluti fjárveitinga til heilbrigðismála 
hefur runnið til rekstrar s júkrahúsa. Sjúkra-
húsin hafa verið meginuppistaða heilbrigðis-
kerfisins. Nefna mætti nokkrar hugsanlegar 
ástæður fyrir magnaukningu s júkrahúsaþjón-
ustu. Í fyrsta lagi var á fyrri hluta tímabilsins 
lögð sérstök áhersla á uppbyggingu sjúkra-
húsa, sem leiddi til verulega aukins sjúkra-
rýmis. í öðru lagi hefur tæknin aukist mjög í 
k jöl far f ramþróunar læknavísinda. Bylting 
hefur orðið í rekstri s júkrahúsa með tilkomu 
sífellt öflugri tækja. í þriðja lagi hefur tækni-
byltingin gert það að verkum að sjúkrahúsin 
þurfa í auknum mæli sérhæft og dýrt vinnuafl. 

Sakir umfangs s júkrahúsaþjónustunnar 
falla aðrir liðir nokkuð í skuggann. Magn-
aukning annarra liða er þó einnig veruleg. 
Ýmis s júkrakostnaður og tannlæknakostnað-
ur hefur þannig þanist meira út en sjúkrahúsa-
kostnaðurinn. 
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Tafla 1.7. - Neysla heilbrigðisþjónustunnar 1960-1988. 
Milljónir króna á föstu verði 1980. 

1) Vissrar ónákvæmni gætir í þessum f lokkum árin 1960 og 1965. Sjúkrasamlög greiddu þá að e inhver ju leyti laun sjúkrahúsa-
lækna og koma þau f ram í heilsugæslu. Heilsugæslan er því ei t thvað ofmetin á kostnað s júkrahúsa þessi tilteknu ár. 

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1988 
Neysla 202,31 301,31 461,28 753.40 970,11 1314,20 1675,13 

Sjúkrahús1) 
103,07 157,87 265,02 467,35 612,69 808,51 990,13 

Heilsugæsla1) 
26,31 32,37 45,82 55,33 68,49 76,11 116,10 

Sérfræðingar 9,31 15,78 18,20 29,07 25,51 34,09 46,78 

Tannlæknar 9,54 21,73 21,06 44,31 63,00 103,97 133,53 

Lyf 37,69 50,76 71,94 95,96 111,65 168,71 230,98 

Ýmissjúkrakostnaður 7,01 12,12 24,16 42,66 62,40 87,64 111,41 

Stjórn- og eftirlitsstofnanir 9,38 10,68 15,08 18,72 26,37 35,17 46,20 
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Mynd 1.2. - Neys la he i lb r igð isþ jónustunnar á föstu verði 
1980. 

Magnaukningin hefur að meðaltali verið 
7,8% yfir t ímabilið í heild. Hún hefur þó 
verið mjög mismikil eftir f lokkum. Ýmis 
s júkrakostnaður hefur aukist um 10,4% að 
meðaltali á ári. Auknar greiðslur almanna-
trygginga vegna h já lpar tækja , sjúkraflutn-
inga og s júkraþjá l funar eiga stærstan þátt í 
þessari miklu magnaukningu. Tannlækna-
kostnaður hefur aukist um 9,9% á ári, en gíf-
urleg magnaukning þeirrar þjónustu átti sér 
stað á fyrri hluta át tunda áratugarins. Þó tók 
hið opinbera að sér greiðslu tannlækninga 
skólabarna í mun meiri mæli en áður. Fram 
að þeim t íma hafði tannlæknakostnaður þró-
ast svipað og kostnaður vegna sérfræðinga. 

Sjúkrahúsakostnaður hefur aukist að með-
altali um 8,4% á ári á föstu verði. Athygli 

vekur að sjúkrahúsakostnaður hefur ekki auk-
ist jafnmikið og útgjöld heilbrigðisþjónust-
unnar að meðaltali frá árinu 1980. Lyfja-
kostnaður hefur a u k i s t u m 6 , 7 % á ári. Ef hins 
vegar er aðeins tekið tímabilið frá árinu 1980 
hefur lyfjakostnaður aukist næst mest allra 
liða, eða um 9,5% á ári. Stjórn- og eftirlits-
kostnaður hefur aukist um 5,9% á ári og sömu-
leiðis kostnaður vegna þjónustu sérfræðinga. 
Heilsugæslukostnaður hefur vaxið minnst allra 
neysluflokka, eða um 5,4% að meðaltali á 
ári. Frá árinu 1980 hefur þó vöxtur heilsugæsl-
unnar verið svipaður og meðaltalsvöxtur heil-
brigðisþjónustunnar. 

Í töflu 1.8. eru sýndar hlutfallslegar breyt-
ingar á neyslu hinna ýmsu flokka heilbrigðis-
þjónustunnar. Reiknað er út frá neysluútgjöld-
um á verðlagi hvers árs. 

Litlar breytingar hafa orðið á hlutdeild 
neysluflokkanna frá árinu 1975 en talsverðar 
ef miðað er við fyrri t íma. Það hafa ekki orðið 
neinar grundvallarbreytingar frá árinu 1975, 
sem breytt hafa neyslumynstri heilbrigðis-
þjónustunnar . 

Hlutdeild sjúkrahúsa hefur vaxið um 8 
prósentustig á tímabilinu öllu en heldur 
minnkað ef aðeins er tekið tímabilið frá árinu 
1975. 

Hlutdeild heilsugæslunnar hefur minnkað 
á tímabilinu um 6 prósentustig en hefur verið 
nokkuð stöðug frá árinu 1975. Þessi niðurstaða 
kemur nokkuð á óvart, sérstaklega í ljósi þess 
að risið hafa upp fjölmargar heilsugæslustöðvar 
á síðustu 15 árum. Skýringin á mikilli hlut-
deild heilsugæslunnar á s jöunda áratugnum 
er að hluta til sú að sjúkrasamlög greiddu að 
einhverju leyti laun sjúkrahúsalækna. Þetta 
leiðir til þess að heilsugæslan er eitthvað of-
metin á kostnað sjúkrahúsa. 

Hlutdeild sérfræðinga og tannlækna er 
nokkuð óstöðug á tímabilinu. Hlutdeild sér-
fræðinga er minnst 2,6% árið 1980 en mest 
5,2% árið 1965. Þrátt fyrir mikla f jölgun sér-
fræðinga hefur hlutdeild sérfræðiþjónustu 
utan sjúkrahúsa ekki vaxið. Hlutdeild tann-
lækninga er einnig nokkuð óstöðug en þó er 
hægt að greina nokkra aukningu. Ástæða þess 
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Tafla 1.8. - Hlutfallsskipting neyslunnar. 

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1988 
Neysla 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 

Sjúkrahús 51,0 52,4 56,8 62,8 63,2 59,1 59,0 

Heilsugæsla 13,0 10,7 9,8 7,4 7,1 5,6 6,9 

Sérfræðingar 4,6 5,2 3,8 3,1 2,6 4,4 4,9 

Tannlæknar 4,7 7,2 5,7 5,6 6,5 8,1 8,9 

Lyf 18,6 16,8 15,4 12,9 11,5 13,7 10,8 

Ýmis sjúkrakostnaður 3,5 4,0 5,2 5,7 6,4 6,5 6,7 

Stjórn- og eftirlitsstofnanir 4,6 3,5 3,3 2,5 2,7 2,6 2,8 

Sjá a thugasemd við töflu 1.7. 

er meðal annars aukin þátttaka almannatrygg-
inga í tannlæknakostnaði í kjölfar almanna-
tryggingalaganna frá árinu 1971. 

Lyf jakos tnaður hefur hlutfallslega 
minnkað á t ímabilinu. Hann var 18,6% árið 
1960 en 10,8% árið 1988. Þetta gerist þrátt 
fyrir aukna lyf janotkun. Það er því greinilegt 
að lyf jakostnaður hefur ekki þanist jafnmikið 
út og kostnaður s júkrahúsa en þróun sjúkra-
húsakostnaðar skiptir mestu máli þegar hlut-
deildin er a thuguð, sakir umfangs þess þáttar . 

Ýmis s júkrakostnaður hefur aukið hlut-
deild sína á tímabilinu um 3 prósentustig og 
hefur hún aukist stöðugt. Á hinn bóginn 
hefur hlutdeild st jórn- og eftirl i tsstofnana 
lækkað í heild á t ímabilinu, þótt hún hafi 
verið nokkuð stöðug frá árinu 1975. 

Hugum nú að skiptingu heilbrigðisneyslunn-
ar í samneyslu og einkaneyslu. í töflu 1.9. er 
sýnd hlutfallsskipting samneyslunnar. 

Skipting samneyslunnar eftir málefnaflokk-
um líkist mjög skiptingu heildarneyslu heil-
brigðisþjónustunnar, þar sem svo stór hluti 
neyslunnar er samneysla. Þó er hlutdeild 
s júkrahúsaþjónustu heldur meiri í samneyslu 
hins opinbera þar sem sjúklingar greiða sjálfir 
ekki nema örlítið brot af rekstrarkostnaði 
s júkrahúsa. Hið sama má segja um stjórn- og 
eftirlitsstofnanir. Hlutdeild sérfræðinga- og 
tannlæknakostnaðar er hins vegar lægri og 
stafar það einkum af því að sjúklingar greiða 
sjálfir umtalsverðan hluta af kostnaði þess-
arar þjónustu. 

Einkaneysla sjúklinga er á hinn bóginn sett 
saman á allt annan hátt , eins og fram kemur í 
töflu 1.10. Yfirlitið er unnið upp úr einka-
neysluuppgjöri Þjóðhagsstofnunar . 

Einkaneysla á heilbrigðisþjónustu saman-
stendur að mestu leyti af útgjöldum vegna 
lyfja, tannlæknaþjónustu og ýmissar sjúkra-

Tafla 1.9. - Samneysla heilbrigðisþjónustu 1960-1988. 
Hlutfall. 

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1988 
Samneysla 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Sjúkrahús 61,7 67,6 69,2 71,9 71,6 67,8 67,4 

Heilsugæsla 14,1 11,6 10,2 7,8 7,3 6,0 7,6 

Sérfræðingar 4,0 4,7 3,0 2,6 2,2 3,4 4,0 

Tannlæknar 0,6 0,9 1,3 3,0 4,5 4,1 4,0 

Lyf 11,1 8,0 9,6 9,3 8,3 11,0 8,8 

Ýmis sjúkrakostnaður 2,8 2,6 2,7 2,6 2,9 4,6 5,0 

Stjórn- og eftirlitsstofnanir 5,7 4,6 4,0 2,8 3,1 3,1 3,2 

Sjá a thugasemd við töflu 1.7. 
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Tafla 1.10. - Einkaneysla heilbrigðisþjónustunnar. 

Hlutfall. 

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1988 
Einkaneysla 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Sjúkrahús 1,5 1,4 1,4 1,5 2,1 4,1 4,1 

Heilsugæsla 8,1 7,8 8,1 5,2 5,1 2,9 2,8 
Sérfræðingar 7,4 7,1 7,3 6,1 5,9 11,0 10,7 

Tannlæknar 23,4 28,5 25,4 23,4 20,6 32,9 40,9 

Lyf 53,2 46,5 41,4 36,9 34,6 30,5 23,6 

Ýmis sjúkrakostnaður 6,4 8,7 16,4 26,9 31,7 18,6 17,9 

Stjórn- og eftirlitsstofnanir 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

þjónustu . Gleraugnakaup og kaup á lyfjabúð-
arvörum, öðrum en lyf jum, koma fram undir 
ýmsum sjúkrakostnaði . Hlutdeild lyfja var 
hæst allra einkaneysluliða f ram til ársins 
1985. Hlutdeildin hefur minnkað umtalsvert 
frá fyrri hluta tímabilsins er lyfjaútgjöldin 
voru um helmingur heilbrigðisútgjalda heimil-
anna. Kemur þar til aukið framlag hins opin-
bera . Hlutdeild tannlæknakostnaðar í heil-
brigðisútgjöldum heimilanna var um 40% 
árið 1988 en hún hefur sveiflast nokkuð á 
t ímabilinu. Hlutdeild ýmiss s júkrakostnaðar 
hefur einnig verið nokkuð sveiflukennd en 
hlutdeildin er þó greinilega meiri á seinni 
hluta tímabilsins en á fyrri hluta þess. 

Hlutdeild s júkrahúsa- , heilsugæslu- og 
sérfræðingakostnaðar hefur til samans verið 
rúm 15%. Hlutdeild s júkrahúsakostnaðar 
hefur heldur aukist en til þess flokks teljast 
greiðslur sjúklinga vegna rannsókna og rönt-
genmyndatöku auk göngudeildarkomu. Hlut-
deild heilsugæslu hefur á hinn bóginn 
minnkað og hlutdeild sérfræðikostnaðar stað-
ið í stað. 

Samkvæmt einkaneysluuppgjöri Þjóðhags-
s tofnunar nam einkaneysla í heilbrigðis-
málum aðeins 1,6% af einkaneyslu í heild 
árið 1987. Til samanburðar var þetta hlutfall 
1,8% í Danmörku , 2 ,5% í Svíþjóð, 3 ,2% í 
Þýskalandi og 14,7% í Bandar ík junum á 
árinu 1987. 3 ) 

1.4. Framleiðsla. 

Framleiðslu heilbrigðisþjónustunnar er 
erfitt að mæla, þar sem hún er mjög víðtæk. 
Hún getur verið frá viðtali við lækni til flók-
inna skurðaðgerða á sérhæfðu sjúkrahúsi. 
Verkefnin streyma heldur ekki jafnt að og 
fyrirfram er ekki vitað um hagkvæmustu fram-
leiðsluaðferðina. 4 ) 

Framleiðsluuppgjör gefur mikilvægar upp-
lýsingar um þróun helstu rekstrarliða. En þar 
sem rekstrarliðir eru mjög misjafnir eftir teg-
und veittrar þjónustu verða hér aðeins til-
greindir þrír liðir, það er laun, hráefni og 
önnur aðföng. Yfirlitið er unnið upp úr reikn-
ingum stærstu s júkrastofnana auk atvinnu-
vegaskýrslna og annarra tiltækra gagna frá 
Þjóðhagsstofnun. 

Hlutdeild launa, hráefna og annarra 
aðfanga af heild kemur fram í töflu 1.11. 

Tafla 1.11. - Framleiðsla heilbrigðis-

þjónustunnar 1960-1988. 
Hlutfall. 

3) Einkaneysla 1957-1987. 
4) Davíð Á . Gunnarsson ræðir um þetta í grein sinni í 

F já rmála t íð indum, 1979. 

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1988 
Framleiðsla 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Laun 51,4 56,6 58,7 60,5 60,8 59,3 62,0 

Hráefni 19,1 18,9 18,1 16,6 16,5 17,8 16,3 

Önnur aðföng 29,5 24,5 23,2 22,9 22,7 22,9 21,7 
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Laun eru samtala greiddra launa, launa-
tengdra gjalda og rekstrarhagnaðar lækna, 
tannlækna og þeirra lyf jabúða sem reknar eru 
af einkaaðilum. Hlutdeild launa hefur vaxið 
úr rúmlega 51% af heildinni í 62%, frá upp-
hafi til loka tímabilsins. Ástæða þessa er 
einkum sú að vinnuafl í heilbrigðisþjónust-
unni verður sífellt sérhæfðara. Ný tækni í 
heilbrigðisþjónustunni krefst sérhæfðara 
vinnuafls. Menntun heilbrigðisstétta eykst 
stóðugt í takt við f ramþróun læknavísind-
anna. Þetta leiðir til þess að launagreiðslur 
taka sífellt stærri hluta þess f já rmagns sem 
veitt er til heilbrigðisþjónustunnar. 

Hlutdeild launa er þó mismikil eftir tegund 
veittrar þjónustu. Laun sérfræðinga nema til 
dæmis um 80% af framleiðslu, laun í heilsu-
gæslu um 75%, laun á s júkrahúsum um 70%, 
laun í tannlæknaþjónustu um 65% og laun í 
lyfjaverslun um 25%. 

Hráefn i eru þau aðföng sem tengjast heil-
brigðisþjónustunni beint. Sem dæmi um slík 
aðföng má nefna efniskostnað vegna rann-
sókna, röntgenmyndatöku, lyfja, umbúða , 
h júkrunarvara og kaup á minni háttar 
tækjum. Hráefni lækna og tannlækna eru 
aðkeyptar lækningavörur. Hráefni lyf jabúða 
eru aðkeypt lyf. Hlutdeild hráefna í heil-
brigðisframleiðslu hefur verið mjög stöðug 
eða um 20% á umræddu tímabili. 

Önnur aðföng eru samansafn annarra rekstr-
arútgjalda, svo sem fæðiskostnaðar, 
viðhalds, hita, rafmagns, trygginga og skrif-
s tofukostnaðar , svo að fátt eitt sé nefnt . Hlut-
deild annarra aðfanga í heild hefur lækkað 
sem nemur aukningu launa. 

Framleiðsla á föstu verði 1980 er sýnd á 
mynd 1.3. 

1.5. Fjármögnun. 
Heilbrigðisútgjöld eru annaðhvort greidd 

með almennri skattheimtu eða með beinum 
greiðslum fyrir veitta þjónustu. Ríki og sveit-
arfélög ráðstafa stórum hluta skat t teknanna 
með beinum hætti en afganginum er ráðstaf-
að til almannatrygginga, sem eru stór greið-
andi heilbrigðisþjónustunnar. 

Mynd 1.3. - Framleiðsla heilbrigðisþjónustunnar á föstu 
verði 1980. 

Í þessum kafla er greint frá hvernig f jár -
mögnun heilbrigðisþjónustunnar skiptist á 
milli ríkis, sveitarfélaga og einkaaðila. Tafla 
1.12. sýnir hlutdeild hvers aðila í f já rmögnun-
inni. Athygli skal vakin á því að einungis er 
sýnd hlutdeild hvers aðila í f já rmögnun neysl-
unnar en f járfest ing og tilfærslur eru ekki 
teknar með. 

Tafla 1.12. - Fjármögnun heilbrigðis-
þjónustunnar 1960-1988. 

Hlutföll. 
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1988 

Fjármögnun 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Ríki 61,6 59,1 62,3 77,7 78,7 76,0 75,2 

Sveitarfélög 20,5 18,0 19,4 9,4 9,1 10,3 11,5 

Einkaaðilar 17,9 22,9 18,3 12,9 12,2 13,7 13,3 

Svo sem sjá má hefur ríkið f jármagnað heil-
brigðisþjónustuna að mestu leyti á tímabilinu. 
Greinileg breyting á sér stað á fjármögnun 
þjónustunnar á fyrri hluta áttunda áratugarins. 
Fyrir þann tíma hafði ríkið f jármagnað um 
60% þjónustunnar en sveitarfélög og einkaað-
ilar um 20% hvorir um sig. 
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Breytt verkaskipting ríkis og sveitarfélaga á 
árunum 1968-73 leiddi til breytinga á fjár-
mögnun heilbrigðisþjónustunnar. Ríkið jók 
sína hlutdeild í tæp 80% en hlutdeild sveitarfé-
laga minnkaði í rúm 10%. Aukin samneysla 
leiddi einnig til minnkandi hlutdeildar einkaað-
ila. Nánar verður rætt um þessar kerfisbreyt-
ingar í næsta hluta en þær helstu voru tilkoma 
sjúkratryggingadeildarinnar 1968, daggjalda-
nefndarinnar 1969, almannatryggingalaganna 
árið 1971 og laga um heilbrigðisþjónustu árið 
1973. 
1.6. Fjárstreymi. 

Þessi hluti lýsir því hvernig fé hefur streymt 
frá greiðendum heilbrigðisþjónustunnar til 
heilbrigðiskerfisins. Almannatryggingar bæt-
ast við sem fjórði greiðandi heilbrigðisþjón-
ustunnar , en þær eru f j á rmagnaðar af ríki og 
sveitarfélögum. Fram til ársins 1972 greiddu 
einstaklingar sérstakt sjúkrasamlagsiðgjald 
sem rann til viðkomandi sjúkrasamlags. Farið 
er með þetta iðgjald sem almenna skatt-
heimtu þar sem lítill sem enginn eðlismunur 
er á þessu tvennu. 

Hlutdeild hvers greiðanda af heildar-
greiðslum er sýnd í töflu 1.13. 

Tafla 1.13. - Fjárstreymi innan 
heilbrigðisþjónustunnar 1960-1988. 

Hlutföll. 

Hlutföllin sjást skýrar á mynd 1.4. 
Hlutdeild hvers greiðanda hefur tekið 

geysilegum breytingum á athugunart ímabil-
inu. Skiptir þar mestu hlutdeildin í sjúkrahúsa-
kostnaðinum sem er um 60% af neysluút-
g jö ldunum. Tvær meginbreytingar hafa orðið 
á þróun þessa kostnaðarl iðar , sú fyrri að með 
tilkomu daggjaldanefndar innar árið 1969 var 
mörkuð sú stefna að daggjöld skyldu duga 

Mynd 1.4. - Hlutfallsleg skipting fjárstreymis. 

fyrir rekstrarkostnaði , og sú seinni að sjúkra-
hús hófu að flytjast af daggjaldakerfinu yfir á 
föst f jár lög árið 1977. 

Á sjöunda áratugnum var hlutdeild al-
mannatrygginga um 40%, ríkis um 28%, sveit-
arfélaga um 12% og einkaaðila um 20%. 
Sjúkrahús fengu greitt samkvæmt daggjalda-
kerfi, en daggjöldin nægðu ekki fyrir rekstr-
arkostnaði. Milli 60% og 70% af rekstrar-
kostnaði s júkrahúsanna voru greidd með 
daggjöldum í gegnum sjúkrasamlögin, Það 
sem á vantaði greiddu ríkissjóður og sveitar-
félögin. Ríkissjóður greiddi halla Ríkisspítal-
anna og sveitarfélögin halla annarra sjúkra-
húsa. Einnig greiddi ríkissjóður rekstrar-
styrki til allra sjúkrahúsa. 

Ef sjúkrahúsvist sjúklings varð lengri en 
f jó ra r vikur fór greiðsluskyldan af s júkrasam-
lögunum yfir á ríkisframfærslu sjúkra manna 
og örkumla. Hlutverk ríkisframfærslunnar 
var að greiða s júkrakostnað þeirra sem fengu 
ekki skaða sinn bættan h já s júkrasamlögum 

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1988 
Fjárstreymi 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 
Almanna t r . 43,3 38,9 72,9 78,5 57,8 51,9 35,2 
Ríki 27,2 27,5 3,8 5,1 25,4 30,7 46,9 
Sveitarfélög 11,8 10,7 5,0 3,5 4,6 3,7 4,6 
Einkaaöi lar 17,7 22,9 18,3 12,9 12,2 13,7 13,3 
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(lög nr. 78/1936). Samkvæmt þessum lögum 
fengu þeir ekki styrk sem voru það efnum 
búnir, eða framfærendur þeirra, að ætla 
mætti að þeir væru færir um að standa sjálfir 
undir sjúkrakostnaði sínum án þess að stofna 
afkomu sinni í tilfinnanlega hættu. Ríkis-
framfærslan var f jármögnuð af ríkissjóði að 4/5 
hlutum og sveitarfélögum að 1/5 hluta. Hún 
var síðan lögð niður árið 1968 og sjúkratrygg-
ingadeild Tryggingastofnunar, sem var að fullu 
f j á rmögnuð af ríkissjóði, tók við verkefnum 
hennar . 

Á árunum 1969-76 voru almannatryggingar 
langstærsti greiðandinn með um 76% neyslu-
útgjalda. Hlutdeild ríkis og sveitarfélaga var 
um 4% og einkaaðila um 16%. Hækkun hlut-
deildar almannatrygginga má rekja til stofn-
unar sjúkratryggingadeildarinnar árið 1968 
og tilkomu daggjaldanefndarinnar árið 1969. 
Auk þessa jókst samneyslan á flestum svið-
um. Ríki og sveitarfélög greiddu nær ekkert 
til sjúkrahúsa á þessu tímabili. Stjórnunar-
kostnaður ríkis jókst þó með tilkomu heil-
brigðis- og tryggingamálaráðuneytis árið 
1970. Hlutur sveitarfélaga í tannlækningum 
jókst einnig á þessu tímabili. 

