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Jóhannes Nordal: 

Horfur á h a u s t d ö g u m 

Fátt er til uppörvunar, þegar litið er til þró-
unar efnahagsmála á þessu ári, hvorki hér á 
landi né í umheiminum. Ljóst er nú, að hag-
vöxtur í heiminum verður minni á árinu 1991 
en nokkru sinni síðan árið 1982, og er búizt 
við því, að þjóðarframleiðsla iðnríkja vaxi 
aðeins um nálægt 1%, en í flestum þeirra 
öðrum en Japan og Vestur-Þýzkalandi verður 
vœntanlega annaðhvort stöðnun eða sam-
dráttur þjóðarframleiðslu á árinu. Þótt flestir 
geri nú ráð fyrir því, að lœgsta punktiþessarar 
hagsveiflu hafi þegar verið náð og búast megi 
við 2-3% hagvexti á nœsta ári, eru allar spár 
um það efni mikilli óvissu háðar. Varðar þessi 
óvissa hœði tímasetningu vœntanlegrar upp-
sveiflu, sem hefur látið mjög á sér standa, t.d. í 
Bandaríkjunum og Bretlandi, en einnig styrk-
leika afturhatans, þegar þar að kemur. Margir 
óttast reyndar, að sá afturhati, sem vœnta má í 
heimsbúskapnum á nœsta ári, verði mjög 
hægur, m.a. vegna erfiðleika, sem hanka-
stofnanir í mörgum löndum eiga nú við að 
glíma og ekki er líklegt að þær komist yfir á 
skömmum tíma. 

Þessar horfur í efnahagsmálum umheimsins 
gefa ekki til kynna, að hagstæð utaneiðkom-
andi áhrif verði til þess að örva atvinnustarf-
semi hér á landi á næstunni eða færa Íslend-
ingum ný tœkifœri til aukins útflutnings. Þvert 
á móti er ástæða til að ætla, að harðnandi er-
lend samkeppni muni halda áfram að þrengja 
vaxtarmöguleika Íslendinga í nýjum útflutn-
ingsgreinum, en margar þeirra hafa farið mjög 

halloka á síðustu árum. Þegar við þetta bætist 
samdráttur i afla vegna veikrar stöðu fisk-
stofna kringum landið, getur orðið erfitt að 
rífa efnahagsstarfsemina hér á landi upp úr 
þeirri lægð, sem hún hefur nú verið í um 
þriggja ára skeið. Einu björtu vonirnar eru 
bundnar við áætlanir um, að hafnar verið 
framkvæmdir vegna nýs álvers á næsta ári, en 
lokaákvarðanir í því máli verða þó ekki 
teknar fyrr en seint á vetri komanda. 

Ef frá er talinn sérstakur vandi Íslendinga 
vegna minnkandi afla, er hagstjórnarvandinn 
hér á landi svipaður þeim, sem ýmsar aðrar 
þjóðir eiga nú við að glíma, t.d. Finnar og 
Svíar. Erfið afkoma atvinnuvega, halli á ríkis-
búskap og í viðskiptum við útlönd valda því, 
að ekkert svigrúm er til að blása lífi í atvinnu-
starfsemina með aukinni innlendri eftirspurn, 
þar sem slíkt myndi fljótt leiða til aukinnar 
verðbólgu, sem enn þrengdi að afkomu fyrir-
tækja og stöðunni við útlönd. Eina færa leiðin 
virðist að leggja megináherzlu á stöðugleika ( 
launum og verðlagi og lœkkun opinberra 
útgjalda, en þannig yrði lagður grundvöllur að 
batnandi afkomu atvinnuvega og aukinni 
framleiðslustarfsemi. 