Á árunum 1977-86 hækkaði hlutdeild ríkis-
ins í um 28% og hlutdeild almannatrygginga 
lækkaði samsvarandi niður í um 55%. Sveitar-
félög eru með svipaða hlutdeild en hlutdeild 
einkaaðila minnkar lítillega. Ástæðan fyrir 
aukinni hlutdeild ríkis er flutningur Ríkis-
spítalanna á föst fjárlög árið 1977. Árið 1983 
flytjast síðan St. Jósefsspítali í Reykjavík og 
Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri af daggjalda-
kerfinu yfir á föst fjárlög. 

Árið 1988 hefur ríkið tekið við af almanna-
tryggingum sem stærsti greiðandi heilbrigðis-
þjónustunnar . Stafar það af flutningi fjöl-
margra sjúkrahúsa á föst f járlög árið 1987. 
Hlutdeild ríkis var 48% á árinu 1988 en al-
mannatrygginga 36%. 

Mynd 1.5. sýnir útgjöldin í milljónum 
króna á föstu verði 1980. 

Útgjöld almannatrygginga á föstu verði 
hafa aukist úr tæpum 88 milljónum árið 1960 í 
tæpar 600 milljónir árið 1988. Útgjöld ríkisins 

Mynd 1.5. - Fjárstreymi á föstu verði 1980. 

hafa vaxið úr 55 milljónum í tæpar 800 millj-
ónir á sama tímabili. Sveitarfélög greiddu 
tæpar 75 milljónir til heilbrigðismála árið 
1988 en tæpar 25 milljónir árið 1960 og einka-
aðilar greiddu rúmar 215 milljónir í lok tíma-
bilsins samanborið við rúmar 35 í byrjun þess. 

2. Alþjóðlegur samanburður. 
2.1. Mœlikvarði á heilbrigði. 

Alþjóðlegum samanburði fylgja margvís-
leg vandamál. í fyrsta lagi eru gögn frá mis-
munandi r íkjum ólík og oft á tíðum ekki 
samanburðarhæf, nema með miklum lagfær-
ingum. Þannig má til dæmis búast við að 
heilsugæsla í skólum sé í sumum löndum talin 
til heilbrigðismála en í öðrum til mennta-
mála. Alþjóðleg reikningsskil á heilbrigðis-
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þjónustu eru ekki langt á veg komin, ef miðað 
er við almenna þjóðhagsreikningagerð. í 
öðru lagi er erfitt að meta framleiðsluna þar 
sem erfitt er að finna góðan mælikvarða á 
árangur. í þriðja lagi er enginn hægðarleikur 
að taka tillit til mismunandi aðstæðna þ jóða , 
til dæmis vegna menningarlegra, félagslegra 
og efnahagslegra þátta. Þannig er erfitt að 
segja til um hvaða áhrif veðurfar , mengun, 
mataræði og hin ýmsu viðmið þjóðar hafi á 
heilsufar hennar . 

Helstu mælikvarðar á heilbrigði þjóða eru 
ungbarnadauði og ævilíkur. Eins og sést í 
töflum 2.1. og 2.2. eru Íslendingar fremstir í 
flokki þeirra þjóða sem til a thugunar eru. 5 ) 

Tafla2.1. - Ungbarnadauði 
á hverjar 1000 lifandi fœddar meyjar. 

Land 1900 1930 1950 1980 
Ísland 

104,6 49,2 28,6 6,2 

Danmörk 104,1 71,1 34,7 6,9 

Svíþjóð 76,0 50,5 20,5 6,5 

Bretland 131,0 54,6 25,1 9,4 

Þýskaland 170,5 68,4 49,1 8,9 

Bandaríkin 112,7 52,7 25,9 10.2 

Meðaltal O E C D 122,1 68,3 40,4 9,4 

Þróunin hjá sveinbörnum er svipuð en 
Svíar standa þó Íslendingum þar heldur 
f ramar . Athygli veku rgóðs t aða Norðurlanda 
ef frá er talinn mikill ungbarnadauði i Dan-
mörku árið 1930. Hæpið er þó að þakka 
íslenska heilbrigðiskerfinu allan þennan 
árangur. Þar kemur til að möguleikar Íslend-
inga til að halda ungbarnadauða lágum eru 
betri en margra annarra þjóða þar sem 

Íslendingar eru lítil og samstæð þjóð. Einnig 
má benda á að ungbarnadauði á Íslandi var 
strax árið 1930 minni en annarra þ jóða . 

Mjög marktækt samband er á milli heil-
brigðisútgjalda þjóða og ungbarnadauða í 
O E C D - r í k j u n u m . Þau lönd sem mestu eyða í 
heilbrigðisþjónustu á mann hafa lítinn ung-

barnadauða samanborið við þær þjóðir sem 
minnstu eyða til heilbrigðismála. Reiknuð 
teygni er -0,6 sem gefur til kynna að 10% 
aukning heilbrigðisútgjalda minnkar ung-
barnadauða um 6%. 6 ) 

Tafla 2.2. - Ævilíkur meyja við fœðingu. 

Land 1900 1930 1950 1980 
Ísland 

53,1 61,0 73.6 80,6 

Danmörk 56,2 62,6 71,7 77,9 

Svíþjóð 57.0 63,2 72,4 79,6 

Bretland 52.4 62,9 71,3 77,3 

Þýskaland 48,3 62,8 68,3 78,1 

Bandaríkin 50,7 61,0 71,2 78,4 

Meðaltal O E C D 50,6 59,8 69,0 77,7 

Ævilíkur hafa aukist með undraverðum 
hraða í vestrænum ríkjum á 20. öld. Þannig 
eru ævilíkur nú um 27 árum meiri að meðal-
tali en þær voru í byrjun aldarinnar. Ævilíkur 
íslenskra kvenna hafa á hverjum t íma verið 
meiri en meðaltal OECD-r ík j anna . Þær voru 
einnig meiri í byrjun 20. aldar, þrátt fyrir að 
Íslendingar væru komnir mun skemmra á 
braut iðnvæðingar en flest önnur ríki O E C D . 
íslenskar konur geta nú átt von á að lifa í rúm 
80 ár og eru það aðeins konur í Sviss og Japan 
sem geta átt von á að lifa jafnlengi.. 

Það er ljóst að miðað við alþjóðlega mæli-
kvarða er heilbrigði óvíða meira en á Íslandi. 
Ungbarnadauði er hér sjaldgæfur og ævilíkur 
hvað mestar í heimi. 

2 . 2 . Samanburður á stœrð og útgjöldum 
heilbrigðiskerfa. 

Þegar stærð heilbrigðiskerfis er metin er 
algengast að athuga hlutfall heilbrigðisút-
gjalda af vergri landsframleiðslu. Þessi mæli-
kvarði segir lítið um gæði heilbrigðisþjónust-
unnar en gefur á hinn bóginn hugmynd um 
hvaða áhersla er lögð á þennan málaflokk. í 
töflu 2.3. er sýnt hlutfall opinberra útgjalda af 
heildarútgjöldum til heilbrigðismála (O/H) 

5) Unnið upp úr töflu 8. bls. 36, og töflu 9, bls. 37. í Financ-
ing and Developing Health Care . 6) Sama rit, bls. 42. 
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Tafla 2.3. - Heilbrigðisútgjöld 1960-1985. 

auk hlutfalls heilbrigðisútgjalda af vergri 
landsframleiðslu (H /L) . 7 ) 

Íslendingar eyddu lægra hlutfalli af vergri 
landsframleiðslu til heilbrigðismála á s jöunda 
áratugnum en OECD-r ík in gerðu að meðal-
tali. Síðan hækkuðu heilbrigðisútgjöld 
Íslendinga hlutfallslega og árið 1975 var hlut-
fallið orðið hið sama og meðaltal O E C D -
ríkja . Ár ið 1985 var hlutfallið enn hið sama. 
Líkur benda hins vegar til að árið 1988 hafi 
hlutfallið fyrir Ísland verið mun hærra en 
meðaltal O E C D - r í k j a . Ekki liggja fyrir opin-
berar tölur frá því ári en árið 1987 var með-
altal O E C D - r í k j a 7 ,3%. Hlutfallið fyrir Ís-
land var hins vegar 8,5% árið 1988. 

Aðra r þjóðir hafa svipaða sögu að segja. 
Heilbrigðisútgjöldin hafa tekið til sín æ stærri 
hluta þ jóðarkökunnar . Danska heilbrigðis-
kerfið stækkaði ört á s jöunda áratugnum en 
hefur síðan staðið í stað og Danir eyða nú 
einna minnstu fé til heilbrigðismála, sem 
hlutfall af vergri landsframleiðslu. Hlutdeild 
heilbrigðismála hjá öðrum r ík jum óx hins 
vegar á tímabilinu 1975-85. Útgjöld Svía hafa 
aukist gífurlega og er heilbrigðiskerfi þeirra 
nú það dýrasta í Evrópu. Hið miðstýrða 
breska kerfi er á hinn bóginn það ódýrasta 
sem athugað var. Af O E C D - r í k j u m eru það 
aðeins Grikkir og Tyrkir sem eyða hlutfalls-
lega minna til heilbrigðismála. Ekker t heil-
brigðiskerfi er eins dýrt í rekstri og það 

7) Unn ið að mestu u p p ú r t ö f l u 18, bls. 55, í Financing and 
Developing Health Care en einnig tekið tillit til töflu 1, 
bls. 2, í Heal th Care Financing. Tölur fyrir Ísland eru 
leiðréttar. 

bandaríska. Bandar ík jamenn hafa alla tíð f rá 
1960 eytt meiru en aðrar þjóðir í þennan 
málaflokk og virðist ekkert lát ætla að verða á 
útgjaldaaukningu til heilbrigðismála þar í 
landi. 

Annað sem vekur athygli við töflu 2.3. er 
að hlutdeild hins opinbera í heilbrigðisút-
gjöldum hefur ekki vaxið frá árinu 1975. 
Hlutdeild hins opinbera jókst hins vegar mjög 
frá árinu 1960 til ársins 1975 eða um 15 pró-
sentustig. Velferðarkerfið þandist út á sjö-
unda áratugnum og fyrri hluta þess á t tunda í 
k jölfar hagstæðra vinda er blésu um hagkerfi 
heimsins en ol íukreppur át tunda áratugarins 
gerðu það að verkum að hinu opinbera var 
nauðsyn að minnka útgjöld s ín . 8 ) Þessi þróun 
átti sér stað hjá öllum þeim r ík jum sem til 
a thugunar voru. 

Tafla 2.4. sýnir teygni heilbrigðisútgjalda 
með tilliti til vergrar landsframleiðslu, annars 
vegar á tímabilinu 1960-75 og hins vegar á 
tímabilinu 1975-84. Teygnin fyrir Ísland er þó 
fyrir tímabilið 1975-85. Athuga ber að niður-
stöður þurfa ekki að vera í ful lkomnu sam-
ræmi við töflu 2.3. þar sem teygnistuðlarnir í 
töflu 2.4. eru miðaðir við fast verðlag en hlut-
föllin sem fram komu í töflu 2.3. eru reiknuð 
út f rá f l jótandi verði . 9 ) 

Meðaltalsteygni í O E C D - r í k j u n u m á fyrra 
tímabilinu var 1,6 sem þýðir að 10% aukning 
landsframleiðslu leiddi til 16% aukningar 

8) Þessum skoðunum er haldið á lofti í Financing and 
Developing Health Care , bls. 54. 

9) Unnið að mestu upp úr töflu 20, bls. 56, í Financing and 
Developing Health Care . Teygnin fyrir fsland er 
re iknuð af höfundi . 

1960 1975 1985 
Land O/H H/L O/H H/L O/H H/L 
Ísland 81,9 3,2 88,0 6,4 87,0 7,4 

Danmörk 88,7 3,6 91,9 6,5 85,5 6,2 

Svíþjóð 72,6 4,7 90,2 8,0 91,4 9,4 

Bretland 85,2 3,9 90,3 5,6 86,7 6,0 

Þýskaland 67,5 4,7 80,2 7,8 78,0 8,2 

Bandaríkin 24,7 5,3 42,5 8,6 42,5 10,6 

Meðaltal O E C D 61,0 4,2 76,2 6,5 77,0 7,4 
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Tafla 2.4. - Teygni heilbrigðisútgjalda 

m.t.t. VLF. 

Land 1960-75 1975-84 
Ísland 

1,8 1,3 

Danmörk 1,9 1,4 

Svíþjóð 2,4 1,6 

Bretland 2,1 1,0 

Þýskaland 1,2 0,9 

Bandaríkin 1,8 1,2 

Meðaltal O E C D 1,6 1,3 

heilbrigðisútgjalda. Seinna tímabilið lækk-
uðu teygnistuðlarnir. Skýringin á lækkandi 
teygnistuðlum er almennt talin vera áhrif 
o l íukreppnanna á át tunda áratugnum auk 
þess sem meira aðhalds gætti við f já rmögnun 
heilbrigðismála. Umræðan færðist frá óheft-
um aðgangi yfir til hagkvæmni. 

Raunveruleg útgjöld Íslendinga til heil-
brigðismála jukust um 80% umfram hagvöxt 
á fyrri hluta tímabilsins (teygnistuðull = 1,8) 
og var það heldur meiri hækkun en meðaltal 
O E C D - r í k j a . Seinni hluta tímabilsins var 
teygnin hins vegar hin sama og meðaltals-
teygni O E C D - r í k j a . 

Ekki liggja fyrir nægilega góðar upplýs-
ingar frá síðustu árum varðandi önnur ríki til 
að leggja mat á aukningu heilbrigðisútgjalda 
á níunda ára tugnum en þær upplýsingar sem 
liggja fyrir benda þó til þess að hægt hafi mjög 
á aukningu heilbrigðisútgjalda í vestrænum 
r ík jum allt frá 1980. 1 ( , ) Það er þó of snemmt að 
segja til um hvort um sé að ræða skammtíma-
eða langt ímaþróun. Þetta á þó ekki al lsstaðar 
við. Ekki hefur hægt á aukningu útgjalda í 
bandaríska heilbrigðiskerfinu því að hlut-
deild heilbrigðismála af vergri landsfram-
leiðslu var komin upp í 11,2% þar í landi árið 
1987. 1 1 ) Ekki hefur heldur hægt á útgjalda-
aukningunni í íslenska heilbrigðiskerfinu á 
síðustu á rum, svo sem sjá má í töflu 1.4. 

10) Glöggva má sig á þessu með því að skoða töflu 21 í Fin-
ancing and Developing Heal th Care og texta á bls. 57. 

11) Sjá töflu 1, bls. 2, í Heal th Care Financing. 

Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar á 
sambandinu milli landsframleiðslu og heil-
brigðisútgjalda. Allar sýna þær að greinileg 
fylgni er á milli þessara þát ta . Jönsson (1989) 
fékk út eft irfarandi s a m b a n d : 1 2 ) 

H E I L B R . = -5 ,99 + 1,36 x VLF 
(-5,6) (11,9) R 2 = 0,89 

Þetta eru teygnistuðlar sem segja að 10% 
aukning landsframleiðslu leiðir til 13,6% 
hækkunar heilbrigðisútgjalda. í kjölfar 
athugana sem þessara hefur því verið haldið 
f ram að sökum þess hve landsframleiðslan 
nær vel að skýra út heilbrigðisútgjöldin (R 2 -
gildi) séu útgjöldin í raun ekki st jórntæki hins 
op inbe ra . 1 3 ) Landsframleiðslan skýrir það 
mikið af útgjaldaaukningu að lítið er eftir 
fyrir aðrar stærðir að skýra. 
2.3. Skýringarþættir heilbrigðisútgjalda 

1960-1984. 

Eftirfarandi jafna er gagnleg til að skoða 
raunverulega magnbreytingu heilbrigðis-
þjónustunnar . 

N H H E I L = V H H E I L x FÓLKSF x M A G N A 

þar sem 
N H H E I L = 1 + árleg breyting heilbrigðisútgjalda 

V H H E I L = 1 + árlegverðhækkun heilbrigðisþjónustu 

FÓLKSF = 1 + árleg fólksfjölgun 

M A G N A = 1 + árleg magnaukning heilbrigðisþjón-

ustu á mann. 

Auðvelt er að afla upplýsinga um alla þessa 
þætti að undanskilinni árlegri magnaukningu 
heilbrigðisþjónustu á mann og af þeim sökum 
er hún afgangsstærð. í töflu 2.5. koma ofan-
nefndir þættir fram í dálkum 1, 2, 5 og 6 en 
auk þeirra er sýnd verðhækkun landsfram-
leiðslunnar og magnaukning heilbrigðisþjón-
ustunnar í he i ld . 1 4 ) 

12) Sama rit, bls. 82. 
13) Sama rit, bls. 24. Mjög misjafnar skoðanir eru þó um 

þetta atriði. 
14) Tafla 22, bls. 58, í Financing and Developing Health 

Care . Tölur fyrir Ísland eru leiðrét tar . 
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Tafla 2.5. - Skýringarþœttir heilbrigðisútgjalda 1960-1984. 

Nafn- Verðhækkun Verðhœkkun Magnaukn. Fólks- Magnaukn 
Land hœkkun heilbr.þj. landsfr. heilbr.þj. fjölgun á mann 
Ísland 

37,8 27,7 27,4 7,9 1,3 6,5 

Danmörk 14,1 8,2 8,2 5,6 0,5 5,0 

Svíþjóð 13,7 6,0 7,3 7,3 0,5 6,8 

Bretland 13,1 8,3 8,7 4,4 0,3 4,1 

Þýskaland 10,1 5,6 4,3 4,2 0,4 3,8 

Bandaríkin 11,8 6,2 5,1 5,3 1,1 4,1 

Meðaltal O E C D 15,5 9,1 8,4 5,9 0,8 5,1 

Orsakir aukinna heilbrigðisútgjalda eru 
verðhækkanir heilbrigðisþjónustunnar 
umfram almenna verðbólgu, fólksfjölgun og 
magnaukning þjónustunnar á mann. A ð 
meðaltali hafa heilbrigðisútgjöldin aukist um 
15,5% á þessu 25 ára tímabili. Af þessum 
15,5% skýrir almenn verðbólga 8 ,4%, 
umframverðbólga heilbrigðisþjónustunnar 
0 ,7%, fólksfjölgun 0,8% og magnaukning á 
mann 5 ,1%. Þó að fólksfjölgun hafi verið 
tekin með í reikninginn hefur ekki verið tekið 
tillit til þess að aldurssamsetningin hefur 
breyst á t ímabilinu. Hlutfallslega fleira eldra 
fólk, sem þarfnast meiri umönnunar , b jó í 
O E C D - r í k j u m í lok tímabilsins en í byrjun 
þess. 

Magnaukning heilbrigðisþjónustunnar 
hefur hvergi verið meiri en á Íslandi en eftir 
að tekið hefur verið tillit til fólksfjölgunar er 
mesta magnaukningin í sænska heilbrigðis-
kerfinu. Athygli vekur að magnaukning heil-
brigðisþjónustunnar í Bandar ík junum er 
f remur lítil í samanburði við flest önnur ríki 
O E C D . Það stafar af verulegri umframverð-
bólgu heilbrigðisþjónustunnar auk þess sem 
hlutfall útgjalda til heilbrigðismála í byr jun 
tímabilsins var mjög hátt . 

Lokaorð. 

Heilbrigðisútgjöld sem hlutfall af vergri 
landsframleiðslu hafa aukist úr 3,2% árið 
1960 í 8,5% árið 1988. Magnaukningútgja ld-
anna hefur verið veruleg allt tímabilið þótt 
hún hafi verið meiri á fyrri hluta tímabilsins 
en seinni hluta þess. En hvert stefnir? Munu 

heilbrigðisútgjöld halda áfram að vaxa 
umfram hagvöxt eða mun eftirspurn eft i r 
heilbrigðisþjónustu mettast? 

Menn velta vöngum yfir spurningum sem 
þessum. Svarið liggur hins vegar ekki í augum 
uppi því að heilbrigði er háð f jö lmörgum 
þáttum. Margt bendir til að útgjöld til heil-
brigðismála muni enn aukast. Aldurssam-
setning þjóðarinnar mun breytast á þann veg 
að hlutfallslega fleiri verða í elstu aldurshóp-
um. Eldra fólk þarfnast meiri heilbrigðis-
þjónustu. Aukin mengun, vaxandi velmegun, 
meiri sérhæfing innan læknisfræðinnar og ný 
tækni gætu einnig leitt til aukinna heilbrigðis-
útgjalda. 

Aðrir þættir gætu unnið á móti þessum 
áhrifum og leitt til minnkandi útgjalda svo 
sem betri skipulagning þjónustunnar og meiri 
umræða um ráðstöfun þess f jármagns sem 
veitt er til þessarar þjónustu. Breyttir lífs-
hættir í kjölfar vaxandi áhuga á umhverfis-
málum gætu einnig stuðlað að lækkun heil-
brigðisútgjalda. En hvað sem verður mun 
maðurinn ætíð huga að heilbrigði sínu, þess-
ari dýrmætustu eign okkar allra. 
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Störf Alþingis 

Hér er greint frá störfum 112. löggjafarþings Íslendinga, og fylgir 
skrá yfir lög og ályktanir þingsins. Greinin er tekin saman af Sig-
urði G. Thoroddsen. 

Reglulegt Alþingi 1989-1990, sem var 112. 
löggjafarþing Íslendinga, stóð frá 10. október 
1989 til 22. desember 1989 og frá 22. janúar 
1990 til 5. maí 1990, alls 178 daga. 

Haldnir voru samtals 285 þingfundir, þar af 
92 í neðri deild, 104 í efri deild og 89 í samein-
uðu þingi. 

Á þinginu voru lögð fram 205 lagafrumvörp, 
þar af 113 stjórnarfrumvörp og 92 þingmanna-
f rumvörp . Á milli deilda skiptust f rumvörpin 
þannig, að fyrir neðri deild voru lögð 120 
f rumvörp , fyrir efri deild voru lögð 80 f rum-
vörp, og fyrir sameinað þing voru lögð 5 frum-
vörp. 

Alls voru 90 lagafrumvörp afgreidd sem lög 
frá Alþingi, þar af 75 s t jó rnar f rumvörp og 15 
þ ingmannafrumvörp . Tólf f rumvörpum var 
vísað til r íkisst jórnarinnar. Sextíu og fimm 
þingmannafrumvörp og 38 s t jórnar f rumvörp 
urðu ekki útrædd á þinginu. 

Alls voru bornar f ram 125 þingsályktunar-
tillögur, allar í sameinuðu þingi. Þret tán voru 
st jórnart i l lögur, en 112 þingmannatil lögur. 
Þr já t íu og ein tillaga var samþykkt sem 
ályktun Alþingis, 12 var vísað til r íkisstjórn-
arinnar, 80 urðu ekki útræddar og 2 voru 
felldar. 

Til samanburðar má geta þess, að á síðasta 
reglulega Alþingi, það er 111. löggjafarþing-
inu, voru lögð fram 179 lagafrumvörp, þar af 
104 s t jórnarf rumvörp og 75 þingmannafrum-
vörp. Hundrað og eitt lagafrumvarp var 
afgreitt sem lög frá Alþingi, þar af 86 st jórn-
arf rumvörp og 15 þingmannafrumvörp, þá 
voru bornar fram 108 þingsályktunartillögur, 
og voru 25 tillögur samþykktar sem ályktanir 
Alþingis. 

Nú voru alls bornar f ram 230 fyrirspurnir, 
allar í sameinuðu þingi. Allar voru fyrir-
spurnirnar afgreiddar nema 10. Munnlegar 
fyrirspurnir voru 158, þar af var 151 svarað. 
Skriflegar fyrirspurnir voru 72, þar af var 69 
svarað. 

Beiðnir um skýrslur ráðherra voru 5, og var 
þeim öllum svarað með skýrslum. 

Mál, sem komu til meðferðar þingsins, 
voru 582 að tölu, þar af voru 372 afgreidd. 

Tala prentaðra þingskjala varð 1330. 
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 112. löggjafarþingi. 
Almannatryggingar 

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

Fjallað er uni greiðslu kostnaðar við tannlækningar. 

Bankar 
Lög um breytingu á lögum nr. 86/1989, um viðskipta-
banka. 

Lög þessi eru sett í tilefni af sölu hlutabréfa ríkissjóðs í Útvegs-

banka Íslands hf. 

Efnahags- og fjármál 
Lög um breyting á lögum um greiðslujöfnun fasteigna-
veðlána til einstaklinga, nr. 63 26. júní 1985. 
Lög um breyting á lánsfjárlögum fyrir árið 1989, nr. 12/ 
1989. 
Lög um breyting á lögum um vísitölu byggingarkostnað-
ar, nr. 42 30. mars 1987. 
Fjáraukalög fyrir árið 1989. 
Lánsfjárlög fyrir árið 1990. 

Ríkissjóði er heimilt að taka lán erlendis að fjárhæð allt að 

2.370.000.000 krónur og innanlands að fjárhæð allt að 

6.625.000.000 króna. í lögunum er heimild til 3.300.000.000 

króna lántöku Landsvirkjunar vegna raforkuframkvæmda og 

ýmsar aðrar lántökuheimildir opinberra sjóða og sveitarfé-

laga. 

Fjárlög fyrir árið 1990. 
Tekjur samkvæmt greiðsluyfirliti ríkissjóðs eru áætlaðar kr. 

91.544.900.000, en rekstrargjöld kr. 85.942.968.000 og fjár-

festing kr. 9.288.545.000. Gjöld umfram tekjur eru því áætluð 

3.686.613.000. Stærstu tekjuliðir eru virðisaukaskattur kr. 

38.650.000.000, tekjuskattur kr. 13.085.000.000 og skattur af 

launagreiðslum kr. 6.870.000.000. Stærstu gjaldaliðir eru heil-

brigðis- og tryggingamál kr. 38.616.399.000 og menntamál kr. 

14.326.583.000. 

Lög um ráðstafanir vegna kjarasamninga. 
Lög um breytingu á lögum nr. 111/1989, f járaukalögum 
fyrir árið 1989. 
Lög um Lánasýslu ríkisins. 

Lánasýsla ríkisins skal fyrir hönd fjármálaráðherra fara með 

lántökur ríkissjóðs og ríkisstofnana innan lands og utan, 

útgáfu og sölu ríkisskuldabréfa á innlendum markaði og aðra 

skuldaumsýslu fyrir ríkissjóð, svo og endurlán lánsfjár og ríkis-

ábyrgðir. 

Lög 
nr. og dags. 

122/29. des. 1989 

120/28. des. 1989 

108/15. des. 1989 

113/20. des. 1989 

137/30. des. 1989 

111/22. des. 1989 

116/29. des. 1989 

136/30. des. 1989 

7/28. febr. 1990 

56/10. maí 1990 

43/16. maí 1990 

Samþykkt 
áAlþingi 

22. des. 1989 

22. des. 1989 

11. des. 1989 

15. des. 1989 

20.des. 1989 

21. des. 1989 

22.des. 1989 

22. des. 1989 

23. febr. 1990 

26. apríl 1990 

4. maí 1990 
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Lög um samþykkt á ríkisreikningi fyrir árið 1988. 
Fjáraukalög fyrir árið 1988. 
Fjáraukalög fyrir árið 1990. 

Samþykkt 
á Alþingi 

5. maí 1990 

5. maí 1990 

5. maí 1990 

Lög 
nr. og dags. 

66/17. maí 1990 

69/17. maí 1990 

72/17. maí 1990 

Félagsmál 
Lög um breyting á lögum um stofnun og slit hjúskapar, 
nr. 60 29. maí 1972. 

Við slit hjúskapar skal nú yfirvald í stað sáttanefnda leita sátta 

með hjónum. 

Lög um breyting á lögum nr. 94/1986, um kjarasamninga 
opinberra starfsmanna. 

Bæjarstarfsmenn, sem á grundvelli laga um breytingu á verka-

skiptingu ríkis og sveitarfélaga gerast ríkisstarfsmenn, skulu 

eiga þess kost að vera áfram í sama stéttarfélagi og þeir voru í 

áður. 

Lög um breytingu á lögum um eftirlaun til aldraðra, nr. 
2/1985. 
L ö g um b rey t ingu á l ö g u m nr . 41/1975, um f é l agsráðg jö f . 

Fjallað er um veitingu starfsleyfa á sviði félagsráðgjafar. 

Lög um breytingu á lögum um atvinnuleysistryggingar, 
nr. 64/1981, með síðari breytingum. 

Meðal nýmæla er, að réttur til atvinnuleysisbóta nær nú til 

félagsmanna allra launþegasamtaka. 

Lög um breyting á lögum nr. 2929. apríl 1963, um Lífeyr-
issjóð starfsmanna ríkisins, með síðari breytingum. 

Kveðið er á um aðild starfsmanna Sinfóníuhljómsveitar 

Íslands og stofnana í sameign ríkis og sveitarfélaga að Lífeyris-

sjóði starfsmanna ríkisins. 

Lög um breyting á lögum um Húsnæðisstofnun ríkisins, 
nr. 86/1988, sbr. lög nr. 109/1988 og 76/1989. 

í 1 . gr. laganna um Húsnæðisstofnun ríkisins, þar sem fjallað 

er um markmið stofnunarinnar, er bætt inn ákvæði um leigu-

húsnæði. Ýmsar fleiri breytingar eru gerðar á lögunum varð-

andi lán til leiguíbúða og félagslegra íbúða. Kveðið er svo á, að 

stjórnir verkamannabústaða verði lagðar niður og húsnæðis-

mál sveitarfélaga sett undir sérstakar húsnæðisnefndir sveitar-

félaga. 

Fiskeldi 
Lög um ábyrgðadeild fiskeldislána. 

Ábyrgðadeild fiskeldislána tekur við því hlutverki, sem Trygg-

ingasjóður fiskeldislána gegndi áður, þ.e. að veita ábyrgð á 

eldislán, sem lánastofnanir veita fiskeldisfyrirtækjum. Um er 

að ræða sjálfskuldarábyrgð, en Tryggingasjóðurinn veitti áður 

einfalda ábyrgð. 

15. des. 1989 132/28. des. 1989 

20. des. 1989 128/28. des. 1989 

20. des.1989 130/29. des. 1989 

3. maí 1990 48/15. maí 1990 

4. maí 1990 64/16. maí 1990 

5. maí 1990 65/17. maí 1990 

5. maí 1990 70/16. maí 1990 

3. apríl 1990 17/5. apríl 1990 
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Forseti Íslands 
Lög um laun forseta Íslands. 

Felld eru niður þau ákvæði eldri laga, að forseti skuli hafa náð 

65 ára aldri eða vera öryrki til þess að njóta eftirlauna. Þá er 

einnig kveðið á um rétt eftirlifandi maka til eftirlauna. 

Hafsbotninn 
Lög um eignarrétt íslenska ríkisins að auðlindum hafs-
botnsins. 

Samkvæmt lögum þessum er íslenska ríkið eigandi allra auð-

linda á, í eða undir hafsbotninum utan netlaga, svo langt til 

hafs sem fullveldisréttur Íslands nær. 

Heilbrigðismál 
Lög um breyting á lögum nr. 104/1988, um breytingu á 
lögum nr. 59/1983, um heilbrigðisþjónustu. 

Frestað er til loka júnímánaðar 1990 að taka upp kerfi heilsu-

gæslu í Reykjavík. 

Lög um breytingu á lögum nr. 81/1988, um hollustuhætti 
og heilbrigðiseftirlit. 
Lög um breytingu á lögum nr. 76/1982, um lyfjadreifingu, 
með síðari breytingum. 
Lög um breytingu á lögum nr. 59/1983, um heilbrigðis-
þjónustu, með síðari breytingum. 
Lög um innflutning dýra. 

Nokkur nýmæli eru í lögum þessum. Jafnframt eru úr gildi felld 

eldri lög sama efnis. 

Lög um breytingu á lögum nr. 5129. maí 1981, um varnir 
gegn s júkdómum og meindýrum á plöntum. 

Lög þessi heimila, að innheimt verði sérstakt eftirlitsgjald af 

öllum innfluttum plöntum til þess að standa straum af eftirliti 

með innflutningi plantna. 

Lög um Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að 
Keldum. 

Um er að ræða ný heildarlög um tilraunastöðina og eldri lög 

sama efnis úr gildi felld. 

Lög um breytingu á lögum nr. 59/1983, um heilbrigðis-
þjónustu, með síðari breytingum. 

Um er að ræða ýmsar breytingar til samræmingar allri stjórnun 

á sviði heilbrigðisþjónustunnar, aðallega í framhaldi af 

nýsettum lögum um breytingu á verkaskiptingu ríkis og sveit-

arfélaga. 

Lög um breytingu á læknalögum, nr. 53/1988. 
Lög um breytingu á lögum um aðbúnað, hollustuhætti og 
öryggi á vinnustöðum, nr. 46/1980. 

Um er að ræða samræmingu við ákvæði laga um vernd barna og 

unglinga. 

Samþykkt 
á Alþingi 

23. febr. 1990 

Lög 
nr. og dags. 

10/26. febr. 1990 

5. maí 1990 

21. des. 1990 

3. apríl 1990 

3. apríl 1990 

28. apríl 1990 

4. maí 1990 

4. maí 1990 

4. maí 1990 

4. maí 1990 

5. maí 1990 

5. maí 1990 

73/18. maí 1990 

133/29. des. 1989 

28/11. apríl 1990 

29/11. apríl 1990 

60/11. maí 1990 

54/16. maí 1990 

59/15. maí 1990 

67/11. maí 1990 

75/17. maí 1990 

50/15. maí 1990 

61/15. maí 1990 
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Samþykkt Lög 
á Alþingi nr. og dags. 

23. mars 1990 12/30. mars 1990 

21.des. 1989 134/30. des. 1989 

5. maí 1990 44/18. maí 1990 

5. maí 1990 62/17. maí 1990 

14.des. 1989 112/22. des. 1989 

15.des. 1989 126/28. des. 1989 

5. maí 1990 41/15. maí 1990 

5. maí 1990 57/16. maí 1990 

21. apríl 1990 21/5. maí 1990 

18.des. 1989 107/21. des. 1989 

Hlutafélög 
Lög um breytingu á lögum nr. 32/1978, um hlutafélög, 
með síðari breytingum. 

Iðnaður 
Lög um breytingu á lögum nr. 80 15. ágúst 1966, um kísil-
gúrverksmiðju við Mývatn. 

Kísiliðjunni hf. er heimilað að taka þátt í öðrum atvinnurekstri 

en framleiðslu kísilgúrs. 

Lög um að leggja Þróunarsjóð lagmetisiðnaðarins niður 
og ráðstafa eignum hans til lagmetisframleiðenda og 
samtaka þeirra. 

Kirkjumál 
Lög um skipan prestakalla og prófastsdæma og um starfs-
menn þjóðkirkju Íslands. 

Meðal nýmæla er, að ráðherra er veitt heimild til að sameina 

prestaköll, ef íbúafjöldi prestakalls fer niður fyrir250. embætti 

vígslubiskupa eru efld verulega og heimild til ráðningar sér-

þjónustupresta rýmkuð. 

Landbúnaður 
Lög um skuldbreytingar vegna loðdýraræktar. 

Ríkissjóði er heimilt að ábyrgjast allt að 60% af skuldbreyting-

arlánum, sem loðdýrabændur taka vegna lausaskulda. Samtals 

mega lán þau, sem ábyrgð er veitt fyrir, nema allt að 300 millj-

ónum króna. 

Lög um breyting á lögum nr. 50/1984, um Lífeyrissjóð 
bænda, með síðari breytingum. 

Framlengd eru ákvæði laganna um fjármögnun útgjalda og 

verðbætur á lífeyri. 

Lög um Búnaðarmálasjóð. 
Aðallega er hér um að ræða breytingar á ákvæðum eidri laga 

um sjóðagjöld landbúnaðarins. 

Lög um flokkun og mat á gærum og ull. 

Lögheimili 
Lög um lögheimili. 

Helstu breytingar frá eldri lögum varða skilgreiningu lögheimilis 

og fastrar búsetu, tímalengd dvalar, er leiðir til skráningar lög-

heimilis, og lögheimili á dvalarheimilum aldraðra og náms-

manna. 

Menntamál 
Lög um breytingu á lögum nr. 72/1982, um námslán og 
námsstyrki. 

Breytt er ákvæðum um skipunartíma stjórnar Lánasjóðs 

íslenskra námsmanna. 



Lög um breytingu á lögum nr. 77/1979, um Háskóla 
Íslands, með síðari breytingum. 

Ýmsar veigamiklar breytingar eru gerðar varðandi valddreif-

ingu og stjórnun í Háskóla Íslands. 

Lög um Námsgagnastofnun. 
Helstu breytingar frá eldri lögum um Námsgagnastofnun varða 

stjórnun hennar og auknar skyldur í sambandi við þróun náms-

gagna. 

Lög um Listskreytingasjóð ríkisins. 
Frá eldri lögum um Listskreytingasjóð ríkisins eru þær breyt-

ingar helstar, að verksvið sjóðsins er rýmkað, ákvæði eru um 

mótframlag frá eiganda mannvirkis og meðferð þeirra list-

skreytinga, sem sjóðurinn veitir framlag til. 

Lög um breytingu á lögum um grunnskóla, nr. 63/1974, 
með síðari breytingum. 

Lögleidd er skólaskylda 6 ára barna o.fl. 

Lög um launasjóð stórmeistara í skák. 
Fjárveiting af fjárlögum til sjóðsins skal nema árlega allt að 

árslaunum fimm háskólakennara. Rétt til greiðslu úr sjóðnum 

hafa íslenskir stórmeistarar skv. tilteknum reglum og kona, 

sem náð hefur afburða árangri í skák, enda liggi umsókn fyrir. 

Lög um Skákskóla Íslands. 
Skákskóli Íslands skal starfa á vegum Skáksambands Íslands í 

samvinnu við menntamálaráðuneytið. Ríkissjóður veitir sér-

stakan styrk til að standa straum af stofnkostnaði skólans auk 

árlegs húsnæðisstyrks og framlags, er nemi einu stöðugildi 8. 

þreps 144. lfl. B H M . 

Orkumál 
Lög um breytingu á lögum nr. 60/1981, um raforkuver 
o.fl. 

Með lögum þessum er veitt heimild til stækkunar Búrfellsvirkj-

unar í allt að 310 M W afl og Kröfluvirkjunar í allt að 60 M W 

afl. Auk þess er iðnaðarráðherra heimilt að veita Hitaveitu 

Reykjavíkur leyfi til að reisa og reka allt að 76 M W afls jarð-

varmavirkjun til raforkuframleiðslu á Nesjavöllum. 

Persónuréttur 
Lög um skráningu og meðferð persónuupplýsinga. 

Lög þessi taka til hvers konar kerfisbundinnar skráningar og 

annarrar meðferðar á upplýsingum, er varða einkamálefni og 

fjárhagsmálefni einstaklinga, fyrirtækja, stofnana eða annarra 

lögaðila. 

Réttarfar og dómsmál 
Lög um breyting á lögum um sakadóm í ávana- og fíkni-
efnamálum, nr. 29/1986. 

Dómari getur með samþykki dómsmálaráðuneytisins kvatt til 

setu í dómi með sér tvo dómendur, þegar vafi leikur á um 

mikilsverð sönnunar- eða lagaatriði. 

Samþykkt Lög 
á Alþingi nr.og dags. 

23. apríl 1990 26/5. maí 1990 

25. apríl 1990 23/8. maí 1990 

27. apríl 1990 71/11. maí 1990 

4. maí 1990 52/16. maí 1990 

4. maí 1990 58/16. maí 1990 

4. maí 1990 76/17. maí 1990 

5. maí 1990 74/18. maí 1990 

18. des. 1989 121/28. des. 1989 

6.des. 1989 105/11. des. 1989 
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Lög vegna aðildar Íslands að Evrópusamningi um varnir 
gegn pyndingum og ómannlegri eða vanvirðandi með-
ferð eða refsingu. 
Lög um breyting á almennum hegningarlögum, nr. 19/ 
1940, sbr. lög nr. 41/1973. 

Sett er í lögin ákvæði til samræmingar við bókun við Montreal-

samninginn frá 1971, en bókun þessi, er gerð var í febrúar 1988, 

nær yfir ofbeldisverk í flughöfnum, sem ætlaðar eru fyrir 

alþjóðlega flugumferð. 

Lög um kyrrsetningu, lögbann o.fl. 
Lög þessi, sem eru ný heildarlög um kyrrsetningu, lögbann 

o.fl., taka gildi 1. júl í 1992. Meðal helstu breytinga eru þrengri 

skilyrði fyrir kyrrsetningu fjármuna, niðurfelling heimildar til 

kyrrsetningar manns vegna skuldakröfu, heimildir til lögbanns 

þrengdar o.fl. 

Lög um viðauka við lög um skipan dómsvalds í héraði, 
lögreglustjórn, tollstjórn o . f l . , nr. 74 27. apríl 1972. 

Sérstakir héraðsdómarar eru skipaðir í þeim umdæmum 

landsins, þar sem ekki störfuðu áður sjálfstæðir héraðsdómar-

ar. 

Ríkisborgararéttur 
Lög um veitingu ríkisborgararéttar. 

Með lögum þessum er 39 einstaklingum veittur íslenskur ríkis-

borgararéttur. 

Lög um veitingu ríkisborgararéttar. 
Með lögum þessum er 52 einstaklingum veittur íslenskur ríkis-

borgararéttur. 

Samgöngumál 
Lög um vegtengingu um utanverðan Hvalf jörð. 

Ríkisstjórninni er heimilt að fela hlutafélagi, er stofnað yrði í 

því skyni, að annast undirbúning, fjármögnun og fram-

kvæmdir við vegtengingu um utanverðan Hvalfjörð, svo og 

rekstur um tiltekinn tíma. 

Sjávarútvegur og siglingar 
Lög um viðauka við lög nr. 44 25. maí 1976, um Fisk-
veiðasjóð Íslands. 

Sett er á fót ný þróunardeild. sem hefur það hlutverk að veita 

lán til markaðsmála, rannsókna og þróunarverkefna á öllum 

sviðum sjávarútvegs. Hún skal starfa við Fiskveiðasjóð Íslands 

og taka yfir eignir og skuldir Fiskimálasjóðs. 

Lög um uppboðsmarkað fyrir sjávarafla. 
Leyfi til rekstrar uppboðsmarkaðar er veitt til eins árs í senn. 

Lögin greina frá skilyrðum fyrir slíkum rekstri o.fl. Lögin eru 

einkum frábrugðin fyrri lögum að því leyti, að þau eru ótíma-

bundin. 

Samþykkt Lög 
á Alþingi nr.og dags. 

14. mars 1990 15/27. mars 1990 

14. mars 1990 16/27. mars 1990 

10. apríl 1990 31/23. apríl 1990 

25. apríl 1990 27/5. maí 1990 

6. des. 1989 106/20. des. 1989 

28. apríl 1990 22/10. maí 1990 

5. maí 1990 45/16. maí 1990 

19. des. 1989 135/30. des. 1989 

20. des. 1989 123/28. des. 1989 

226 F J Á R M Á L A T Í Ð I N D I 



Lög um veiðieftirlitsgjald. 
Veiðieftirlitsgjaldi, sem er að hámarki 0,2% af áætluðu verð-

mæti afla, skal varið til rekstrar veiðieftirlits sjávarútvegsráðu-

neytisins. 

Lög um breytingu á lögum nr. 7/1975, um heimild fyrir 
ríkisstjórnina til þess að staðfesta fyrir Íslands hönd sam-
þykkt um alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á 
sjó, 1972, sbr. lög nr. 56/1986. 
Lög um breytingu á s jómannalögum, nr. 35/1985. 
Lög um stjórn fiskveiða. 

í 1. gr. laganna segir, að nytjastofnar á Íslandsmiðum séu sam-

eign íslensku þjóðarinnar. Markmið laganna sé að stuðla að 

verndun og hagkvæmri nýtingu þeirra. Ákvæði eru um skilyrði 

fyrir veitingu veiðileyfa, aflamark, framkvæmd laganna, eftir-

lit o.fl. 

Lög um Verðjöfnunars jóð sjávarútvegsins. 
Hlutverk sjóðsins er að draga úr áhrifum verðsveifina á sjávar-

afurðum á þjóðarbúskapinn. Ein veigamikil breyting frá eldri 

lögum er, að nú verða innistæður hjá sjóðnum bundnar við 

verðjöfnun á afurðum þess framleiðanda, sem inneignina 

myndaði. 

Lög um Hagræðingarsjóð sjávarútvegsins. 
Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins skal stuðla að aukinni hag-

kvæmni í útgerð og koma til aðstoðar byggðarlögum, er standa 

höllum fæti vegna breytinga á útgerðarháttum. 

Skattar og gjöld 
Lög um breytingu á lögum nr. 83/1984, um erfðafjár-
skatt. 

Um er að ræða lagabreytingu vegna samninga milli Norður-

landa til að komast hjá tvísköttun arfs og gjafafjár. 

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

Samkvæmt lögum þessum skal nú innheimta launaskatt mán-

aðarlega. 

Lög um breytingu á lögum nr. 9/1984, um frádrátt af 
skattskyldum tekjum vegna fjárfestingar manna í atvinnu-
rekstri, með síðari breytingum. 

Aukin er heimild einstaklinga til frádráttar frá tekjum vegna 

hlutabréfakaupa. 

Lög um sérstakan skatt á verslunar- og skrifstofuhús-
næði. 

Um er að ræða framlengingu á skatti þessum um eitt ár. 

Lög um breytingu á lögum um stimpilgjald, nr. 36/1978. 
Stimplun hlutabréfa, sem gefin eru út af félögum með tak-

markaða ábyrgð, skal vera ½% af fjárhæð bréfanna í stað 2% 

áður. 

Samþykkt Lög 
á Alþingi nr.og dags. 

22.des. 1989 129/28. des. 1989 

24. apríl 1990 25/8. maí 1990 

4. maí 1990 53/16. maí 1990 

5. maí 1990 38/15. maí 1990 

5. maí 1990 39/15. maí 1990 

5. maí 1990 40/15. maí 1990 

13.des. 1989 114/27. des. 1989 

20.des. 1989 115/28. des. 1989 

20. des. 1989 118/28. des. 1989 

20. des. 1989 127/28. des. 1989 

20. des. 1989 131/28. des. 1989 
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Lög um breyting á lögum nr. 75/1981, um tekjuskatt og 
eignarskatt, með síðari breytingum. 

Ýmis ákvæði, er varða breytingar á skattleysismörkum o.fl. 

Lög um breyting á lögum nr. 50/1988, um virðisauka-
skatt, með áorðnum breytingum. 

Meðal breytinga er hækkað skatthlutfall úr 22% í 24,5%. 

Lög um breyting á lögum nr. 39/1988, um bifreiðagjald. 
Lög um breyting á lögum nr. 39/1988, um bifreiðagjald. 
Lög um breyting á lögum nr. 39/1988, um bifreiðagjald. 
Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að staðfesta 
fyrir Íslands hönd samning milli Norðurlanda um aðstoð 
í skattamálum. 
Lög um breyting á lögum nr. 75/1981, um tekjuskatt og 
eignarskatt, með síðari breytingum. 

Lög þessi kveða m.a. á um skattfrjálsan söluhagnað af hluta-

bréfum, þó að hámarki kr. 300.000. 