Þótt reynt hafi verið að stefna að þessum 
markmiðum hér á landi á þessu og síðasta ári, 
hefur ekki miðað sem skyldi. Að vísu hefur 
náðst mjög mikilsverður árangur með þeirri 
lækkun verðbólgu, sem varð í kjölfar kjara-
samninganna í febrúar á síðasta ári og studd 
hefur verið með stöðugu meðalgengi krón-
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unnar. Þótt tekizt hafi með þessum hœtti að 
hrjóta hlað í verðlagsþróun hér á landi og 
tryggja í tvö ár í röð lœgri verðbólgu en 
nokkru sinni í tvo áratugi, er hækkun verðlags 
þó enn hátt í tvöfalt meiri en að meðaltali í 
öðrum iðnríkjum. Þess vegna hefur enn saxazt 
á samkeppnisstöðu atvinnuvega og vextir 
haldizt hœrri en í flestum nágrannaríkjum. 

Hinir háu raunvextir, sem verið hafa hér á 
landi að undanförnu þrátt fyrir slaka afkomu 
og minni lánsfjáreftirspurn fyrirtœkja, stafa 
þó einkum af mikilli og vaxandi fjárþörf ríkis-
sjóðs og annarra opinberra aðila. Þrálátur 
greiðsluhalli ríkissjóðs hefur verið megin-
vandamálið um langt skeið, en á síðasta ári 
bættust við hann áhrif hins nýja húsbréfa-
kerfis, sem felur í sér stökkbreytingu í fram-
boði verðbréfa á markaðnum, sem þegar 
hefur haft áhriftil verulegrar hækkunar raun-
vaxta. Er nú svo komið, að ríkissjóður og 
íbúðalánakerfið draga til sín meginhluta þess 
peningalega sparnaðar, sem myndast í land-
inu. Afleiðingarnar koma annars vegar fram í 
neikvæðum áhrifum hárra raunvaxta á rekstur 
og vaxtarmöguleika atvinnufyrirtækja, en 
hins vegar hvetur aukið framboð lánsfjár til 
einstaklinga til meiri neyzlu og innflutnings. 
Er lítil von til þess, að veruleg breyting verði á 
þróun lánsfjármála og raunvaxta, nema tekið 
sé á þessum tveimur vandamálum. 

Mikilvægar ákvarðanir verður að taka í 
efnahagsmálum á næstu vikum og mánuðum, 
launasamningar eru lausir bæði hjá opin-
berum starfsmönnum og á hinum almenna 
vinnumarkaði, ákveða þarf fjárlög og láns-
fjáráætlun nýrrar ríkisstjórnar og marka 

framtíðarstefnu í gengismálum. Þegar litið er 
til þess árangurs, sem náðst hefur að undan-
förnu til lækkunar verðbólgu hér á landi, 
annars vegar og til gengis- og verðlagsþró-
unar í helztu viðskiptalöndum Íslendinga hins 
vegar, er ekki vafi á því, að grundvallarfor-
senda efnahagsstefnunnar hlýtur að vera sú að 
tryggja enn frekari stöðugleika í þróun verð-
lags- og framleiðslukostnaðar hér á landi á 
næstu árum. Markmiðið í því efni má ekki 
setja lægra en svo, aðþróun verðlags og launa-
kostnaðar verði heldur fyrir neðan það, sem 
hún væntanlega verður að meðaltali annars 
staðar í Vestur-Evrópu. Jafnframt er mikil-
vægt að draga svo úr lánsfjárþörf ríkisins og 
opinberra aðila, einkum húsnœðislánasjóð-
anna, að raunvextir geti farið lækkandi að 
nýju og aukið svigrúm skapist til fjár-
mögnunar í atvinnurekstri. Þannig munu 
þessar aðgerðir smám saman leggja grundvöl! 
hagvaxtar að nýju. 