Lög um breyting á lögum nr. 75/1981, um tekjuskatt og 
eignarskatt, með síðari breytingum. 

Sveitarstjórnarmál 
Lög um breytingu á lögum um tekjustofna sveitarfélaga, 
nr. 91/1989. 

Breytingar þessar varða einföldun á meðferð ágreiningsmála í 

sambandi við gjaldstofn fasteignaskatts, svo og nokkur atriði 

varðandi aðstöðugjald. 

Lög um breytingu á sveitarstjórnarlögum, nr. 8/1986. 
Breytingar eru gerðar á kjörgengi og kosningu varamanna í 

byggðaráð. 

Lög um breytingu á sveitarstjórnarlögum, nr. 8/1986. 
Við ákvæði laganna um sameiginleg velferðarmál íbúanna, 

sem sveitarfélög skulu vinna að, er bætt slysavörnum. 

Lög um breytingu á sveitarstjórnarlögum, nr. 8 18. apríl 
1986. 

Samkvæmt lögum þessum má sveitarfélag veðsetja Lánasjóði 

sveitarfélaga tekjur sínar til tryggingar lánum, sem það tekur 

hjá sjóðnum. 

Tollar 
Lög um breytingu á lögum nr. 94/1980, um heimild fyrir 
ríkisstjórnina til þess að fullgilda fyrir Íslands hönd samn-
ing milli Íslands, Danmerkur , Finnlands, Noregs og Sví-
þjóðar um gagnkvæma aðstoð í tollamálum. 

Samþykkt Lög 
á Alþingi nr.og dags. 

22.des. 1989 117/28. des. 1989 

22. des. 1989 119/28. des. 1989 

22. des. 1989 125/28. des. 1989 

23. febr. 1990 6/28. febr. 1990 

27. mars 1990 11/29. mars 1990 

27. apríl 1990 46/8. maí 1990 

4. maí 1990 63/17. maí 1990 

5. maí 1990 68/17. maí 1990 

22.des. 1989 124/28. des. 1989 

28. apríl 1989 49/11. maí 1990 

4. maí 1990 51/14. maí 1990 

5. maí 1990 42/14. maí 1990 

6. apríl 1990 24/20. apríl 1990 
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Umferðarlög 
Lög um breyting á umferðarlögum nr. 50/1987, með síð-
ari breytingum. 

Hver sá, sem situr í sæti bifreiðar, sem búið er öryggisbelti, 

skal nota það. Samkvæmt þessu ber farþegum í aftursæti bif-

reiða einnig að nota öryggisbelti. Þá er einnig skylt að hafa 

börn í viðeigandi öryggisbúnaði. Bannað er að hafa þau í fram-

sæti eða fyrir framan framsæti. 

Umhverfisráðuneyti 
Lög um breytingu á lögum nr. 73 28. maí 1969, um Stjórn-
arráð Íslands. 

Lög þessi varða stofnun sérstaks umhverfisráðuneytis. 

Lög um breytingu á lögum nr. 47 16. apríl 1971, um nátt-
úruvernd, lögum nr. 20 30. apríl 1986, um Siglingamála-
stofnun ríkisins, og ýmsum lögum, er varða yfirstjórn 
umhverfismála. 

Um er að ræða ýmsan flutning málaflokka yfir til hins nýja 

umhverfisráðuneytis. 

Viðskipti 
Lög um breytingu á lögum nr. 67/1988, um bann gegn við-
skiptum við Suður-Afríku og Namibíu. 

Viðskiptabann gegn Namibíu er afnumið. 

Samþykkt Lög 
á Alþingi nr. og dags. 

5. maí 1990 55/16. maí 1990 

23. febr. 1990 3/23. febr. 1990 

5. maí 1990 47/16. maí 1990 

27. apríl 1990 30/8. maí 1990 

Þingsályktanir fylgja hér á eftir. 
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Þingsályktanir. 
Þingsályktun um varnir gegn mengun frá fisk-
eldi. 
(Samþykkt á Alþingi 14. desember 1989.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að móta 

samræmdar reglur um starfsleyfi fyrir fiskeldis-

stóðvar og um eftirlit og rannsóknir á mengunar-

hættu frá þeim. Jafnframt verði athugað, hvort 

þörf sé á lagasetningu vegna mengunar frá fisk-

eldi. 

Þingsályktun um tæknifrjóvganir . 
(Samþykkt á Alþingi 14. desember 1989.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að leggja 

hið fyrsta fyrir Alþingi frumvarp til laga um tækni-

frjóvganir, m.a. að því er varðar réttarstöðu og 

tryggingamál þeirra, sem hlut eiga að máli. 

Þingsályktun um samþykki til f restunar á 
fundum Alþingis samkvæmt 23. gr. s t jórnar-
skrárinnar. 
(Samþykkt á Alþingi 22. desember 1989.) 

Alþingi ályktar að veita samþykki til þess, að 

fundum þingsins verði frestað frá 22. desember 

1989 eða síðar, ef henta þykir, enda verði það 

kvatt saman á ný eigi síðar en 22. janúar 1990. 

Þingsályktun um fullgildingu á alþjóðasam-
þykkt nr. 159 um starfsendurhæfingu og at-
vinnumál fat laðra. 
(Samþykkt á Alþingi 8. febrúar 1990.) 

Alþingi ályktar að veita ríkisstjórninni heimild til 

þess fyrir Íslands hönd að fullgilda samþykkt nr. 

159, um starfsendurhæfingu og atvinnumál fatl-

aðra, sem gerð var á 69. þingi Alþjóðavinnumála-

stofnunarinnar í Genf 20. jún í 1983. 

Þingsályktun um könnun á áhrifum af steina-
töku og söfnun steingervinga. 
(Samþykkt á Alþingi 19. febrúar 1990.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta 

Náttúrufræðistofnun Íslands kanna áhrif af steina-

töku og söfnun steingervinga á náttúru Íslands og 

gera í framhaldi af því, að höfðu samráði við Nátt-

úruverndarráð, tillögur um aðgerðir til náttúru-

verndar á þessu sviði, eftir því sem þörf er talin á. 

Þingsályktun um öryggi í óbyggðaferðum. 
(Samþykkt á Alþingi 22. febr. 1990.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að gera 

ráðstafanir til að bæta öryggi þeirra, sem ferðast í 

óbyggðum, með því að samræma og setja reglur 

og lög, eftir því sem við á, og með því að skipu-

leggja fræðslu, ráðgjöf og upplýsingar til ferða-

fólks. 

Við undirbúning málsins verði haft samráð við 

samtök áhugafólks um ferðalög og slysavarnir. 

Þingsályktun um heillaóskir til litáísku þjóð-
arinnar í tilefni sjálfstæðisyfirlýsingar hennar. 
(Samþykkt á Alþingi 12. mars 1990.) 

Alþingi ályktar að senda litáísku þjóðinni heilla-

óskir vegna sjálfstæðisyfirlýsingar Litáens, sem 

þjóðþingið samþykkti í gær. 

Alþingi telur, að sjálfsforræði þjóða með lýðræð-

iskjörnum þingum sé grundvöllur frjálsra sam-

skipta og stuðli að friði í heiminum. 

Alþingi fagnar því endurheimt sjálfstæðis Litáens 

og væntir góðrar samvinnu við lýðræðiskjörna 

fulltrúa þess. 

Þingsályktun um landgræðslu. 
(Samþykkt á Alþingi 19. mars 1990.) 

Alþingi ályktar að fela landbúnaðarráðherra að 

hlutast til um, að gerð verði markviss áætlun um 

aðgerðir til að stöðva eyðingu jarðvegs og gróð-

urs á Íslandi, þar sem þess er kostur. 

Sérstök áhersla verði lögð á að afmarka þau 

landsvæði, þar sem sandfok á sér enn stað, svo að 

unnt sé að hefja þar skipulagt ræktunarstarf. 

Kannað verði, hvort Áburðarverksmiðju ríkisins 

muni fært að lækka verð á áburði til landgræðslu-

starfa, sem einkum væri ráðstafað til brýnna 

verkefna. 

Miðað verði við, að um næstu aldamót verði upp-

blástur þessara svæða stöðvaður. 

Þingsályktun um nýja atvinnumöguleika á 
landsbyggðinni með áherslu á f jarvinnu. 
(Samþykkt á Alþingi 19. mars 1990.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að kanna, 

með hvaða hætti unnt er að nota nútíma tölvu- og 

fjarskiptatækni til að flytja verkefni á vegum 

ríkisstofnana og annarra aðila frá höfuðborgar-

svæðinu til annarra landshluta svo og hvernig auka 

megi tölvufræðslu. 

Sérstaklega verði kannaðir möguleikar á að nýta 

þessa tækni til þess að koma á laggirnar fjarvinnu-

stofum í því skyni að fjölga störfum og auka fjöl-

breytni í atvinnulífi byggðarlaganna. 
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Þingsályktun um ályktanir Vestnorræna þing-
mannaráðsins 1989. 
(Samþykkt á Alþingi 19. mars 1990.) 

Alþingi ályktar að beina þeim tilmælum til ríkis-

stjórnarinnar að vinna að framkvæmd ályktana 

Vestnorræna þingmannaráðsins, sem samþykkt-

ar voru á fundi ráðsins í Stykkishólmi í jún í síð-

astliðnum og prentaðar eru með ályktun þessari 

sem fylgiskjal. 

Þingsályktun um samningu rits um kristni á 
Íslandi í þúsund ár. 

(Samþykkt á Alþingi 26. mars 1990.) 
Alþingi samþykkir með tilvísun til þingsálykt-

unar frá 17. apríl 1986, um þúsund ára afmæli 

kristnitökunnar, að fela forsetum þingsins í sam-

ráði við þjóðkirkju Íslands og guðfræðideild Há-

skóla Íslands að standa fyrir samningu ritverks 

um kristni á Íslandi og áhrif hennar á þjóðlíf og 

menningu í þúsund ár. 

Forsetar þingsins skipi, að höfðu samráði við 

biskup Íslands, þriggja manna ritstjórn og ráði 

ritstjóra verksins fyrir ársbyrjun 1991. Ritstjóri 

ráði síðar aðra þá höfunda, er að verkinu standa, 

með samþykki ritstjórnar. 

Kostnaður við verkið greiðist með öðrum útgjöld-

um Alþingis. 

Ljúka skal samningu verksins á fimm árum. 

Þingsályktun um könnun á f jö lþættum mögu-
leikum Bláa lónsins við Svartsengi. 
(Samþykkt á Alþingi 5. apríl 1990.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta gera 

könnun á möguleikum á uppbyggingu við Bláa 

lónið við Svartsengi með það að markmiði að 

nýta þá möguleika, sem staðurinn hefur upp á að 

bjóða. Einkum skal beint sjónum að, hvernig 

megi nýta lækningamátt lónsins fyrir Íslendinga 

og útlendinga, svo og að fyrirhuguð starfsemi 

tengist ferðamannaþjónustu almennt. 

Við þetta starf verði haft náið samstarf við Hita-

veitu Suðurnesja, Samband sveitarfélaga á Suð-

urnesjum, Grindavíkurbæ, Ferðamálasamtök 

Suðurnesja, landlæknisembættið, Samtök psor-

iasis- og exemsjúklinga og aðra þá, sem málinu 

kunna að tengjast. 

Þingsályktun um leiðsögumenn og endur-
skoðun reglugerðar nr. 175/1983, um eftirlit 
með skipulögðum hópferðum erlendra aðila 
til Íslands í atvinnuskyni. 
(Samþykkt á Alþingi 23. apríl 1990.) 

Alþingi ályktar að fela samgönguráðherra að 

skipa nefnd til að endurskoða reglugerð nr. 175/ 

1983, um eftirlit með skipulögðum hópferðum 

erlendra aðila til Íslands í atvinnuskyni. í nefnd-

inni eigi sæti fimm fulltrúar, skipaðir af eftirfar-

andi aðilum: Samgönguráðuneyti, umhverfisráðu-

neyti, Félagi leiðsögumanna, Félagi íslenskra 

ferðaskrifstofa og ferðafélögum áhugamanna. Ný 

reglugerð öðlist gildi eigi síðar en 1. janúar 1991. 

Þingsályktun um athugun á varðveislu ljós-
vakaefnis. 
(Samþykkt á Alþingi 23. apríl 1990.) 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að láta 

fram fara athugun á því, hvernig best verði staðið 

að skipulegri varðveislu ljósvakaefnis, sem hafi 

menningarlegt gildi eða geti verið mikilvægt fyrir 

rannsóknir næstu kynslóða á sögu lands og þjóð-

ar. 

Þingsályktun um tilfærslu verkefna og tekju-
stofna frá ríki til sveitarfélaga og héraða. 
(Samþykkt á Alþingi 23. apríl 1990.) 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að kanna 

skipulega í samvinnu við Samband íslenskra sveit-

arfélaga og landshlutasamtök sveitarfélaga, 

hvernig best verði staðið að frekari tilfærslu á 

verkefnum og tekjustofnum frá ríkinu til sveitar-

félaga og héraða. 

Þingsályktun um að draga úr ofbeldi í mynd-
miðlum. 
(Samþykkt á Alþingi 26. apríl 1990.) 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að beita 

sér fyrir því, að dregið verði verulega úr því of-

beldi, sem börnum og öðrum er sýnt í sjónvarpi, 

k v i k m y n d u m og á myndböndum, og að gerðar 

verði nauðsynlegar kannanir í þessu skyni. 

Þingsályktun um staðfestingu rammasamn-
ings um samvinnu á sviði vísinda og tækni 
milli Íslands og Evrópubandalaganna. 
(Samþykkt á Alþingi 26. apríl 1990.) 

Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni að stað-

festa fyrir Íslands hönd rammasamning um sam-

vinnu á sviði vísinda og tækni milli lýðveldisins 

Íslands og Evrópubandalaganna, sem gerður var 

í Brussel 30. október 1989. 

Þingsályktun um fullgildingu Evrópusamn-
ings um varnir gegn pyndingum og ómannlegri 
eða vanvirðandi meðferð eða refsingu. 
(Samþykkt á Alþingi 26. apríl 1990.) 

Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni að full-

gilda Evrópusamning um varnir gegn pyndingum 

og ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refs-

ingu, sem gerður var í Strasborg 26. nóvember 

1987. 



232 F J Á R M Á L A T Í Ð I N D I 

Þingsályktun um staðfestingu samnings um 
gagnkvæma viðurkenningu á niðurstöðum 
prófana og staðfestingum á samræmi. 
(Samþykkt á Alþingi 26. apríl 1990.) 

Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni að stað-

festa fyrir Íslands hönd samning um gagnkvæma 

viðurkenningu á niðurstöðum prófana og stað-

festingum á samræmi, sem gerður var í Tampere 

15. jún í 1988, ásamt bókun um beitingu samn-

ingsins gagnvart furstadæminu Liechtenstein. 

Þingsályktun um starfsreglur Íslandsdeildar 
Alþjóðaþingmannasambandsins . 
(Samþykkt á Alþingi 26. apríl 1990.) 

Alþingi ályktar að setja eftirfarandi starfsreglur 

fyrir Íslandsdeild Alþjóðaþingmannasambands-

ins. 

1.gr. 

Íslandsdeild Alþjóðaþingmannasambandsins 

(Inter-Parliamentary Union) er skipuð alþing-

ismönnum og starfar í samræmi við lög sam-

bandsins. 

2. gr. 

Stjórn Íslandsdeildarinnarskipa fimm þingmenn, 

tilnefndir af þingflokkunum í samræmi við stærð 

þeirra eða eftir samkomulagi þingflokka. Heimilt 

er að tilnefna varamenn í stjórnina. Tilkynna skal 

um tilnefningar á fundi í sameinuðu þingi. 

3. gr. 

Tilnefning í stjórn skal fara fram eftir hverjar 

þingkosningar og gildir út kjörtímabilið, nema 

þingflokkar ákveði annað. 

Fulltrúi stærsta þingflokksins skal kalla stjórnar-

menn saman til fyrsta fundar, og skal þá kjósa 

formann og varaformann Íslandsdeildarinnar fyrir 

kjörtímabilið. 

4. gr. 

Heimilt er Íslandsdeildinni að tilnefna ritara í sam-

ráði við skrifstofustjóra Alþingis. 

5. gr. 

Stjórnin sækir árlega um fjárveitingu á fjárlögum 

til starfsemi deildarinnar og skal umsóknin við 

það miðuð, að fjárveiting nægi til að greiða þátt-

tökugjald til aðalskrifstofu sambandsins, ferða-

kostnað fulltrúa og annan kostnað, sem af starf-

semi deildarinnar leiðir. Reikningar skulu endur-

skoðaðir með sama hætti og önnur útgjöld Al-

þingis. 

6. gr. 

Stjórn Íslandsdeildarinnar ákveður þátttöku 

deildarinnar í starfi sambandsins á ári hverju. við 

val þátttakenda á þingum og ráðstefnum skal 

miða við hlutfallsreglu eftir stærð þingflokka, en 

jafnframt leitast við að tryggja, að þingmenn úr 

öllum þingflokkum fái tækifæri til að sækja þing 

eða ráðstefnur sambandsins á kjörtímabilinu. 

Enn fremur skal reyna að tryggja eðlilega sam-

fellu í starfi deildarinnar. 

Formaður skal að jafnaði sitja í ráði sambands-

ins, en aðrir stjórnarmenn skiptast á um að taka 

þar sæti eftir sömu hlutfallsreglu og gildir um þátt-

töku skv. 1. mgr. þessarar greinar. 

7.gr. 

Starfsreglur þessar taka þegar gildi. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Þrátt fyrir ákvæði 2. gr. skulu tilnefningar í stjórn 

Íslandsdeildarinnar á þessu kjörtímabili haldast 

óbreyttar. 

Þingsályktun um könnun á stofnun a lþjóð-
legrar björgunarsveitar. 
(Samþykkt á Alþingi 26. apríl 1990.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta 

kanna möguleika á stofnun alþjóðlegrar björgun-

arsveitar með aðsetur á Íslandi, sem sinni björg-

unarmálum á Norður-Atlantshafi. Leitað verði 

samstarfs við þær þjóðir, sem mestra hagsmuna 

hafa að gæta á þessu sviði. 

Niðurstöður könnunarinnar verði lagðar fyrir 

sameinað Alþingi á næsta löggjafarþingi. 

Þingsályktun um rannsókn á siglingaleið um 
Hornaf jö rð . 
(Samþykkt á Alþingi 26. apríl 1990.) 

Alþingi ályktar að fela samgönguráðherra að 

hlutast til um við Hafnamálastofnun ríkisins, að 

hraðað verði rannsókn á innsiglingunni við Horna-

fjarðarós og öðrum aðstæðum í tengslum við 

skipaleiðir um Hornafjörð. 

Þingsályktun um fullgildingu á a lþjóðasam-
þykkt nr. 122, um stefnu í a tvinnumálum. 
(Samþykkt á Alþingi 26. apríl 1990.) 

Alþingi ályktar að veita ríkisstjórninni heimild til 

þess fyrir Íslands hönd að fullgilda samþykkt nr. 

122, um stefnu í atvinnumálum, sem gerð var á 

48. þingi Alþjóðavinnumálastofnunarinnar í 

Genf 9. júl í 1964. 

Þingsályktun um mötuneyti og heimavistir 
fyrir f ramhaldsskólanemendur . 
(Samþykkt á Alþingi 26. apríl 1990.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að gera 

áætlun, sem miði að því að leysa mötuneytis- og 

húsnæðisvanda framhaldsskólanema, sem stunda 

nám fjarri sinni heimabyggð, og marka stefnu um 

framkvæmdir í þessu skyni. 

Þingsályktun um staðfestingu breytinga á 
samningi um stofnun Fríverslunarsamtaka 
Evrópu (EFTA) vegna fríverslunar með 
fiskafurðir. 
(Samþykkt á Alþingi 30. apríl 1990.) 
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Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni að full-

gilda fyrir Íslands hönd breytingar á 26.. 27., 28. 

og 38. gr. samnings frá 4. janúar 1960, um stofnun 

Fríverslunarsamtaka Evrópu (EFTA), og á við-

auka E við þann samning eins og samþykkt var í 

ráði Fríverslunarsamtakanna 14. jún í 1989. 

Breytingarnar eru birtar sem fylgiskjal með 

ályktun þessari. 

Þingsályktun um heimild til handa forsetum 
Alþingis til þess að kaupa eða leigja húsnæði 
fyrir Alþingi. 
(Samþykkt á Alþingi 30. apríl 1990.) 

Alþingi ályktar að heimila forsetum Alþingis að 

ganga tii samninga um kaup eða leigu á húsnæði 

fyrir Alþingi í næsta nágrenni við Alþingishúsiö, 

eftir því sem hagkvæmara þykir. 

Hafa skal samráð við fjárveitinganefnd um 

ákvarðanir. 

Þingsályktun um flugmálaáætlun árin 1990-
1993. 
(Samþykkt á Alþingi 4. maí 1990.) 

Alþingi ályktar skv. I. kafla laga nr. 31/1987, að 

árin 1990-1993 skuli framkvæmdum í flugmálum 

hagað samkvæmt flugmálaáætlun, sem fylgir. 

Þingsályktun um breytingu á þingsályktun 
um vegáætlun fyrir árin 1989-1992. 
(Samþykkt á Alþingi 4. maí 1990.) 

Alþingi ályktar, aðár ið 1990 skuli framkvæmdum 

í vegamálum hagað samkvæmt vegáætlun, sem 

fylgir. 

Þingsályktun um að flýta f ramkvæmdum við 
jarðgöng á Vest f jörðum. 
(Samþykkt á Alþingi 5. maí 1990.) 

Alþingi ályktar, að flýta skuli framkvæmdum við 

fyrirhugaða jarðgangagerð á Vestfjörðum um-

fram það, sem fyrirhugað er í fyrirliggjandi veg-

áætlun. Skal stefnt að því, að framkvæmdir hefj-

ist árið 1991 og að þeim ljúki á 4-5 árum. Undir-

búningsrannsóknum verði hagað í samræmi við 

þetta. 

Ríkissjóði skal heimilað að taka lán til fram-

kvæmdanna, allt að 1.300 m.kr., á árunum 1990-

1994 skv. nánari ákvæðum vegáætlunar og láns-

fjárlaga hverju sinni. Lán ásamt veröbótum 

endurgreiðast af fé til stórverkefna skv. vegáætl-

un. Útgjöld vegna vaxta og lántökukostnaðar um-

fram það. sem sparast í viðhaldskostnaði á fjár-

mögnunarskeiöi framkvæmdanna, greiðist úr 

ríkissjóði sem sérstakt byggðaframlag. 

Ríkisstjórnin skal láta fram fara könnun á mögu-

leikum til þess að afla sérstaklega lánsfjár og/eða 

tekna til að standa straum af kostnaði vegna 

ákvörðunar um að flýta framkvæmdum og skila 

áliti til næsta Alþingis. 

Þingsályktun um nýjar aðferðir við útreikn-
ing þjöðhagsstærða. 
(Samþykkt á Alþingi 5. maí 1990.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta 

kanna aðferðir við útreikning þjóðhagsstærða, 

þar sem tekið sé tillit til áhrifa framleiðslustarf-

semi á umhverfi og náttúrulegar auðlindir. í 

þessu skyni verði komið skipulagi á hagskýrslu-

gerð um umhverfismál og nýtingu auðlinda og 

fylgst meö því, sem er að gerast erlendis á þessu 

sviði. 

Þingsályktun um námsaðstöðu fyrir fat laða í 
heimavistarskölum. 
(Samþykkt á Alþingi 5. maí 1990.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að kanna, 

hvernig koma megi til móts við námsþarfir fatl-

aðra, sem ekki hafa aðstöðu til að sækja heiman-

gönguskóla að loknum grunnskóla, með því að 

þeir fái aðstöðu til að stunda fjölbreytt nám með 

öðrum nemendum í héraðsskólum eða öðrum 

heimavistarskólum. 



Eiður Einarsson: 

Utanríkisviðskipti 1989 
Í greininni er sérstakur kafli um viðskipti Íslendinga og Þjóð-

verja. 

Verg landsframleiðsla á Íslandi dróst 
saman um 3,4% árið 1989, en árið 1988 dróst 
hún saman um 0 ,8%. Árið 1987 jókst hún um 
6,4% og sömuleiðis 1986 um 6,3%. 

Viðskiptakjör versnuðu um 2,7% frá árinu 
á undan, en þá stóðu þau nánast í stað eða 
versnuðu um 0 ,6%. Séu viðskipti álversins í 
Straumsvík undanskilin, verður rýrnun við-
skiptakjara 1989 3,5% og 3,1% 1987. 

Gengi íslensku krónunnar lækkaði frá upp-
hafi til loka ársins um 23,6%, en meðalgengi 
krónunnar var 20,5% lægra 1989 en 1988 
samkvæmt viðskiptavog. 

Allur samanburður í texta á út- og innflutn-
ingsverði og öðrum verðmætum er gerður á 
sama gengi, þ.e . meðalgengi ársins 1989. 

Tölur í töflum 1-21 eru hins vegar á gengi 
hvers t íma. Grein þessi er einkum unnin upp 
úr Hagt íð indum, Hagtölum mánaðarins, árs-
skýrslu Seðlabankans og Þ jóðarbúskapnum. 

Gengisþróun 1989 

Í upphafi ársins 1989 var gengi íslensku 
krónunnar lækkað um 4,88%. Tvær aðrar 
minni gengislækkanir áttu sér einnig stað á 
árinu auk stöðugs gengissigs. Frá upphafi til 
loka ársins 1989 lækkaði gengi íslensku krón-
unnar samtals um 23 ,6%, sem samsvaraði 
30,9% hækkun á verði er lendra gjaldmiðla. 
Meðalgengi milli ára varð 25,8% hærra en á 
fyrra ári mælt með viðskiptavog. Staða 
Bandar íkjadol lars veiktist lítils háttar gagn-
vart helstu Evrópugjaldmiðlum. Þannig 
hækkaði dollarinn í íslenskum krónum um 
rúm 32% frá upphafi til loka árs, en v-þýska 
markið hækkaði um 39%, hollenska flórínan 

og franski frankinn hækkuðu einnig um 39%. 
Söluverð danskrar krónu hækkaði um 38%, 
norskrar um tæp 32%, sænskrar um tæp 31%, 
finnsks marks um rösk 36%, ECU-einingar 
um tæp 35% og SDR um tæp 30%. Söluverð 
sterlingspunds hækkaði hins vegar aðeins um 
tæp 18% og japansks yens um 16%. Meðal-
verð erlendra gjaldmiðla hækkaði um 25,8% 
milli áranna 1988 og 1989 eins og áður segir. 

Yfir árið hækkaði gengi Bandar ík jadol lars 
um 12% gagnvart sterlingspundi, um 14% 
gagnvart yeni og 2% gagnvart svissneskum 
franka og SDR. Gengi dollarsins lækkaði hins 
vegar um tæp 5% gagnvart þýsku marki , hol-
lenskum gyllinum og frönskum f rönkum. 
Gagnvart danskri krónu lækkaði gengi doll-
ars um 4 % , um tæp 2% gagnvart ECU-ein-
ingu, 3% gagnvart finnskum mörkum og 
ítalskri líru. Eft irfarandi tafla sýnir samvegna 
stöðu erlendra gjaldmiðla gagnvart íslenskri 
krónu (1983 = 100). 

Vísitala meðalgengis 
(Viðskiptavog) 

1978 13,89 1984 116,32 

1979 18,71 1985 148,66 

1980 25,94 1986 171,02 

1981 34,72 1987 177,32 

1982 54,54 1988 202,56 

1983 100,00 1989 254,72 

1989 
Janúar 227,67 Júlí 257,25 

Febrúar 232,97 Ágúst 263,05 

Mars 238,13 September 268,07 

Apríl 238,75 Október 274,20 

Maí 242,06 Nóvember 279,59 

Júní 249,63 Desember 283,44 
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Vöruskiptajöfnuður 1989 
Vöruskip ta jöfnuður við útlönd var hag-

stæður á árinu 1989 um 7.469 m.kr . , sem 
svarar til 2 ,5% af vergri landsframleiðslu. 
Árið 1988 var vöruskipta jöfnuður óhag-
stæður um 329 m.kr . , og árið 1987 var hallinn 
enn meiri eða 1.967 m.kr . Sem hlutfall af 
landsframleiðslu gerir þetta 0,2% og 1% 
hvort ár í sömu röð. Séu árin 1987 og 1988 
umreiknuð til meðalgengis 1989, verður 
vöruskipta jöfnuður inn 1989 7.885 m.kr . hag-
stæðari en árið 1988 og 10.294 m.kr . hagstæð-
ari en 1987. 

Sé vöruskip ta jöfnuður áranna 1989 og 1988 
leiðréttur fyrir breytingu útflutningsvöru-
birgða, sem minnkuðu um 711 m.kr . 1989 
borið saman við 1.913 m.kr . aukningu 1988, 
og öll árin reiknuð til meðalgengis 1989, 
verður vöruskipta jöfnuður þannig leiðréttur 
jákvæður um 6.758 m.kr . árið 1989 á móti 
1.499 m.kr . árið 1988 eða 5.259 m.kr . hag-
stæðari en áður. 

Verðmæti útflutnings 1989 nam alls 80.072 
m.kr . á móti 61.667 m.kr . 1988, sem er aukn-
ing gjaldeyrisverðmætis um 29,8%. Verð-
mæti innflutnings 1989 nam alls 72.603 m.kr . 
á móti 61.996 m.kr . 1988, sem er aðeins 

17,1% aukning. Útflutningur á áli og kísil-
járni jókst um 47,3% milli áranna 1989 og 
1988. Innflutningur á olíuvörum jókst um 
63,8% frá 1988 og innflutningur sérstakra 
fjárfestingarvara um 30,3%, þar með er tal-
inn innflutningur til álversins, sem jókst um 
60% milli áranna. Reiknað á samagengi bæði 
árin jókst útflutningur 1989 um 3,2% miðað 
við 1988. Sé útflutningur áls og kísiljárns 
dreginn frá bæði árin, er aukningin aðeins 
0 ,9%. Heildarinnflutningur dróst saman milli 
áranna 1989 og 1988 um 6 ,9%, þegar bæði 
árin eru reiknuð á sama gengi. Almennur inn-
flutningur (þ.e. innflutningur án sérstakra 
f járfest ingarvara) dróst saman um 8 ,5%, 
en um 11,3%, sé olíuinnflutningur einnig 
dreginn frá heildarinnflutningi. Á sama gengi 
bæði árin 1989 og 1988 jókst innflutningur á 
olíu um rúm 30%, en á sérstökum fjárfesting-
arvörum um aðeins 3 ,6%. Vöruskiptajöfn-
uður 1989 var 6.323 m.kr . hagstæðari en 
1988, þegar innflutningur f járfest ingarvara 
og út- og innflutningur vegna álbræðslu og 
járnblendiverksmiðju er dreginn frá. 

Varðandi vöruskiptajöfnuðinn skal vísað 
til 2 taflna, sem í greininni eru og sýna vöru-
skipta jöfnuð sl. 3 ár samkvæmt uppgjöri 

Vöruskiptajöfnuður 1989 
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V ö r u s k i p t a j ö f n u ð u r 1 ) 

(Skv. skráðu gengi á hverjum tíma) 

Í m. kr. 1987 1988 1989 
Innflutningur ( f .o .b . ) 

Skip og flugvélar -3.268 -5.405 -5.841 

Innfl. v/Landsvirkjunar -100 -115 -588 

Innfl. v/álbræðslu -2.164 -2.254 -3.607 

Innfl. v/járnblendiverksmiðju -412 -533 -792 

Annar innflutningur -49.076 -53.689 -61.775 

(þar af olía) (-3.724) (-3.658) (-5.990) 

Samtals -55.020 -61.996 -72.603 

Útflutningur ( f .o .b . ) 

Samtals 53.053 61.667 80.072 

(þar af ál) (5.080) (6.626) (10.290) 

(þar af kísiljárn) (1.473) (2.418) (3.027) 

Vöruskiptajöfnuður -1.967 -329 7.469 

Vöruskiptajöfnuður án innflutnings sérstakra 

fjárfestingarvara og innflutnings v/álbræðslu 

og járnblendiverksmiðju -2.576 -1.066 4.980 

1) Samkvæmt greiðslujafnaðaruppgjöri (endanlegar tölur öll árin). 

V ö r u s k i p t a j ö f n u ð u r 1 ) 

(Meðalgengi 1989) 

Í m. kr. 
Innflutningur (f.o. b.) 

1987 1988 1989 

Skip og flugvélar -4.694 -6.798 -5.841 

Innfl. v/Landsvirkjunar -143 -145 -588 

Innfl. v/álbræðslu -3.108 -2.835 -3.607 

Innfl. v/járnblendiverksmiðju -592 -670 -792 

Annar innflutningur -70.488 -67.514 -61.775 

(þar af olía) (-5.349) (-4.601) (-5.990) 

Samtals -79.025 -77.962 -72.603 

Útflutningur ( f .o .b . ) 

Samtals 76.200 77.546 80.072 

(þar af ál) (7.296) (8.334) (10.290) 

(þar af kísiljárn) (2.115) (3.041) (3.027) 

Vöruskiptajöfnuður -2.825 -416 7.469 

Vöruskiptajöfnuður án innflutnings sérstakra 

fjárfestingarvara og innflutnings v/álbræðslu 

og járnblendiverksmiðju -3.699 -1.343 4.980 

1) Út- og innflutningstölur áranna 1987 og 1988 eru umreiknaðar til meðalgengis 1989 miðað við viðskiptavog 

(1987: 177,32; 1988: 202,56 og 1989: 254,72). 
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greiðslujafnaðardei ldar Seðlabankans. Ann-
ars vegar eru tölur á gengi hvers árs, en hins 
vegar eru tölur áranna 1988 og 1987 umreikn-
aðar til meðalgengis 1989 til þess að auðvelda 
samanburð . 

Útflutningur 
Verðmæti útflutningsvörubirgða í árslok 

1989 nam alls 6.706 m.kr . ( landbúnaðaraf-
urðum er sleppt) borið saman við 7.620 m.kr . 
árið 1988, sem er 12% samdrát tur . Freðfisk-
birgðir minnkuðu að verðmæti um tæpan 
f jórðung. 

Útflutningsframleiðslan í heild er talin hafa 
aukist um 0,6% 1989 miðað við fyrra ár, en 
framleiðsla s jávarafurða dróst saman um 3%. 
Framleiðsla á saltfiski til útflutnings varð 
15% minni að verðmæti 1989 en árið 1988. 
Framleiðsla loðnumjöls dróst saman um 
þriðjung milli áranna 1988 og 1989. 

Heildaraflinn á árinu 1989 varð 1.521 þús-
und tonn, en það er 13,4% samdrát tur frá 
fyrra ári. Þar munar mest um þann mikla 
samdrát t , sem átti sér stað í loðnuveiði, svo 
að munar f jórðungi eða alls 230 þús. tonnum 
árið 1989. Miðað við fast verð minnkaði 
heildarafli hins vegar aðeins um 5%. Síldar-
afli jókst að magni um 10,3% og ýsuafli um 
13%. Samdrát tur varð í rækju- , humar- , og 
hörpudiskafla , en rækjuafli minnkaði um 
16% og humarafl i um 10,7%. Porskafli 1989 
varð 6,9% minni en 1988. Botnfiskafli í heild 
minnkaði um 1% á árinu. 

Útflutningsverðmæti ísfisks nam alls 9.198 
m.kr . árið 1989 eða 11,5% af heildarútflutn-
ingi. Alls voru flutt út 176.763 tonn, þ.a . voru 
63% ísvarinn heilfiskur. Árið 1988 nam ís-
fiskútflutningur alls 7.648 m.kr . eða 151.961 
tonni. Aukning milli ára er 20,3% að verð-
mæti, en 16,3% að magni. Hei ldarmeðalverð 
hefur því hækkað frá 1988 um 3 ,4%. Meðal-
verð á heilum ísfiski hækkaði um 4 ,8%, en a 
ísvörðum fiskflökum lækkaði meðalverð hins 
vegar um 8 % . Stærstu markaðir íslensks 
ísfisks 1989 voru eins og áður: Bretland með 
43% af magni, en 54,5% af verðmæti útflutts 
ísfisks, sem gefur 25,9% hærra meðalverð en 

heildarmeðalverð útflutts ísfisks 1989. Sama 
var uppi á teningnum árið 1988, er meðalverð 
útflutts ísfisks til Bretlands var 25,8% hærra 
en heildarmeðalverðið. Aðrir stórir markaðir 
voru V-Þýskaland með 20% af magni og rösk 
23% af verðmæti. Meðalverð á Þýskalands-
markaði var því tæp 15% fyrir ofan meðallag. 
Til Bandar ík janna fór um 1% af magni 
útflutts ísfisks, mestallt ísvarin fiskflök, en 
5,6% af verðmæti alls útflutts ísfisks. Meðal-
verð var rúmlega fimmfalt heildarmeðalverð 
ísfiskútflutnings. 

Útflutningur á blautverkuðum saltfiski 
1989 var a l l s7 .897m.kr . að verðmæti, en nam 
9.787 m.kr . árið 1988. Útflutningsverðmætið 
hefur því dregist saman um tæp 20%, en 
magnið dróst saman um 11%. Meðalverð 
hefur því lækkað milli áranna um 9 ,3%. 
Hlutur blautverkaðs saltfisks nam yfir 81 % af 
heildarsaltfiskútflutningi, sem nam 12% af 
heildarútflutningi ársins og 17% af útf lut tum 
sjávarafurðum miðað við verðmæti. Stærsti 
markaður blautverkaðs saltfisks var enn Portú-
gal með tæp 47% af útfluttu magni, en 43% af 
verðmæti. Spánn keypti 17% af magni út-
flutts blautfisks 1989, sem nam tæpum 22% af 
verðmæti. Meðalverð blautverkaðs saltfisks á 
Portúgalsmarkaði lækkaði frá fyrra ári um 
11,7% og var 8% undir meðalverði ársins 
1989. Meðalverð á Spánarmarkaði lækkaði 
um 7% frá árinu áður, en var 1989 þó 27,8% 
fyrir ofan meðalverð blautverkaðs saltfisks. 
Helstu markaðir annars útflutnings á salt-
fiski, s.s. saltfiskflökum, þurrkuðum saltfiski 
o.f l . , 1989 voru: V-Þýskaland (27% verð-
mætis), Spánn (24%), Ítalía (16%) og Brasilía 
(14%). 

Heildarútflutningur freðfisks 1989 nam alls 
155.670 tonnum að verðmæti 22.752 m.kr . 
Árið 1988 var útflutt magn 132.160 tonn að 
verðmæti 19.890 m.kr . Hei ldarmeðalverð út-
flutts freðfisks lækkaði um 2,9% milli áranna. 
Útflutningur freðfisks 1989 var að verðmæti 
rúm 28% heildarútflutningsins (um 25% 
1988), en 40% af útfluttum s jávarafurðum 
(36% 1988). Langstærsti markaður útflutts 
freðfisks 1989 var sem fyrr Bandaríkin með 
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Þróun vöruskiptajafnaðar 1989 

27% af magni, en 39% af verðmæti. Meðal-
verð á Bandar ík jamarkað i hækkaði um 1,4% 
frá 1988 og var 42% yfir meðalverðinu. Til 
Bandar ík janna fóru alls 42.500 tonn að 
útflutningsverðmæti 8.825 m.kr . (34.546tonn 
og 7.075 m.kr . 1988). Þar af voru 36.000 tonn 
fryst þorskflök eða 7.294 m.kr . borið saman 
við 17.132 tonn og 3.924 m.kr . , sem þýðir 1% 
lækkun meðalverðs á þessari afurð. Annar 
stærsti f reðf iskmarkaðurinn 1989 var 
Bret land, sem keypti 26.687 tonn, alls 4.171 
m.kr . , eða 17% og 18% af útfluttum freðfiski 
í heild. Meðalverð lækkaði örlítið milli 
áranna. Fryst þorskflök voru rúmlega þrír 
f jó rðu hlutar af magni, en f jórir f immtu 
hlutar af verðmæti. Meðalverð á Bretlands-
markaði var 1989 tæp 7% yfir heildarmeðal-
verði útflutts freðfisks. Líkt og árið 1988 var 
Japan einn stærsti markaður íslensks freð-
fisks árið 1989. Þangað fóru alls 23.865 tonn, 
mest heilfrystur flatfiskur og karfi , alls 2.326 
m.kr . Meðalverð á Japansmarkaði lækkaði 
um tæp 18% frá 1988, en var þriðjungi lægra 
en meðalverð freðfisks. Til Frakklands var 
1989 fluttur út freðfiskur fyrir 2.392 m.kr . , 
alls 17.612 tonn. Árið 1988 keyptu Frakkar 
11.946 tonn fyrir 1.756 m.kr . Helstu freðfisk-
tegundir á Frakklandsmarkaði 1989 voru 
ufsaflök (30%), karfaflök (14%) og flatfisk-

flök (14%). Meðalverð lækkaði um tæp 8% 
og var 7% undir heildarmeðalverði freðfisks. 
Árið 1989 voru flutt út 13.231 tonn af freðfiski 
til V-Þýskalands, alls að verðmæti 1 .528m.kr . 
Meðalverð á Þýskalandsmarkaði hækkaði um 
tæp 29% frá fyrra ári, en var þó 20% lægra en 
heildarmeðalverð. Helsta f reðf iskafurð á 
Þýskalandsmarkaði var 1989 eins og 1988 
blokkfryst ufsaflök eða þriðjungur magns og 
verðmætis. Til Sovétr íkjanna voru 1989 flutt 
út 9.700 tonn, alls 1.031 m.kr . Meðalverð 
lækkaði frá 1988 um 8% og varð 27% undir 
heildarmeðalverði útflutts freðfisks. Rússar 
keyptu fyrst og fremst frosin karfaflök og 
ufsaflök eða um 3/4 hluta. Þegar litið er á ein-
stakar afurðir útflutts freðfisks á árinu 1989, 
kemur í ljós, að mesta lækkun meðalverðs 
varð í heilfrystum karfa eða 28%. Mesta 
hækkun á meðalverði varð í útflutningi 
frystra ýsuflaka, 8 % , og var það sú afurðin, 
sem gaf hæsta meðalverð í freðfiskútflutn-
ingi, tæplega 80% yfir meðallagi. 

Útflutningur á skreið 1989 nam alls 1.836 
tonnum eða 945 m.kr . Ítalir keyptu tæp 70% 
af magni fyrir 83% útflutts verðmætis. Meðal-
verð á útfluttri skreið í heild hækkaði um tæp 
5% frá 1988. Annar stærsti kaupandi skreiðar 
1989 var Nigería með sjötta hluta magnsins 
og 7% verðmætisins. Hækkaði meðalverð á 
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Nigeríumarkaði um 35% milli áranna, en 
meðalverð á Í tal íumarkaði lækkaði hins 
vegar um 5 % . 

Verðmæti útflutnings á frystri rækju nam 
1989 alls4.333 m.kr . á móti 5.004 m.kr . 1988, 
sem er 13,4% samdrát tur . Útflut t magn 1989 
var 7 % minna en árið á undan, og hefur því 
meðalverð lækkað um tæp 7 % . Stærstu mark-
aðir 1989 voru: Bretland með 42% útflutn-
ingsverðmætis frystrar rækju og 38% magns, 
Japan með 25% verðmætis og 29% magns og 
Danmörk með 22% verðmætis og23% magns. 
Meðalverð lækkaði um 20% á Japansmark-
aði, en hækkaði um sama hlutfall í Dan-
mörku. Útf lutningur frystrar rækju 1989 nam 
7,6% af verðmæti útfluttra s jávarafurða í 
heild borið saman við 9,1% 1988. 

Útflutningur á saltaðri síld dróst nokkuð 
saman 1989 miðað við fyrra ár eða um 23% að 
magni, en tæp 6% að verðmæti. Meðalverð 
hækkaði um 21,5% á liðnu ári. Rússar keyptu 
1989 rösklega helming verðmætis saltsíldar-
útflutningsins og tæpa 2/3 hluta magns. Til 
Svíþjóðar fóru 20% verðmætis, en 13% 
magns. Finnar keyptu 16% verðmætis og 
13% magns. Meðalverð á Svíþjóðarmarkaði 
hækkaði um tæp 30% og var hæsta meðal-
verð, sem fékkst , en á Rússlandsmarkaði 
varð um 19% hækkun meðalverðs. 

Verulegur samdrát tur varð í útflutningi 
loðnulýsis 1989 miðað við árið á undan. Alls 
voru flutt út 53.696 tonn að verðmæti 775 
m.kr . borið saman við 99.342 tonn og 1.462 
m.kr . 1988, en það er 46% samdrát tur magns 
og 47% verðmætis. Helstu markaðslönd 1989 
voru: Noregur með tæp 56% af verðmæti og 
Holland með 29%. Útflutningur loðnulýsis til 
Bret lands, sem var verulegur árið 1988, var 
lítill 1989. 

Á árinu 1989 varð útflutningur loðnumjöls 
einnig verulega minni en árið á undan. Útf lut t 
magn 1989 nam alls 117.987 tonnum borið 
saman við 155.891 tonn 1988, sem er 24,7% 
samdrát tur . Útflutningsverðmæti loðnumjöls 
1989 nam alls 3.603 m.kr . borið saman við 
4.071 m.kr . 1988 eða 11,5% minna. Meðal-
verð hækkaði um 17% milli áranna. Stærsti 

markaður 1989 var líkt og áður Bretland með 
30% af verðmæti, Pólland 29% af verðmæti 
og Finnland 17%. Af ofangreindum löndum 
gaf Pólland hæsta meðalverð, tæp 11% fyrir 
ofan meðalverð á útfluttu loðnumjöli í heild. 

Árið 1989 nam útflutningur landbúnaðar-
afurða 1,7% af heildarútflutningi ársins, og 
var það sama hlutfall og árið á undan. Stærsti 
vöruflokkurinn var ísaðar og frystar laxaaf-
urðir, alls að verðmæti 364 m.kr . Meðalverð 
féll um rúm 26% milli áranna, úr 397 kr. á kg 
í 292 kr. á kg. Ár ið 1988 varð þó enn meira 
hrap meðalverðs eða 44%. Stærsti markaður-
inn 1989 var í Bandar ík junum, 45% af magni 
og 48% af verðmæti. Japanir keyptu 25% af 
magni og verðmæti útflutts laxfisks á árinu. 
Fryst kindakjöt var flutt út að verðmæti 290 
m.kr . , alls 1.937 tonn (261 m.kr . og 1.742 
tonn árið 1988). Meðalútflutningsverð stóð í 
stað milli áranna og var tæplega 150 kr. á 
hvert kg. Stærsti markaðurinn 1989 voru Fær-
eyjar með 32% magns, en 30% verðmætis. 
Hæsta meðalverð fékkst í Finnlandi, rúmar 
214 kr. á kg eða 43% yfir heildarmeðalverði. 
Til Svíþjóðar voru flutt út 30% af magni og 
verðmæti frysts kindakjöts . Túnis keypti 1989 
18% af magni, sem svaraði til 13% af útfluttu 
verðmæti, meðalverð var því 25% undir 
heildarmeðalverði. Ekker t var flutt út af 
frystu kindakjöti til Túnis árið 1988. 

Útflutningur iðnaðarvara á árinu 1989 nam 
alls 19.709 m.kr . eða24 ,6% af heildarútflutn-
ingsverðmæti ársins. Árið 1988 var þetta 
hlutfall 22,4% o g 2 0 % árið 1987. Útflutnings-
verðmæti iðnaðarvara á árinu 1989 jókst frá 
árinu á undan um 13,4%. 