Mikilvæg forsenda stöðugleika í verðlagi og 
langtímasamninga á launamarkaði er trú-
verðug stefna stjórnvalda í gengismálum. Í því 
efni er varla um annan kost að velja en aðfeta 
í fótspor nágrannaþjóðanna og fylgja áfram 
fastgengisstefnu, er miði að því lokatakmarki, 
að íslenzka krónan tengist Evrópu-
mynteiningunni ECU, en daglegt gengi sé þó 
ákveðið á markaði innan tiltekinna marka frá 
auglýstu stofngengi. Hversu fljótt lokaskrefið í 
þeirri þróun verður tekið, verður þó að fara 
eftir nauðsynlegri aðlögun íslenzkrar efna-
hagsþróunar og hagstjórnar að þeim aðstæð-
um, sem ríkja annars staðar í Evrópu. 

J. N. 



Þorvaldur Gylfason: 

Fjármál og menning 

Skoðanir manna á því, hvar skynsamlegt sé 

að draga mörk á milli einkarekstrar og ríkis-

rekstrar, hafa breytzt töluvert á síðustu árum. 

Fyrir tveim eða þrem áratugum var sú skoðun 

nokkuð algeng um alla Evrópu, að ríkisvaldið 

hefði mikilvægu forustuhlutverki að gegna í 

atvinnurekstri og félagsþjónustu af ýmsu tagi, 

þar sem einkarekstur ætti ekki vel við, svo 

sem í bankastarfsemi, kennslu, heilbrigðis-

þjónustu, tryggingum, samgöngum og 

útvarps- og sjónvarpsrekstri, enda þótt 

almenn þjóðnýting atvinnulífsins þætti yfir-

leitt ekki skynsamlegur kostur. Í ljósi reynsl-

unnar hefur þessi skoðun snúizt við smám 

saman á síðustu árum. Nú er algengara að líta 

svo á, að einkarekstur henti yfirleitt bezt og 

þá ekki sízt á þeim sviðum, þar sem ríkis-

rekstur hefur verið reyndur og þykir hafa gef-

izt misvel. 

Einkavæðing ríkisfyrirtækja um alla Evr-

ópu og víðar síðustu ár hefur helgazt af 

þessum sinnaskiptum almennings og stjórn-

valda. Jafnframt þessu hafa ýmsar skynsam-

legar efasemdir komið fram um hið hefð-

bundna þríþætta hlutverk ríkisvaldsins á vett-

vangi efnahagsmála: það er að tryggja (a) 

sæmilegan stöðugleika í efnahagslífinu, (b) 

réttláta tekju- og eignaskiptingu og (e) hag-

kvæma ráðstöfun framleiðsluþátta á milli 

ólíkra þarfa. Efasemdirnar stafa meðal ann-

ars af því, að ríkisstjórnum margra landa 

hefur tekizt misjafnlega vel að stuðla að 

stöðugleika efnahagslífsins í ólgusjó liðinna 

ára, eins og dæmin sanna, auk þess sem menn 

getur eðlilega greint á um það, hvað sé rétt-

læti og hvað ranglæti í efnahagslífinu ekki 

síður en á öðrum sviðum þjóðlífsins. 

1. Úthrif 
Í þessum nýju viðhorfum felst þó ekki, að 

ríkisvaldið hafi engu nytsamlegu hlutverki að 

gegna í efnahagslífi nútímans. Jafnvel þótt 

menn fallist á þá skoðun, að ríkið eigi yfirleitt 

ekki að reyna að hafa áhrif á gang efnahags-

mála og skiptingu auðs og tekna á milli ein-

staklinga í þjóðfélaginu, heldur una niður-

stöðu alfrjálss markaðsbúskapar í þeim 

efnum, er engu að síður rökræn ástæða til 

þess, að ríkið reyni að hafa áhrif á ráðstöfun 

framleiðsluþátta innan skynsamlegra marka. 