Útflutningur á áli jókst um 23,5% að verð-
mæti f rá árinu áður. Sé miðað við magn, varð 
aukningin 10,6%. Meðalverðhækkun milli 
ára varð 11,7% borið saman við 25% verð-
hækkun áður. Aðalmarkaðslönd 1989 voru 
eins og árið áður: Sviss með 41% af verðmæti, 
V-Þýskaland með 32% og Bretland 26%. 
Mesta meðalverðhækkun varð á Bretlands-
markaði , tæp 17%, en hæsta meðalverð 1989 
fékkst þó á Þýskalandsmarkaði eða 4,6% yfir 
heildarmeðalverði á útfluttu áli. 
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Útflutningur á kísiljárni dróst saman 1989 
miðað við árið á undan. Útflutt magn í 
tonnum dróst saman um 12,3%, en verðmæti 
aðeins um 0 ,5%, sem gerir meðalverð-
hækkun um 13,6%. Stærstu markaðir 1989 
voru miðað við verðmæti: Japan 36% (25% 
1988), V-Þýskaland 23% (30% 1988), Banda-
ríkin 15% (24% 1988) og Bretland 14% 
(15%). Mesta meðalverðhækkun 1989miðað 
við 1988 var á Japans- og Bret landsmörkuð-
um, 22%. Meðalverð lækkaði í Bandar ík j -
unum um tæp 18%. Árið 1989 var markaðs-
verð á íslensku kísiljárni hæst á Bretlands-
markaði , tæp 11% yfir heildarmeðalverði. 
Lægst var markaðsverðið í Bandar ík junum, 
26% undir meðaltali. 

Útflutningur lagmetis (fisks) 1989 dróst 
nokkuð saman, bæði að verðmæti og magni. 
Meðalverð lækkaði um 4,7% frá 1988, en þá 
hækkaði það um 8 ,5%. Helstu markaðir 1989 
voru, að því er verðmæti varðar: V-Þýskaland 
(34%), Frakkland (23%) og Sovétríkin 
(19%). Hæsta meðalverðið fékkst í Frakk-
landi, 27% yfir heildarmeðalverði. 

Ár ið 1989 var útflutningur á íslenskum 
pr jónavörum að verðmæti 863 m.kr . , sem var 
8% minna en 1988. Meðalverð lækkaði um 
tæp 13% milli áranna. Rússar keyptu 1989 
pr jónavörur sem nam 49% af verðmæti, en 
59% af magni. Meðalverð á Rússlandsmark-
aði hækkaði um 14%. Annar stór markaður 
1989 voru Bandaríkin með 14% af verðmæti 
og 9% af magni. 

Loðsútuð skinn voru flutt út 1989 fyrir 796 
m.kr . Aðalmarkaður var Ítalía með 51% 
útflutningsverðmætis. Meðalverð á loðsút-
uðum skinnum lækkaði um 12% í heild milli 
áranna 1988 og 1989. 

Árið 1989 nam útflutningur kísilgúrs alls 
23.553 tonnum, sem var 9% minna en 1988. 
Útflutningsverðmætið var 394 m.kr . 1989 á 
móti 449 m.kr . 1988. Meðalverð lækkaði um 
4% milli áranna. V-Þýskaland var stærsti 
markaður inn með um 22% af magni og verð-
mæti, en meðalverðið var tæp 6% fyrir ofan 
meðaltal ársins 1989 og þrátt fyrir 12,5% 
lækkun frá árinu á undan. Annar stærsti 

markaður kísilgúrs 1989 var Ítalía (13% af 
magni og verðmæti). Þar hækkaði meðalverð 
hins vegar um 2 % . 

Útflutningur annarra vöruflokka en þeirra , 
sem rætt hefur verið um hér að ofan, nam 
1989 alls 2.183 m.kr . borið saman við 3.718 
m.kr . 1988. Flutt voru út gömul skip fyrir 
I.182 m.kr . 1989 (527m.kr . 1988) og notaðar 
flugvélar fyrir 336 m.kr . (2.550 m.kr . 1988). 

Útflutningur til landa Efnahagsbandalags-
ins (EB) dróst aðeins saman hlutfallslega 
1989 miðað við árið á undan, var 56,4% í stað 
58,9%. Útflutningur til EFTA-landa jókst úr 
10,0% af heildarútflutningi 1988 í 11,0% 
1989. 

Bretland var enn, f jó rða árið í röð, stærsta 
útflutningsland Íslendinga með 20,8% alls 
útflutnings 1989 borið saman við 23,3% 1988 
og 19,5% 1987. Alls var flutt út til Bretlands 
fyrir 16.631 m.kr . á árinu 1989. Helstu út-
flutningsafurðir voru ísfiskur, 5.010 m.kr . , 
(þ.a. 4.805 m.kr . nýr og ísvarinn heilfiskur), 
freðfiskur ýmiss konar fyrir 4.171 m.kr . (þ.a. 
fryst þorskflök 3.445 m.kr . ) , fryst rækja 1.835 
m.kr . , loðnumjöl 1.065 m.kr . og ál fyrir 2.709 
m.kr . 

Til Bandar ík janna var flutt út 1989 fyrir alls 
11.436 m.kr. eða 14,3% af heildarútflutningi 
ársins borið saman við 13,6% 1988, en 18,2% 
1987. Rúmir 3/4 hlutar útflutnings til Banda-
r ík janna 1989 voru freðfiskafurðir eða alls 
8.825 m.kr . og þar af fryst þorskflök og 
-blokkir 5.745 m.kr . , einnig fryst ýsuflök og 
-blokkir 1.530 m.kr . Aðrar helstu útflutnings-
vörur til Bandar ík janna 1989 voru kísiljárn, 
notaðar flugvélar, frystur humar og hörpu-
diskur og lagmeti. 

Þriðji stærsti útf lutningsmarkaðurinn 1989 
var V-Þýskaland með 11,9% af heildarút-
flutningi (10,3% 1988 og 10,0% 1987). Til V-
Þýskalands var alls flutt út fyrir 9.506 m.kr . , 
sem gerir um 19% aukningu milli ára. Helstu 
afurðir til Þýskalands voru: ísfiskur, alls 
2.141 m.kr . , freðfiskur 1.528 m.kr . , ál 3.326 
m.kr . , kísiljárn 703 m.kr . og lagmeti 504 
m.kr . Viðskipti Íslendinga og Þjóðver ja hafa 
lengi verið mikil og farið vaxandi á síðari 
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árum. í lok þessarar greinar er sérstakur kafli 
um viðskipti Íslands og Þýskalands, þar sem 
nánar er gerð grein fyrir þróun þessara við-
skipta. 

A ð lokum má geta útflutnings 1989 til 
Taiwan, sem tvöfaldaðist frá fyrra ári, en þá 
átti sér stað þreföldun viðskipta frá 1987. 
Útf lutningur til Taiwan 1989 nam alls 1.149 
m.kr . , mest flatfiskur heilfrystur eða 1.085 
m.kr . (541 m.kr . 1988). 

Innflutningur 
Innflutningur til álbræðslu og járnblendi-

verksmiðju 1989 var fyrst og fremst rekstrar-
vörur . Innflutningur til álbræðslu jókst að 
verðmæti um rúm 27% 1989 miðað við 1988 á 
sama gengi, og innflutningur til járnblendi-
verksmiðju jókst um rúm 18% reiknað á 
sama hátt . Eft i r farandi tafla sýnir hlutfalls-
lega skiptingu innflutnings eftir notkun sl. 2 
ár. 

Skipting innflutnings eftir notkun 1989 
(Meðalgengi 1989) 

Millj.kr. % 
Innflutningur alls (c.i.f.) 80.250 100,0 

Matvörur og drykkjarvörur 6.889 8,6 

Óunnar alls 2.219 2,8 

Unnar alls 4.670 5,8 

Hrávörur og rekstrarvörur 23.217 28,9 

Eldsneyti og smurningsolíur 6.878 8,6 

Þ.a. bensín, þ.m.t. flugvéla 1.509 1.9 

Fjárfestingarvörur 

án flutningstækja 14.756 18,4 

Fjárfestingarvörur 9.268 11,5 

Hlutar til þeirra 5.488 6,8 

Flutningstæki 11.978 14,9 

Fólksbílar (án almenningsvagna) 2.646 3,3 

Önnur flutningstæki án skipa 

og flugvéla 1.270 1,6 

Hlutar til flutningstækja 2.035 2,5 

Skip 2.912 3,6 

Flugvélar 3.115 3,9 

Neysluvörur, (ót.a.) 16.438 20,5 

Varanlegar (heimilistæki o.þ.h.) 3.814 4,8 

Hálfvaranlegar (fatnaður o.þ.h.) 6.706 8,4 

Óvaranlegar (tóbak, lyf o.þ.h.) 5.918 7,4 

Aðrar vörur 94 0,1 

Innflutningur 1989 nam alls 80.250 m.kr . á 
c.i.f.-verði, og er það 7,5% samdráttur frá 
1988. Matvörur , drykkjarvörur og neyslu-
vörur námu 29,1% af heildarinnflutningi eða 
alls 23.327 m.kr . Hrávörur , rekstrarvörur , 
eldsneyti og olíur voru fluttar inn 1989 fyrir 
alls 30.095 m.kr . Þar af nam innflutningur 
súráls 2.016 m.kr . , sem er tæp 31% aukning 
verðmætis frá 1988, en þá jókst sami innflutn-
ingur einnig um 30% að verðmæti frá fyrra 
ári. Meðalhækkun á innflutningsverði súráls 
nam 14,3% milli áranna 1988 og 1989 borið 
saman við 31% hækkun áður. Innflutningur 
gasolíu nam alls 2.682 m.kr . árið 1989, sem er 
22,5% aukning frá 1988. Innflutt magn í 
tonnum 1989 var rúmt 301 þús. , sem er 11% 
meira brút tómagn en árið áður. Verð á gas-
olíu hækkaði að meðaltali um 10% milli 
áranna 1988 og 1989 borið saman við 11% 
verðlækkun árið áður. Innflutningur á bensíni 
öðru en flugvélabensíni nam alls 1.258 m.kr . 
1989 samanborið við 1.143 m.kr . 1988. Inn-
flutt magn í tonnum dróst saman um rúm 
10%, úr tæpum 123 þús. 1988 í rúm 110 þús. 
1989. Meðalverð á bensíni lækkaði um 2,5% 
milli áranna. Þess má hins vegar geta, að 
þotueldsneyti hækkaði að meðaltali um 
23,5% frá árinu á undan. Árið 1989 voru flutt 
inn flutningstæki fyrir 11.978 m.kr . eða 
14,9% heildarinnflutnings. Innflutningur 
fólksbifreiða nam 1.622 m.kr . samanborið 
við 3.501 m.kr . 1988 og 5.886 m.kr . 1987. 
Innflutningurinn 1989 er því aðeins rúmlega 
1/4 þess, sem hann var 1987, en það var metár 
í innflutningi bifreiða. Það ár voru fluttar inn 
18.813 fólksbílar, 1988 voru fluttir inn 10.233 
og 1989 aðeins 4.461. Árið 1989 voru flutt inn 
fiskiskip að verðmæti 2.743 m.kr . , alls 13 
skip. Annar skipainnflutningur var hverfandi 
lítill eða aðeins 27 m.kr . Árið 1988 var inn-
flutningur fiskiskipa 5.114 m.kr . , alls 23 skip, 
og önnur skip voru flutt inn fyrir 1.712 m.kr . 
Alls nam innflutningur skipa og flugvéla 1989 
5.884 m.kr . á c.i.f.-verði á móti 6.926 m.kr . 
1988. Flugvélar voru fluttar inn 1989 fyrir 
3.114 m.kr . , alls 13 vélar. Árin á undan, 1987 
og 1988, var um mjög lítinn flugvélainnflutn-
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ing að ræða. Fjárfest ingarvörur aðrar en 
flutningstæki voru fluttar inn fyrir 14.756 
m.kr . árið 1989, sem er 18,4% af heildarinn-
flutningi ársins. Flokkun innflutnings eftir 
notkun er samkvæmt f lokkunaraðferð Hag-
stofu Íslands (þ.e. BEC-flokkun Sameinuðu 
þ jóðanna) . C.i .f .-verð innflutningsins 1989 
var 10,2% hærra en f .o.b.-verðið í heild. 

Innflutningur frá löndum Efnahagsbanda-
lagsins (EB) 1989 var 51,1% af heildarinn-
flutningi ársins. í krónutölu dróst verðmæti 
hans saman um tæp 6% frá árinu á undan. 
Stærsta viðskiptalandið 1989 var V-Þýskaland 
með 13,1% af heildarinnflutningi og 25% af 
innflutningi frá EB-löndum, alls 10.498 m.kr . 
Af Þ jóðver jum voru einkum keyptar iðnað-
arvörur , tæknivörur, vélar, matvörur , fatn-
aður og flutningstæki. Annað stærsta við-
skiptalandið innan E B 1989 var Holland með 
10,4% af heildarinnflutningi og 20% af EB-
innflutningi. Alls var flutt inn frá Hollandi 
fyrir 8.358 m.kr . , sem gerði 18,5% aukningu 
innflutningsverðmætis f rá 1988. Rúm 36% af 
innflutningi frá Hollandi 1989 voru jarðolía 
og ol íuvörur , einnig má nefna rafmagnsvélar 
og -tæki, fa tnað og matvörur . Innflutningur 
f rá Danmörku , sem var þriðja stærsta við-
skiptalandið innan E B 1989, nam rúmlega 
9% af heildarinnflutningi og tæpum 18% af 
EB-innflutningi, en dróst hins vegar saman 
um 9% að verðmæti miðað við 1988. Innflutt 
f rá D a n m ö r k u eru einkum lyfja- og lækninga-
vörur , matvörur , málmar, vélar, húsgögn og 
ýmsar aðrar iðnaðarvörur. Bret land var 
f jó rða stærsta innflutningslandið innan EB 
1989 með 8% af heildarinnflutningi og 16% af 
E B . Milli ára varð hins vegar 8% samdrát tur , 
hvað innflutningsverðmæti snertir. Frá Bret-
landi voru einkum innfluttar iðnaðarvörur 
ýmsar, bifreiðar og flutningstæki. Hlutdeild 
innflutnings frá EFTA-svæðinu 1989 var 19% 
borið saman við 22% 1988. Að verðmæti dróst 
innflutningur f rá EFTA-löndum saman um 
tæp 20%, og munar þar mest um minni inn-
flutning frá Noregi, en hann dróst saman um 
32% frá 1988. Hvað varðar innflutning frá 
EFTA- löndunum, er Svíþjóð í fyrsta sæti 

með rúmlega 8% af heildarinnflutningi, en 
43% af EFTA-innflutningi. Frá Svíþjóð voru 
einkum keyptar pappírsvörur og pappí r , 
málmar, vélar, bifreiðar og önnur flutnings-
tæki og ýmsar iðnaðarvörur. Frá Noregi voru 
flutt inn flutningstæki (um 1/5 hluti), pappí r 
og vélar. Innflutningur frá 1989 var 6,6% af 
heildarinnflutningi og 35% af EFTA-inn-
flutningi. 

Innflutningur frá Sovétr íkjunum nam 1989 
rúmum 4% af heildarinnflutningi (3,5% 
1988), en 65% af öllum innflutningi f rá 
Austur-Evrópu. Yfir 4/5 hlutar af innflutningi 
frá Sovétr íkjunum 1989 voru olía og 
olíuvörur samanborið við rúma 3/4 hluta 
1988. Önnur helsta innflutningsvara var 
t imbur (11%). Innflutningur f rá Bandar ík j -
unum, sem voru 1989 annað stærsta innflutn-
ingslandið, nam 11% af verðmæti heildarinn-
flutnings (7,5% 1988), alls 8.823 millj. kr. 
Helstu vörutegundir , sem fluttar voru inn frá 
Bandar ík junum, voru matvörur, einkum 
korn og ávextir, tóbak, vélar og flutningstæki 
ýmiss konar (meira en 2/5 hlutar). Innflutn-
ingur frá Bandar ík junum jókst að verðmæti 
1989 um 35% miðað við árið áður. Innflutn-
ingur f rá Japan dróst hins vegar verulega 
saman á árinu 1989 eða um 35% af verðmæti 
miðað við 1988. Alls nam innflutningur frá 
Japan 3.917mill j .kr . árið 1 9 8 9 e ð a t æ p u m 5 % 
af heildarinnflutningi borið saman við 7% 
1988. Innflutt frá Japan var aðallega bifreiðar 
og flutningstæki (53%), vélar, tæki og tækni-
búnaður . Innflutningur frá Ástralíu hefur 
verið í örum vexti undanfarin ár. Árið 1989 
nam hann alls 2.046 millj. kr. borið saman við 
1.563 millj .kr. 1988 og 1.210 millj. kr. 1987 
eða nær tvöföldun á sl. tveimur árum. Hlut-
deild Ástralíu í heildarinnflutningi nam 1,4% 
1987,1,8% 1988 o g 2 , 5 % 1989. Innflutningur 
frá Ástralíu er nær eingöngu málmgrýti alls 
konar eða 99% 1989 og 1988. 

Hlutur s jávarafurða í heildarútflutningi 
1989 var 71,0% eða nær sami og 1988,71,1%. 
Freðfiskafurðir voru 28,4% af heildarútflutn-
ingi 1989 og saltfiskur tæp 13%. Iðnaðarvörur 
voru 24,6% af útflutningi ársins 1989 borið 
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saman við 22,4% 1988 og 2 0 , l % 1987. Útflutt 
ál var 12,8% heildarútflutnings 1989 (10,7% 
1988) og kísiljárn 3 ,9%. Landbúnaðarvörur 
voru 1,7% heildarútflutnings 1989 og aðrar 
vörur 2,7% (4,8% 1988). 

Með þessum kafla fylgir línurit um þróun 
vöruskipta jafnaðar 1989 samkvæmt mánað-
artölum um inn- og útflutning miðað við 
skráð gengi á hver jum t íma. Athygli skal 
vakin á því, að Hagstofa Íslands tekur inn-
flutning skipa og flugvéla inn í skýrslur sínar 
f j ó rum sinnum á ári, þ .e . í mars, júní , sept-
ember og desember . 

Viðskiptakjör 
Árið 1989 var líkt og fyrri ár hagstætt, hvað 

snertir þróun efnahagsmála í heiminum. Hag-
vöxtur í OECD- löndum hefur á undan-
förnum 8 árum aukist að meðaltali árlega um 
3 ,5%, sem varð einmitt vaxtarhlutfallið 1989. 
Mestur varð hagvöxturinn í Japan eða 4,8% 
og V-Þýskalandi, 4 ,3%. Bandaríkin voru 
með 3% hagvöxt árið 1989, en Bretland 
2 ,3%. Hagvöxtur varð 3,6% árið 1989, þegar 
litið er á iðnríkin í heild (iðnríki Asíu meðtal-
in). í r ík jum Efnahagsbandalagsins varð 
3,5% hagvöxtur. Atvinnuleysi minnkaði enn 

í löndum O E C D á árinu 1989, varð 6,6% á 
móti 7 ,3% 1988. Mest varð atvinnuleysi árið 
1983, er það náði 8 ,3%. í Banda r ík junum 
minnkaði atvinnuleysi úr 5,5% 1988 í 5,2% 
1989. Atvinnuleysi minnkaði einnig í löndum 
E B , úr 10,2% 1988 í 9% 1989. í Japan var 
skráð 2,3% atvinnuleysi árið 1989 á móti 
2,5% 1988. Verðbólga fór nokkuð vaxandi í 
OECD- löndum á árinu 1989. Reyndist hún 
verða 4 ,4% á móti 3,5% 1988. Verðbólga í 
Japan varð 1,7% 1989, og í V-Þýskalandi 
mældist verðbólga 3 ,1%. í Efnahagsbanda-
lagslöndunum jókst verðbólgan úr 3,1 % 1988 
í 4 ,4% 1989. Viðskiptakjör Íslendinga á er-
lendum mörkuðum versnuðu á árinu 1989 um 
2 ,7%, ef út- og innflutningur álverksmiðju er 
talinn með, en um 3 ,5%, sé álinu sleppt. Árið 
1988 versnuðu viðskiptakjörin um 0,6% í 
heild, en um 3 ,1%, þegar ál er ekki talið með 
í út- og innflutningi. Verðmæti útflutnings í 
er lendum gjaldeyri jókst um 3 ,3%, en inn-
flutningsverðmæti dróst saman um 7 ,1%. 
Verð á s jávarafurðum lækkaði að meðaltali 
um 1% á árinu 1989 miðað við erlenda mynt. 
Innflutningsverð á olíu hækkaði um 13% í 
erlendri mynt. Útflutningsverð á áli hækkaði 
um 11% og verð á kísiljárni um 16% miðað 
við árið áður. 

Viðskiptakjör 
1972=100 
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Í eftirfarandi töflu má sjá viðskiptakjörin 
ásamt verðvísitölum út- og innflutnings árin 
1981 til 1989 samkvæmt útreikningum Þjóð-
hagsstofnunar með árið 1972 sem 100 stig. 
Útflutningsverð hækkaði um 27,3% 1989 í 
heild, en lækkaði um 0,4% að frátöldu áli. 
Innflutningsverð hækkaði um 30,8% árið 
1989. Sé innflutningi til álbræðslunnar sleppt, 
er hækkunin aðeins 5,5%. 

Árið 1989 jókst vöruútflutningur að magni 
um 2%, en vöruinnflutningur dróst saman um 
10,5% að magni miðað við 1988, reiknað á 
föstu verðlagi ársins 1980. Þegar rætt er um 
magnbreytingar og -vísitölur, ber að hafa í 
huga, að fyrir utan breytingar á magni hverrar 
vörutegundar koma inn þættir svo sem til-
flutningar milli vöruflokka eftir vinnslustigi 
o .þ.h. 

Viðskiptakjörin1)' 

Útflutnings- Innflutnings- Viðskipta- Viðskipta-
verð verð kjör án áls kjör m.áli 

1981 241,4 253,4 95,6 94,7 

1982 242,8 255,4 95,4 93,2 

1983 256,4 263,1 97,8 97,2 

1984 265,4 275,7 96,7 98,3 

1985 276,0 283,1 98,0 98,3 

1986 292,3 285,4 102,8 103,2 

1987 320,7 295,4 108,6 108,8 

1988 329,7 305,0 105,2 108,1 

1989 419,7 399,1 101,5 105,2 

1) Miðað við verð í erlendum gjaldmiðlum. Tölur 

fyrir 1989 eru ekki endanlegar. Heimild: Þjóð-

hagsstofnun. 

Viðskipti Íslands og Þýskalands 
Í eftirfarandi kafla verður gerð nokkur 

grein fyrir viðskiptum Íslands og Þýskalands, 
einkum V-Þýskalands, sem hefur lengi verið 
eitt af helstu viðskiptalöndum Íslendinga. 
Viðskipti við V-Þýskaland, bæði út- og inn-
flutningur, hafa farið vaxandi, og var V-
Þýskaland í þriðja sæti sem útflutningsmark-
aður árin 1988 og 1989, en í fyrsta sæti sem 
innflutningsland bæði árin. 

Viðskipti Íslendinga og Þjóðverja voru 
töluverð fyrir síðustu heimsstyrjöld, er þau 

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 143,3 183,9 

1981 154,3 183,0 

1982 156,0 150,7 

1983 144,1 170,5 

1984 156,4 176,8 

1985 169,5 194,6 

1986 179,0 214,7 

1987 223,9 225,0 

1988 214,0 218,0 
19891) 

191,5 222,4 

1) Bráðabirgðatölur. 

féllu alveg niður, en síðan hafa þau farið vax-
andi ár frá ári. Þjóðverjar hafa einkum keypt 
frá Íslandi ísfisk, freðfisk, fiskmjöl, sútaðar 
gærur og síldarmjöl. Fyrir stríð voru tvær síð-
asttöldu afurðirnar ráðandi. Á síðari árum 
hafa lagmeti, kísiljárn og ál verið meðal 
helstu útflutningsafurða á Þýskalandsmark-
aði. Til A-Þýskalands var aðallega fluttur út 
freðfiskur, loðnu- og síldarmjöl. Innflutn-
ingur frá V-Þýskalandi hefur aðallega verið 
matvara, kemisk efni, plastvörur, málmar og 
málmvörur, bifreiðar og önnur flutningstæki, 
vélar og vísindatæki auk ýmissa iðnaðarvara. 
Frá A-Þýskalandi var fluttur inn tilbúinn 
áburður , fiskiskip, kol og húsgögn. Verð á 
íslenskum afurðum í V-Þýskalandi hefur oft-
ast verið mjög gott, enda einn besti útflutn-
ingsmarkaður Íslendinga um áraraðir. 

Vöruskiptajöfnuður við V-Þýskaland 

Eftirfarandi tafla sýnir inn- og útflutning 
ásamt vöruskiptajöfnuði Íslands og V-Þýska-
lands allt frá stríðslokum. Eins og taflan ber 
með sér hefur vöruskiptajöfnuður við V-
Þýskaland jafnan verið óhagstæður, einkum á 
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Útflutningur 
Millj.kr. Hlutfall 

% 

1945 0,0 
1950 0 6,7 

1955 0 4,6 

1960 2 7,0 

1965 5 8,2 

1970 14 10,8 
1975 30 6,4 

1980 438 9,8 

1981 421 6,4 

1982 601 7,1 

1983 1 . 8 1 2 9.7 

1984 2.558 10,9 

1985 2.810 8,3 

1986 4.080 9,1 

1987 5.301 10,0 
1988 6.367 10,3 

1989 9.506 11,9 

1) Miðað við nýkrónur allt tímabilið. 

síðari árum. Mestur var hallinn á árunum 
1985-1988, og má rekja hann til vaxandi inn-
flutnings á iðnaðar- og tæknivörum. Árið 
1989 varð mun hagstæðara en fyrri ár, hallinn 
aðeins f jó rðungur þess, sem hann reyndist 
1988, sem stafar af mikilli aukningu í útflutn-
ingi ísfisks, freðfisks og áls, auk þess sem inn-
flutningur bifreiða dróst verulega saman 1988 
og 1989 vegna samdrát tar í íslensku efnahags-
lífi. 

Allar tölur í texta, sem eru á föstu gengi, 
eru reiknaðar samkvæmt meðalgengi hvers 
árs. Allar tölur í töf lum A-D eru reiknaðar á 
gengi hvers t íma í nýkrónum. 

Innflutningur f r á V-Þýskalandi 

Hlutfall innflutnings frá V-Þýskalandi af 
heildarinnflutningi 1989 v a r l 3 , l % . Hæst var 
þetta hlutfall 15,4% árið 1960 og 15,2% árin 
1986 og 1987. í töflu A er sýnd skipting inn-
flutnings frá V-Þýskalandi eftir notkun vara. 
Tafla B sýnir sömu skiptingu innflutnings sem 
hlutfall af heildarinnflutningi hvers vöru-
flokks um sig. 

Innf lu tn ingur 
Millj.kr. Hlutfall 

Vöruskipta-
jöfnuður 

% 
0,0 0 

0 3,2 0 

1 10,1 -1 

5 15,4 -3 

7 12,4 - 2 

20 14,8 -6 

8 0 10,7 -50 

479 10,0 -41 

858 11,5 ^ 3 7 

1.422 12,2 -821 
2.426 11,8 -614 

3.377 12,6 -819 

4.985 13,3 -2.175 

6.965 15,2 -2.885 

9.310 15,2 -4.009 

9.781 14,2 -3.414 

10.498 13,1 -992 

Árið 1989 nam innflutningur frá V-Þýska-
landi alls 10.498 millj .kr., sem var 15% minna 
að verðmæti en 1988 miðað við sama gengi 
bæði árin. Vélar og tæki til atvinnurekstrar 
voru tæp 16% af innflutningi frá V-Þýska-
landi, málmar og vörur, unnar úr þeim, námu 
einnig 16% og skrifstofu-, tækni- og vísinda-
tæki alls 16,4%. Bifreiðar og flutningstæki 
voru 6,2% af innflutningi 1989, en árið á 
undan var hlutfallið 15,7%. Helstu hlutföll 
vöruflokka af heildarinnflutningi frá V-
Þýskalandi hafa verið nokkuð stöðug á 
undanförnum áratugum. Vélar og tæki til 
atvinnurekstrar hafa verið milli 20% og 25%, 
skrifstofu- og tæknivélar um 17%, málm-
vörur kringum 16% og iðnaðarvörur ýmiss 
konar milli 10% og 17%. Innflutningur bif-
reiða og flutningstækja frá V-Þýskalandi 
hefur verið háður mestum sveiflum, verið allt 
frá 6% til 35% af heildarinnflutningi bifreiða. 

Innflutningur frá V-Þýskalandi náði 
hámarki árið 1987, en þá var flutt inn fyrir 
13.374 millj.kr. reiknað á meðalgengi ársins 
1989. Sl. tíu ár hefur innflutningur frá V-

Vöruskiptajöfnuður við V-Pýskaland. 
(Í millj.kr. á gengi hvers árs) 1 ) 
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Tafla A. Innflutningur f r á V-Þýskalandi 1 9 5 0 - 1 9 8 9 , helstu vörutegundir. 
(í millj. kr.) 

Á gengi hvers tíma 
Vöruflokkar og nr.: 1950 1960 1970 1980 1985 1988 1989 

Bifreiðarogönnur 

flutningstæki (78-79) 0 3 5 28 416 1.539 651 

Vefnaðarvörur (26) 0 0 1 0 1 1 1 

Vélar ogtæki til 

atvinnurekstrar (71-74) 0 1 3 96 842 1.482 1.668 

Málmvörur (27-32;66-69) 0 1 2 80 727 1.276 1.704 

Vísindatæki o.fl. (87-88) 0 0 0 19 139 319 378 

Skrifstofu- og 

tæknivélar (75-77) 0 0 2 50 632 1.255 1.345 

Iðnaðarvörur (33-65; 89-93) 0 1 2 156 1.391 2.466 3.024 

Annað (00-26;81-85) 0 0 5 50 837 1.443 1.727 

Samtals V-Þýskaland 0 6 20 479 4.985 9.781 10.498 

Innflutningur alls, c.i.f. 5 33 136 4.802 37.600 68.971 80.250 

Tafla B. Innflutningur f r á V-Þýskalandi 1950-1989 sem hlutfall af heildarinnflutningi. 
(í%) 

Vöruflokkar 1950 1960 1970 1980 1985 1988 1989 
Bifreiðar og önnur flutningstæki 0,0 35,5 29,5 5,7 16,5 13,4 6,2 

Vefnaðarvörur 3,7 9,6 18,0 0,6 0,4 0,6 0,8 

Vélar og tæki til atvinnurekstrar 4,0 26,2 25,1 20,7 20,7 22,5 23,1 

Málmar og steinefni 3,9 20,4 17,4 11,4 14,0 15,3 16,1 

Vísindatæki o.fl. 0,0 17,1 29,3 21,3 17,4 17,6 17,5 

Skrifstofu- og tæknivélar 0,0 16,1 18,3 13,7 17,4 17,4 16,2 

Ýmsar iðnaðarvörur o.fl. 8,4 6,0 16,4 8,9 10,1 17,1 12,0 

Annað 6,3 5,0 7,8 5,8 7,0 7,6 10,7 

Samtals 3,2 15,4 14,8 10,0 13,3 14,2 13,1 

Þýskalandi farið vaxandi ár frá ári til 1987, en 
dróst saman um 8% árið 1988 og 15% 1989. 
Þegar litið er á einstaka vöruflokka á árinu 
1989 reiknað á föstu gengi, kemur í ljós 66% 
samdrát tur á bifreiðum og flutningstækjum 
miðað við 1988, samdráttur á vélum til 
atvinnurekstrar var 10%, á skrifstofu- og 
tækni tækjum 15% og á ýmsum iðnaðarvörum 
2 % , en innflutningur á málmum og vörum, 
unnum úr þeim, jókst um 6% milli á ranna. 

Útflutningur til V-Þýskalands 

Útflutningur til V-Þýskalands hefur verið 
vaxandi undanfarna áratugi, og voru útfluttar 
vörur þangað á árinu 1989 11,9% af heildar-
útflutningi ársins, sem er hæsta hlutfall, sem 
verið hefur . Útflutningur til V-Þýskalands 

1989 var 9.506 millj .kr. , sem er tæp 19% 
aukning verðmætis frá 1988 miðað við sama 
gengi. Útflutningur 1989 var 25% meiri að 
verðmæti en 1987, 56% yfir útflutningi ársins 
1986 og nærri tvöfaldur miðað við 1985. Aðal-
útflutningsafurðir á Þýskalandsmarkað 1989 
voru: Á1 og álmelmi með 35% hlutdeild, ís-
fiskur með 23% og freðfiskur 16%. Sjávaraf-
urðir voru 47,5% af útflutningi og iðnaðar-
vörur 49,3%. Sömu hlutföll 1988 voru: Á1 
29%, ísfiskur 20% og freðfiskur 13%. Sjávar-
vörur voru 45,5% og iðnaðarvörur 52,1%. 

Tafla C sýnir útflutning til V-Þýskalands 
skipt á helstu vöruflokka, og tafla D sýnir 
hlutfallslega skiptingu af heildarútflutningi 

Íslands. Árið 1989 voru fluttar út sjávaraf-
urðir til V-Þýskalands fyrir 4.520 millj .kr. 
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Tafla C. Útflutningur til V-Þýskalands 1950-1989, helstu vörutegundir. 
(í millj. kr.) 

Á gengi hvers tíma 1950 1960 1970 1975 1980 1985 1988 1989 
Sjávarafurðir: 0 1 1 20 231 1.333 2.896 4.520 

Saltfiskur 0 0 1 5 15 104 388 478 

ísfiskur 0 1 4 I 69 599 1.289 2.182 

Freðfiskur 0 0 1 2 58 296 849 1.528 

Fryst rækja 0 0 0 10 111 155 256 

Loðnumjöl og -lýsi 0 8 37 175 135 2 

Annað 0 0 1 4 42 48 80 74 

Landbúnaðarvörur 0 0 0 1 11 50 97 111 

Iðnaðarvörur: 0 1 7 9 194 1.384 3.319 4.691 

Lagmeti 0 0 0 0 19 276 539 504 

Kísiljárn 24 391 734 703 

Kísilgúr 1 2 7 74 110 88 

Álogá lmelmi 6 5 119 590 1.835 3.326 

Ullar- og prjónavörur 0 0 0 1 21 38 51 48 

Annað 0 1 0 I 4 15 50 22 

Aðrar vörur 0 0 0 0 2 43 55 184 

Samtals V-Þýskaland 0 2 14 30 438 2.810 6.367 9.506 

Útflutningur alls, f.o.b. 4 25 129 474 4.460 33.750 61.674 80.072 

Tafla D. Útflutningur til V-Þýskalands 1950-1989 sem hlutfall af heildarútflutningi. 
(í %) 

1950 1960 1970 1975 1980 1985 1988 1989 
Sjávarafurðir: 6,0 6,3 7,0 5,4 6,9 5,3 6,6 8,0 

Saltfiskur 0,6 2,4 5,2 5,0 2,7 2,8 4,3 4,9 

ísfiskur 1,7 59,3 48,6 25,9 32,9 23,0 21,2 12,1 

Freðfiskur 0,1 0,0 2,2 0,9 4,5 2,7 5,4 6,7 

Frystrækja 0,0 3,5 14,7 6,3 3,9 5,9 

Loðnumjöl og-lýsi 4,3 21,6 8,5 5,5 3,1 0,0 

Annað 10,5 5,0 3,4 6,5 5,3 1,6 1,8 1,1 

Landbúnaðarvörur 4,8 0,0 7,1 9,3 13,4 9,2 9,1 8,1 

Iðnaðarvörur: 5,2 25,2 28,5 20,0 20,0 18,3 24,0 23,8 

Lagmeti 0,7 0,3 1,4 1,1 39,1 38,7 40,5 33,7 

Kísiljárn 29,3 . 32,0 30,4 23,2 

Kísilgúr 37,8 42,1 29,7 27,7 30,8 22,3 

Álogá lmelmi 32,2 9,1 22,0 17,7 27,7 32,3 

Ullar- og prjónavörur 16,8 11,2 1,3 5,2 14,4 3,5 5,2 4,4 

Annað 2,4 25,6 13,8 6,2 3,3 1,6 2.4 0,6 

Aðrarvörur 35,9 7,7 11,8 3,0 3,5 10,6 1,9 8,4 

Samtals 6,7 7,0 10,8 6,4 9,8 8,3 10,3 11,9 

samanborið við 3.641 millj .kr. 1988. Aukn-
ingin er 24%. Útf lut tar s jávarafurðir til V-
Þýskalands voru 8% af útfluttum sjávaraf-
urðum ársins 1989. Hlutdeild ísfiskmarkaðar-
ins í V-Þýskalandi 1989 var 12%, en komst 
hæst 1960, er hann náði 59%. Iðnaðarvörur 
voru f lut tar út 1989 fyrir 4.691 millj .kr. borið 

saman við 4.174 millj .kr. árið áður, en það er 
12% aukning verðmætis. Útflut tar iðnaðar-
vörur voru 24% af öllum útfluttum iðnaðar-
vörum á árinu 1989. Hlutdeild lagmetis var 
34%, áls 32% og kísiljárns 23%. 

Árið 1989 var hlutfall áls af útfluttum iðn-
aðarvörum til V-Þýskalands 70 ,9%, 55,3% 
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Tafla E. Viðskipti við A-Þýskaland 1950-1989. 
Útflutningur og innflutningur í millj. kr. 

Á gengi h vers tíma 1950 1960 1970 1980 1985 1988 1989 
Útflutningur í m.kr. 0 1 1 2 26 81 9 

Útflutningur í % 0 3,9 0,5 0,1 0,1 0,1 0,0 

Helstu vöruflokkar í m.kr.: 

Fryst síld 3 

Freðfiskur 1 44 9 

Loðnumjöl 1 26 

Þorskmjöl 22 10 

Innflutningur í m.kr. 1 1 12 93 118 164 

Innflutningur í % 3,7 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 

Helstu vöruflokkar í m.kr.: 

Matvæli og drykkjarvörur 0 1 

Áburður (27 + 56) 0 0 5 50 36 73 

Kol , kokso.fl. (32) 26 14 

Leðurvörur (61) 0 0 

Fatnaður (65) 0 0 1 2 3 

Vélar til atvinnurekstrar (71-74) 0 1 6 4 7 

Skrifst.- og tæknivörur (75-77) 6 10 

Flutningstæki (78+79) 0 2 1 1 6 

Málmar og jarðefni 0 0 1 10 

Húsgögn (82) 6 17 19 

Unnar vörur (66) 1 12 14 

Aðrar iðnaðarvörur o.fl. 0 0 2 19 14 17 

1988 og 42,6% 1985. Af útfluttum sjávar-
vörum til V-Þýskalands 1989 var isfiskur 
48 ,3%, en 44,5% 1988 o g 4 4 , 9 % 1985. Hlut-
deild freðfisks var 33,8% 1989, 29,3% 1988 
og 22,2% 1985. 

Varðandi verð- og magnþróun einstakra 
vöruflokka og afurða á Þýskalandsmarkaði 
skal vísað til þess, sem sagt hefur verið hér á 
undan um þróun útflutnings og innflutnings á 
árinu 1989. 

Viðskipti við Austur-Þýskaland 

Tafla E sýnir út- og innflutning helstu vöru-
flokka allt frá árinu 1960. Lengst af voru við-
skipti við A-Þýskaland á vöruskiptagrund-

velli, en voru síðustu árin frjáls. Eins og 
taflan ber með sér var innflutningur Íslands 
frá A-Þýskalandi einkum áburður , kol og 
koks, vélar, málmar, húsgögn og ýmsar unnar 
vörur. Hlutfallslega dró stöðugt úr innflutn-
ingi frá A-Þýskalandi. Árið 1960 var hann 
3,7% af heildarinnflutningi, en aðeins 0,2% 
1989. Útflutningur til A-Þýskalands var orð-
inn nánast enginn, en nam t.d. 3,9% árið 
1960. Helstu útflutningsafurðir voru freðfisk-
ur, loðnu- og þorskmjöl og fryst síld. Árið 
1989 var eingöngu fluttur út freðfiskur til A-
Þýskalands, fyrir 9 millj.kr. Vegna samein-
ingar Þýskalands er þessum þætti viðskipta-
sögunnar nú endanlega lokið. 

Í töflunum hér á eftir er gerð nánari grein 

f y r i r þróun utanríkisviðskiptanna. 
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1. tafla. Útflutningur 1987-1989 eftir vöruflokkum. 
(Verð í millj. kr. og magn í tonnum.) 

(Á gengi hvers tíma.) 
1987 1988 1989 

Magn Verð Magn Verð Magn Verð 
Sjávarvörur: 
Saltfiskur, þurrkaður 1.208 218 2.174 296 2.412 459 
Saltfiskur, óverkaður 53.629 7.337 52.849 7.783 46.992 7.897 
Saltfiskflök 7.111 1.057 6.350 960 6.573 1.342 
Þunnildi, söltuð 168 12 - - - -

Skreið 7.281 1.082 1.475 577 1.836 945 
Ísfiskur 119.642 4.959 151.961 6.082 176.763 9.198 
Freðfiskur 132.984 14.740 132.160 15.817 155.670 22.752 
Rækja og humar, fryst 12.847 4.291 12.055 4.594 11.079 4.899 
Hrogn, hraðfryst 7.778 752 2.394 210 4.037 480 
Þorskalýsi, kaldhreinsað 2.506 191 1.357 176 1.005 194 
Þorskalýsi, ókaldhreinsað 263 8 161 13 263 30 
Matarhrogn, söltuð 2.918 489 2.387 406 2.748 557 
Beituhrogn, söltuð 515 54 463 47 555 56 
Saltsíld 24.300 838 26.580 1.059 20.482 1.246 
Freðsíld 10.078 241 9.848 341 14.015 599 
Fryst loðna 9.010 380 1.633 53 4.504 185 
Loðnulýsi 79.187 535 99.342 1.163 53.696 775 
Karfalýsi 240 2 - - - -

Fiskmjöl 18.094 249 19.755 454 12.929 330 
Síldarmjöl 483 7 - - - -

Loðnumjöl 131.077 1.958 155.891 3.237 117.987 3.603 
Karfamjöl 592 8 - - - -

Hvalkjöt, fryst 1.846 227 116 17 - -

Fiskúrgangur, frystur 222 2 - - - -

Ýmsar sjávarafurðir 14.298 685 10.474 534 15.754 1.265 
Sjávarafurðir, samtals 638.277 40.322 689.425 43.819 649.300 56.812 

Landbúnaðarvörur: 
Kindakjöt, fryst 4.039 246 1.742 208 1.937 290 
Ostur 1.053 69 733 43 412 32 
Ull 1.529 89 1.968 141 1.457 122 
Gærur, saltaðar 18 1 14 1 11 1 
Lax og silungur 476 235 920 290 1.247 364 
Ýmsar landbúnaðarvörur 2.572 311 3.276 676 2.061 559 

Landbúnaðarvörur, samtals 9.211 716 7.733 1.069 7.125 1.368 

Afurðir afferskvatnsveiði, selveiði, œðar-
varpi o.fl 541 293 - - - -

Iðnaðarvörur: 
Loðsútuð skinn og húðir 407 570 281 430 470 797 
Ullarteppi, lopi og band 521 205 382 156 243 152 
Prjónavörur 636 861 441 747 464 863 
Kísiljárn 71.656 1.473 73.236 2.418 64.192 3.027 
Kísilgúr 23.215 294 25.840 357 23.553 394 
Al og álmelmi 89.081 5.080 81.071 6.626 89.657 10.290 
Lagmeti 3.940 1.113 3.805 1.332 3.560 1.494 
Aðrar iðnaðarvörur 12.043 1.059 18.113 1.756 24.243 2.692 

Iðnaðarvörur, samtals 201.499 10.655 203.169 13.822 206.382 19.709 

Aðrar vörur 82.232 1.068 90.246 2.957 90.322 2.183 

Alls 931.760 53.053 990.882 61.674 953.129 80.072 
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2. tafla. Útflutningur á ísfiski, frystum humri og hrognum 1987-1989. 
1987 1988 1989 

M agn í Verð í Magn í Verð í Magn í Verð í 
Ísf iskur: 

tonnum millj. kr. tonnum mittj.kr. tonnum millj.kr. Ísf iskur: mittj.kr. millj.kr. 
Bandaríkin 1.308 243 1.266 266 1.845 517 Færeyjar 155 8 22.840 91 32.176 213 Bretland 62.352 3.091 73.439 3.697 76.457 5.010 Vestur-Þýskaland 28.070 1.126 28.200 1.289 35.859 2.182 Önnur lönd 9.968 448 26.216 739 30.426 1.276 
Frystur humar: Samtals 101.853 4.916 151.961 6.082 176.763 9.198 
Danmörk 31 9 198 73 172 92 Sviss 50 51 47 49 66 100 Bandaríkin 729 531 467 433 219 252 Önnur lönd 50 24 77 59 132 122 
Fryst hrogn: Samtals 860 615 789 614 589 566 
Bretland 250 28 130 16 80 15 Danmörk 560 37 152 8 19 ? Svíþjóð 137 12 _ _ 
Frakkland 335 73 94 23 157 38 Japan 6.462 598 1.868 151 3.762 423 Önnur lönd 34 4 150 12 19 2 

Samtals 7.778 752 2.394 210 4.037 480 

3. tafla. Útflutningur á freðfiski og frystri rœkju 1987-1989. 
1987 1988 1989 

Magn í Verð í Magn í Verði Magn í Verð í tonnum millj. kr. tonnum millj.kr. tonnum millj. kr. Heilfrystur fiskur, annar en síld og loðna: millj.kr. millj. kr. 
Japan 15.587 1.207 24.487 2.306 23.334 2.254 Sovétríkin 1.787 63 1.156 57 700 38 Bretland 2.014 97 2.919 144 2.040 118 Vestur-Þýskaland 3.645 271 2.182 145 2.336 220 Belgía 380 32 291 25 260 32 Danmörk 2.260 119 933 70 2.022 161 Taiwan 1.326 116 4.246 436 7.992 1.085 Suður-Kórea . . . 167 5 788 34 2.856 149 Önnur lönd 1.051 66 4.166 218 3.936 291 

Samtals 28.050 1.971 40.380 3.401 45.476 4.348 
Fryst fiskflök: 
Bandaríkin 50.745 7.086 34.328 5.609 42.403 8.816 Sovétríkin 10.337 851 9.512 925 9.000 992 Frakkland 10.133 1.072 11.666 1.377 17.028 2.370 Bretland 23.968 2.778 23.926 3.274 24.113 4.016 Vestur-Þýskaland 5.851 560 7.128 697 10.656 1.296 Belgía 1.014 116 1.134 142 1.289 186 Danmörk 1.429 160 1.306 165 2.252 330 Önnur lönd 1.456 145 1.302 154 2.097 320 

Samtals 104.933 12.768 90.302 12.343 108.838 18.326 
Fryst rœkja: 
Bretland 4.362 1.637 4.447 1.803 3.931 1.835 Bandaríkin 313 116 45 21 17 10 Danmörk 2.537 713 2.370 614 2.438 953 Svíþjóð 165 60 97 36 60 16 Vestur-Þýskaland 631 249 428 155 513 256 Japan 3.509 793 3.551 1.252 3.066 1.084 Noregur 234 57 90 37 147 82 Frakkland 98 19 212 50 260 82 Önnur lönd 138 32 26 12 58 15 

Samtals 11.987 3.676 11.266 3.980 10.490 4.333 
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4. tafla. Útflutningur á saltfiski, söltuðum þunnildum og söltuðum matarhrognum 
1987-1989. 

1987 1988 1989 
Magn í Verð í Magn í Verð í Magn í Verð í 

tonnum millj.kr. tonnum millj. kr. tonnum millj. kr. 
Fullverkuðar saltfiskur: 
Brasilía 283 56 418 63 1.017 245 
Bandaríkin 162 32 28 6 1 0 
Vestur-Þýskaland 53 13 82 20 87 29 
Gabon 174 15 200 18 124 13 
Frakkland 139 15 197 28 140 14 
Martiník - - 181 26 103 17 
Reunion 35 4 509 61 510 73 
Önnur lönd 362 83 559 74 430 68 

Samtals 1.208 218 2.174 296 2.412 459 
Óverkaður saltfiskur: 
Frakkland 1.578 166 1.075 126 3.211 451 
Grikkland 3.562 449 2.944 403 3.764 607 
Holland - - 39 3 4.992 739 
Ítalía 3.308 622 2.725 474 4.164 884 
Portúgal 35.695 4.711 37.087 5.161 22.025 3.405 
Spánn 9.022 1.355 8.677 1.592 8.073 1.729 
Önnur lönd 463 34 302 24 763 82 

Samtals 53.628 7.337 52.849 7.783 46.992 7.897 
Söltuð fiskflök, þunnildi o.fl.: 
Ítalía 1.772 360 928 180 1.114 290 
Vestur-Þýskaland 2.611 269 2.973 367 2.665 450 
Spánn 890 187 1.987 326 2.093 431 
Portúgal 1.441 170 63 13 - -
Önnur lönd 565 83 399 74 701 170 

Samtals 7.279 1.069 6.350 960 6.573 1.341 
Söltuð matarhrogn: 
Danmörk 511 124 259 62 337 98 
Noregur - - - - 495 96 
Svíþjóð 1.629 221 1.720 250 1.506 270 
Vestur-Þýskaland 61 15 26 7 - -

Grikkland 707 81 527 59 634 75 
Frakkland 69 15 98 24 107 31 
Bandaríkin 119 32 101 27 17 5 
Önnur lönd 336 55 119 24 207 38 

Samtals 3.432 543 2.850 453 3.303 613 

5. tafla. Útflutningur á skreið 1987-1989. 
1987 1988 1989 

Magn í Verð í Magn í Verð í Magn í Verð í 
Ítalía 

tonnum millj. kr. tonnum millj.kr. tonnum millj. kr. 
Ítalía 872 360 954 489 1.275 785 
Júgóslavía 13 3 39 11 88 35 
Nigería 6.190 672 402 50 302 64 
Kamerún 35 5 - - 77 20 
Önnur lönd 171 42 80 27 94 41 

Samtals 7.281 1.082 1.475 577 1.836 945 
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6. tafla. Útflutningur á fiskmjöli 1987-1989. 
1987 1988 1989 

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

Þorskmjöt og karfamjöt: 
Danmörk 2.323 34 1.358 35 788 20 
Frakkland 628 9 216 5 0 0 
Bretland 1.567 20 4.618 95 6.747 163 
Svíþjóð 231 3 1.219 22 3.203 81 
Pólland 10.549 148 9.208 227 996 31 
Austur-Þýskaland 2.084 25 484 10 - -

Vestur-Þýskaland 511 6 1.848 40 96 3 
Finnland - 54 2 769 23 
Suður-Kórea - 340 10 241 7 
Önnur lönd 200 3 720 15 89 2 

Samtals 18.093 249 20.065 461 12.929 330 

7. tafla. Útflutningur á þorskalýsi 1987-1989. 
1987 1988 1989 

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

Kaldhreinsað: 
Bandaríkin 213 19 39 5 68 12 
Brasilía - - 58 8 102 18 
Danmörk 103 13 62 15 32 16 
Kólombía 196 14 69 10 117 19 
Noregur 634 52 618 74 254 45 
Singapúr 122 8 92 13 74 14 
Bretland 554 35 126 15 215 44 
Vestur-Þýskaland 343 24 190 20 78 11 
Önnur lönd 341 25 103 16 65 15 

Samtals 2.506 190 1.357 176 1.005 194 
Ókaldhreinsað: 
Bretland - - - - 128 12 
Noregur 55 2 125 12 133 18 
Taiwan 61 1 - - _ _ 
Önnur lönd 147 4 36 1 2 0 

Samtals 263 7 161 13 263 30 

8. tafla. Útflutningur á hvalafurðum 1987-1989. 
1987 1988 1989 

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

Hvalkjöt, fryst: 
millj. kr. 

Japan 1.846 227 116 17 _ _ 
Önnur lönd - - - - -

Samtals 1.846 227 116 17 
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9. tafla. Útflutningur á loðnulýsi og loðnumjöli 1987-1989. 
1987 1988 1989 

10. tafla. Útflutningur á niðursoðnum og niðurlögðum sjávarafurðum 1987-1989. 
1987 1988 1989 

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

Danmörk 56 20 25 9 24 12 

Noregur 30 6 18 8 - -

Bretland 171 31 87 27 126 44 
Frakkland 636 252 696 317 638 339 
Ítalía 88 39 90 44 106 57 
Sovétríkin 1.190 181 1.169 260 1.059 284 
Belgía 8 4 9 5 103 55 
Bandaríkin 356 76 301 82 308 112 
Finnland 18 7 12 5 12 7 
Vestur-Þýskaland 1.266 465 1.299 539 1.020 504 
Önnur lönd 123 35 103 40 164 80 

Samtals 3.940 1.113 3.805 1.332 3.560 1.494 

11. tafla. Útflutningur á frystu kindakjöti 1987-1989. 
1987 1988 1989 

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

Færeyjar 632 63 657 72 620 87 
Finnland 52 5 403 44 345 74 
Japan 1.951 68 - - 18 1 
Noregur 19 1 10 1 22 2 
Svíþjóð 603 66 666 90 581 87 
Túnis - - - 349 39 
Önnur lönd 782 43 6 1 2 0 

Samtals 4.039 246 1.742 208 1.937 290 

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

Loðnulýsi: 
Bretland 31.904 216 20.326 222 1.038 15 
Frakkland 7.047 50 4.591 43 3.139 44 
Holland 14.975 92 19.479 218 15.500 218 
Vestur-Þýskaland - - 4.944 53 150 2 
Noregur 22.739 157 44.180 551 30.066 431 
Færevjar - - - - 2.008 26 
Önnur lönd 2.522 20 5.822 76 1.795 39 

Samtals 79.187 535 99.342 1.163 53.696 775 
Loðnumjöl: 
Danmörk 6.214 92 6.613 163 1.960 53 
Svíþjóð 19.235 299 11.765 222 9.438 286 
Finnland 28.818 452 17.842 347 21.182 618 
Tékkóslóvakía 96 1 2.633 48 4.937 151 
Bretland 30.130 431 36.869 806 37.232 1.065 
Ungverjaland 516 7 5.521 109 - -

Pólland 19.777 294 27.492 598 30.383 1.027 
Sviss 5.581 80 2.002 33 1.050 31 
Frakkland 16.204 236 15.857 325 7.281 222 
Vestur-Þýskaland 2.200 31 4.087 82 - -

Alsír - - 21.108 415 - -

Önnur lönd 2.306 35 4.102 89 4.524 150 
Samtals 131.077 1.958 155.891 3.237 117.987 3.603 
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12. tafla. Útflutningur á loðsútuðum skinnum og húðum 1987-1989. 
1987 1988 1989 

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

Finnland 126 159 61 71 38 66 
Bandaríkir. 13 11 12 10 5 9 
Vestur-Þýskaland 11 17 9 14 9 9 
Bretland 123 166 91 139 85 161 
Danmörk 52 83 32 53 17 36 
Svíþjóð 10 18 5 9 93 13 
Ítalía 24 46 56 116 178 408 
Önnur lönd 48 70 15 18 45 95 

Samtals 407 570 281 430 470 797 

13. tafla. Útflutningur á prjónavörum 1987-1989. 
1987 1988 1989 

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

Sovétríkin 328 263 233 251 275 424 
Bandaríkin 181 229 105 168 102 159 
Vestur-Þýskaland 27 67 17 46 12 42 
Kanada 55 28 51 30 65 51 
Bretland 151 91 197 82 89 58 
Danmörk 93 46 31 34 28 33 
Svíþjóð 9 17 4 10 6 14 
Noregur 28 56 18 50 12 43 
Japan 28 62 18 63 15 60 
Júgóslavía 34 19 45 30 24 22 

Önnurlönd 105 122 41 83 36 58 
Samtals 1.039 1.000 760 847 664 964 

14. tafla. Útflutningur á kísilgúr 1987-1989. 
1987 1988 1989 

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

Danmörk 2.156 21 2.420 26 2.485 30 
Finnland 809 9 1.053 14 1.341 25 
Vestur-Þýskaland 6.689 95 6.830 110 4.971 88 
Bretland 2.194 33 1.822 35 1.948 40 
Tékkóslóvakía 649 7 693 8 828 12 
Búlgaría - 1.283 13 1.153 14 
Frakkland 1.587 19 1.471 17 1.992 29 
Holland 916 16 1.026 18 990 22 
Austurríki 1.206 10 1.811 19 2.090 35 
Belgía 612 8 945 13 521 8 
Ítalía 2.900 33 3.050 39 3.111 52 
Svíþjóð 409 5 483 7 428 9 
Ungverjaland 181 2 188 2 - -

Noregur 1.039 15 930 16 1.078 21 
Sovétríkin 413 4 48 1 186 2 
Önnur lönd 1.455 17 1.787 19 431 6 

Samtals 23.215 294 25.840 357 23.553 393 
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15. tafla. Útflutningur á áli og álmelmi 1987-1989. 
1987 1988 1989 

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

Bretland 18.626 1.089 20.374 1.622 23.161 2.709 
Vestur-Þýskaland 28.339 1.636 21.275 1.835 27.693 3.326 
Sviss 22.275 1.243 31.623 2.600 38.549 4.232 
Frakkland 8.123 456 1.968 162 248 22 
Italía 1.996 115 2.747 182 - -

Holland 2.702 146 399 26 6 0 
Belgía 6.109 344 2.665 197 - -

Önnur lönd 910 51 20 2 - -

Samtals 89.081 5.080 81.071 6.626 89.657 10.289 

16. tafla. Útflutningur á kísiljárni 1987-1989. 
1987 1988 1989 

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

Bretland 5.182 84 10.762 367 8.038 420 
Vestur-Þýskaland 9.733 265 21.251 734 14.295 703 
Bandaríkin 20.410 393 17.191 579 12.561 439 
Japan 31.089 621 19.176 608 22.692 1.103 
Önnur lönd 5.242 110 4.856 130 6.606 362 

Samtals 71.656 1.473 73.236 2.418 64.192 3.027 

17. tafla. Innflutningur á nokkrum vörutegundum 1987-1989. 
(Verð í millj.kr. miðað við skráð gengi á hverjum tíma.) 

(Magn í tonnum, nema annars sé getið.) 
1987 1988 1989 

Magn Verð Magn Verð Magn Verð 
Kornvörur til manneldis 15.602 240 13.120 223 9.694 225 
Fóðurvörur 53.178 475 51.443 524 57.947 870 
Sykur 11.092 142 11.052 196 10.757 313 
Kaffi 2.538 334 2.237 302 1.956 338 
Salt 103.204 215 67.627 187 130.366 322 
Bensín 218.523 1.557 194.056 1.409 122.392 2.452 
Brennsluolía 365.302 2.181 360.959 2.093 397.187 3.228 
Timbur (þús. teningsfet) 84.319 739 100.092 805 64.915 850 
Hjóladráttarvélar (stk.) 504 250 332 201 300 221 
Fólks- og jeppabifreiðar (stk.) 23.252 5.414 13.532 4.041 6.310 2.563 
Vöru- og almenningsbifreiðar (stk.) 738 541 701 671 745 546 
Flugvélar (stk.) 54 71 29 81 13 3.114 
Fiskiskip (stk.) 16 3.032 23 4.067 13 2.743 
Önnur skip (stk.) 4 247 11 1.361 5 27 
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18. tafla. Innfluttar vörur eftir vörudeildum 1986-1989. 

Mjólkurafurðir og egg 
Fiskur og unnið fiskmeti 
Korn og unnar kornvörur 
Ávextir og grænmeti 
Sykur, unnar sykurvörur og hunang 
Kaffi, te, kakó, krydd og vörur úr slíku 
Skepnufóður (ómalað korn ekki meðtalið) 
Ýmsar unnar matvörur 
Drykkjarvörur 
Tóbak og unnar tóbaksvörur 
Húðir, skinn og loðskinn, óunnið 
Olíufræ, olíuhnetur og olíukjarnar 
Hrágúm (þar með gervigúm og endurunnið gúm) 
Trjáviður og korkur 
Pappírsmassi og úrgangspappír 
Spunatref jar og spunatrefjaúrgangur 
Náttúrulegur áburður, óunninn, og jarðefni, óunnin, 
Málmgrýti og málmúrgangur 
Óunnar efnivörur dýra- og jurtakyns, ót.a 
Kol, koks og mótöflur 
Jarðolía og jarðolíuafurðir 
Gas, náttúrulegt og tilbúið 
Feiti og olía, dýrakyns 
Feiti og olía, jurtakyns. órokgjörn 
Feiti og olía, dýra- og jurtakyns, unnin, og vax úr slíku 
Lífræn kemísk efni 
Ólífræn kemísk efni 
Litunar-, sútunar- og málunarefni 
Lyfja- og lækningavörur 
Rokgjarnar olíur jurtakyns og ilmefni; snyrtivörur, sápa o.þ.h 
Tilbúinn áburður 
Sprengiefni og vörur til flugelda o.þ.h 
Plastefni, endurunnin, sellulósi og gerviharpix 
Kemísk efni og afurðir, ót.a. 
Leður, unnar leðurvörur, ót. a., og unnin loðskinn 
Unnar gúmvörur, ót.a. 
Unnar vörur úr trjáviði og korki (þó ekki húsgögn) 
Pappír, pappi og vörur, unnar úr slíku 
Spunagarn, vefnaður, tilbúnir vefnaðarmunir o.fl. 
Unnar vörur úr ómálmkenndum jarðefnum, ót.a 
Járn og stál 
Málmar aðrir en járn 
Unnar málmvörur, ót.a 
Aflvélar og tilheyrandi búnaður 
Vélar til sérstakra atvinnugreina 
Málmsmíðavélar 
Ýmsar vélar til atvinnurekstrar og tilheyrandi, ót.a 
Skrifstofuvélar, skýrsluvélar 
Fjarskiptatæki, hljóðupptökutæki, hljóðflutningstæki 
Rafmagnsvélar og -tæki, ót.a 
Flutningstæki á vegum 
Önnur flutningstæki 
Pípulagnaefni, hreinlætis- og hitunartæki í hús, l jósabúnaður 
Húsgögn 
Ferðabúnaður, handtöskur o.þ.h 
Fatnaður annar en skófatnaður 
Skófatnaður 
Vísinda- og mælitæki, ót.a 
Ljósmyndavörur og sjóntæki, ót .a . , úr, klukkur 
Ýmsar iðnaðarvörur, ót.a 
Vörur og viðskipti, ekki flokkuð eftir tegund 

Samtals 

1986 1987 1988 1989 

2 2 1 10 
81 211 363 750 

765 808 928 1.354 
935 1.138 1.364 1.704 
295 285 384 560 
744 681 721 874 
343 320 313 430 
341 417 530 684 
442 568 590 669 
380 381 473 607 
22 18 22 13 

9 10 14 20 
4 2 7 7 

493 748 950 1.058 
4 3 0 0 

209 253 178 173 
370 380 420 606 
928 854 1.272 2.069 
115 173 197 242 
390 305 354 491 

4.017 4.230 3.982 6.486 
11 13 18 24 

1 0 28 36 
103 88 101 126 
72 65 54 80 

202 220 272 311 
313 324 410 437 
334 448 475 595 
705 916 1.061 1.512 
537 651 824 1.008 
215 136 186 291 

40 29 900 958 
1.014 1.294 719 855 

260 333 452 654 
88 74 51 69 

474 592 687 800 
851 1.090 1.272 1.487 

1.683 1.999 2.257 3.006 
1.589 1.854 1.877 2.097 

667 890 1.053 1.390 
1.141 1.337 1.637 1.766 

312 378 450 565 
1.883 2.459 2.952 3.441 

784 820 925 1.119 
1.453 2.167 2.087 2.244 

158 319 268 244 
2.205 3.037 3.316 3.599 
1.362 1.736 1.875 1.471 
1.295 1.809 1.688 1.818 
2.344 3.197 3.631 5.027 
3.784 6.769 5.786 4.244 
1.787 3.622 5.743 6.331 

307 484 620 676 
1.000 1.773 1.804 1.690 

129 195 206 216 
2.138 3.235 3.697 3.940 

517 690 686 743 
712 812 1.047 1.298 
424 662 766 867 

2.062 2.836 3.619 4.331 
65 97 159 77 

45.910 61.237 68.722 80.250 
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19. tafla. Viðskipti við einstök lönd 1986-1989. 

Innflutningur (c.i.f.) Útflutningur (f.o.b.) 
Í millj.kr. 1986 1987 1988 1989 1986 1987 1988 1989 
Alls 45.910 61.237 68.723 80.250 44.968 53.053 61.667 80.072 
EFTA 9.463 12.644 15.144 15.294 4.550 4.346 6.195 8.814 

Austurríki 323 460 474 633 39 44 64 77 
Finnland 1.212 1.440 1.693 1.618 834 901 764 1.200 
Noregur 3.324 5.053 6.166 5.296 1.154 957 1.489 1.742 
Sviss 504 659 786 1.155 1.425 1.430 2.784 4.410 
Svíþjóð 4.100 5.032 6.025 6.592 1.098 1.014 1.094 1.385 

EBE 24.297 31.899 35.449 40.982 24.350 30.454 36.337 45.198 
Belgía 1.059 1.602 1.327 1.510 431 633 480 630 
Bretland 3.754 5.033 5.608 6.509 9.178 10.322 14.341 16.631 
Danmörk 4.753 5.624 6.358 7.263 - 1.714 2.050 2.033 2.927 
Frakkland 1.376 2.067 2.150 2.496 2.152 2.854 2.979 4.595 
Grikkland 25 48 59 75 392 545 484 820 
Holland 3.927 4.958 5.607 8.358 508 493 704 1.373 
Írland 124 182 233 307 56 96 29 7 
Ítalía 1.334 1.922 3.010 2.487 1.329 1.613 1.560 2.552 
Luxemborg 14 26 51 22 2 4 7 12 
Portúgal 440 485 611 658 2.915 4.967 5.240 3.447 
Spánn 532 642 651 799 1.593 1.576 2.113 2.698 
Vestur-Þýskaland 6.959 9.310 9.784 10.498 4.080 5.301 6.367 9.506 

Austur-Evrópa 2.988 3.545 3.805 5.231 2.479 2.513 3.344 3.971 
Austur-Þýskaland 115 180 118 164 37 29 81 9 
Búlgaría 3 4 4 3 3 - 13 14 
Pólland 83 533 980 1.314 446 484 852 1.193 
Rúmenía 9 14 16 23 1 - - -

Sovétríkin 2.610 2.574 2.396 3.383 1.925 1.933 2.194 2.490 
Tékkóslóvakía 153 222 268 306 58 53 86 207 
Ungverjaland 15 18 23 38 9 14 118 58 

Önnur Evrópulönd 103 182 110 184 298 442 666 1.234 
Færeyjar 35 51 10 20 249 333 545 1.043 
Júgóslavía 44 94 60 96 48 22 43 58 
Tyrkland 24 37 40 68 1 87 78 133 

Norður-Ameríka 3.391 4.620 5.477 9.253 9.906 9.833 8.547 11.661 
Bandaríkin 3.208 4.367 5.186 8.823 9.771 9.678 8.373 11.435 
Kanada 183 253 291 430 135 155 174 226 

Ástralía 897 842 1.243 2.046 12 31 47 120 
Brasilía 283 303 251 257 44 57 71 263 
Hongkong 228 431 525 547 2 9 1 4 
Ísrael 24 30 32 143 15 4 1 67 
Japan 2.994 5.016 4.757 3.917 2.147 4.139 4.707 5.675 
Kína 88 106 171 262 1 8 9 66 
Mexíkó 14 10 3 16 0 1 0 0 
Nigería 0 0 0 - 775 797 242 348 
Panama 65 85 84 97 3 1 48 -

Suður-Kórea 164 318 381 433 46 15 44 162 
Taiwan 221 422 470 530 9 124 458 1.149 
Önnur lönd 690 784 822 1.060 331 280 951 1.340 
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20. tafla. Viðskipti við einstök lönd í hlutfallstölum 1986-1989. 

Innflutningur (c.i.f.) Útflutningur ( f . o.b.) 
1986 1987 1988 1989 1986 1987 1988 1989 

Alls 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 
EFTA 20,5 20,6 22,2 19,0 10.2 8,2 10,0 11,0 

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

EBE 53.1 52,1 51,5 51.1 54,2 57,4 58,9 56,4 
Belgía 2.3 2,6 2,0 1-9 1,0 1,2 0,8 0,8 
Bretland 8,2 8,2 8,2 8.1 20,4 19,4 23,3 20,8 
Danmörk 10,3 9,2 9,2 9.1 3,8 3,9 3,3 3,7 
Frakkland 3,0 3,4 3,1 3,1 4.8 5,4 4,8 5,7 
Grikkland 0,1 0,0 0,1 0,1 0,9 1,0 0,8 1,0 
Holland 8,6 8,1 8,1 10,4 1,1 0,9 1,1 1,7 
Írland 0,3 0,3 0,3 0,4 0,1 0,2 0,0 0,0 
Ítalía 2,9 3,1 4,4 3,1 3,0 3,0 2,5 3,2 
Luxemborg 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Portúgal 1,0 0,8 0,9 0,8 6,5 9,4 8,5 4,3 
Spánn 1,2 1,0 0,9 1,0 3,5 3,0 3,4 3,4 
Vestur-Þýskaland 15,2 15,2 14,2 13,1 9,1 10,0 10,3 11,9 

Austur-Evrópa 6,5 5,8 5,5 6,5 5,5 4,7 5,4 5,0 
Austur-Þýskaland 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 
Búlgaría 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Pólland 0,2 0,9 1,5 1,6 1,0 0,9 1,4 1.5 
Rúmenía 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Sovétríkin 5,7 4,2 3,5 4,2 4,3 3,6 3,6 3,1 
Tékkóslóvakía 0,3 0,4 0,4 0,4 0,1 0,1 0,1 0,3 
Ungverjaland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 

Önnur Evrópulönd 0.3 0,3 0,2 0,2 0,7 0,8 1,0 1,5 
Færeyjar 0,1 0,1 0,0 0,0 0,6 0,6 0,9 1,3 
Júgóslavía 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 
Tyrkland 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2 0,1 0,2 

Norður-Ameríka 7,4 7,5 7,9 11,5 22,0 18,6 13,9 14,6 
Bandaríkin 7,0 7,1 7,5 11,0 21,7 18,3 13,6 14,3 
Kanada 0,4 0,4 0,4 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 

Ástralía 2,0 1,4 1,8 2,5 0,0 0,1 0.1 0,1 
Brasilía 0,7 0,5 0,4 0,3 0,1 0,1 0,1 0,3 
Hongkong 0,5 0,7 0,8 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ísrael 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 
Japan 6,5 8,2 6,9 4,9 4,8 7,8 7,6 7,1 
Kína 0,2 0,2 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,1 
Nigería 0,0 0,0 0,0 1,7 1,5 0,4 0,4 
Panama 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 
Suður-Kórea 0,3 0,5 0,6 0,5 0,1 0,0 0,1 0,2 
Taiwan 0,5 0,7 0,7 0,7 0,0 0,2 0,7 1,4 
Önnur lönd 1,5 1,4 1,2 1,5 0,7 0,5 1,5 1,8 
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