Þar hefur ríkið þarft verk að vinna, hvað sem 

öðru líður. Ástæðan er fyrst og fremst sú, að 

ýmiss konar efnahagsstarfsemi hefur áhrif 

langt út fyrir raðir þeirra, sem að henni 

standa. Svo lengi sem „ytri áhrifum'' eða 

„úthrifum" (e. external effects eða externalit-
ies) af þessu tagi er til að dreifa, hefur ríkis-

valdið réttmæta og skynsamlega ástæðu til 

afskipta af atferli fólks og fyrirtækja. Þetta er 

ástæðan til þess, að ríkisvaldið skiptir sér til 

dæmis af heilbrigðismálum, skólamálum, vís-

indum og listum enn sem endranær um allan 

heim, meðan bankar, tryggingafélög, sam-

göngufyrirtæki og útvarps- og sjónvarps-

stöðvar hafa færzt úr ríkiseign í einkaeign í 

auknum mæli. 
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Tökum fyrst dæmi af tóbaksreykingum. Nú 

vita menn það með vissu, að reykingar eru 

skaðlegar heilsu manna , bæði beint og 

óbeint. Það er ekki einkamál hvers og eins, 

hvort hann reykir í návist annarra - og jafn-

vel ekki , hvort hann reykir í e inrúmi, því að 

fái hann hjartasjúkdóm eða krabbamein í 

lungu af l i fnaðarháttum s ínum, varpar hann 

byrðum á samborgara sína, sem greiða ýmist 

fyrir heilbrigðisþjónustu úr sameiginlegum 

s jóðum eða fyrir sjúkratryggingar með 

i ðg jö ldum, nema hvort tveggja sé. A f þessum 

sökum þykir það yfirleitt eðlilegt og sjálfsagt, 

að ríkisvaldið reyni eftir föngum að hamla á 

móti tóbaksreykingum, aðallega með því að 

leggja skatt á tóbak. Evrópubandalagsþjóð-

irnar stefna nú reyndar að því að útrýma 

reykingum úr álfunni fyrir aldamót. Hvað 

sem því l íður , þykir það yfirleitt skynsamlegt 

og sjálfsagt að beita skattlagningu til að 

hamla á móti hegðan, sem skaðar aðra, og 

hvetja menn þannig til þess að taka sér heldur 

eitthvað hollara fyrir hendur. Hér er hug-

myndin sem sagt sú að draga úr „neikvæðum 

ú thr i fum" með skattheimtu. 

Hitt er svo annar handleggur, hversu sterk 

rök hnígi að því , að ríkisspítalar veiti heil-

brigðisþjónustu frekar en einkasjúkrahús 

yfirleitt. Það er að vísu hægt að leiða rök að 

þv í , að „ jákvæðum úthr i fum" stafi frá 

a lmennu heilbrigði í þeim skilningi, að hver 

og einn njóti þess, að aðrir séu við góða 

heilsu, og r íkið eigi þv í að veita eða tryggja 

heilbrigðisþjónustu undir markaðsverði 

umfram þá þ jónustu, sem væri veitt á 

frjálsum markaði . Með þessum orðum er 

ekki verið að halda því fram, að r íkið þurfi þá 

endilega að eiga eða reka sjúkrahús, eins og 

tíðkast um flest sjúkrahús hér á Íslandi og 

víða annars staðar í Evrópu , heldur gætu 

stjórnvöld náð sama árangri (og trúlega betri) 

með því að leggja rækt við heilbrigðisþjón-

ustu sjúkrahúsa í einkaeign. Þessi rök eru þ ó 

engan veginn einhlít. Ýmsar þ jóð i r , þar á 

meðal Bandar ík jamenn , hafa ekki fallizt á 

þessi rök og leggja þvert á móti höfuðáherzlu 

á heilbrigðisþjónustu í einkarekstri enn sem 

fyrr, enda þótt r íkið veiti fátækum og öldr-

uðum ókeypis eða niðurgreidda læknishjálp 

þar vestra. Smitsjúkdómavarnir hl jóta hins 

vegar að vera í verkahring ríkisins vegna 

þess, að þar eru „neikvæð úthrif" að verki. 

Lækning smitsjúkdóms eða vörn gegn slíkri 

veiki er þjóðfélaginu meira virði en sjúklingn-

um, svo að ríkið gerir rétt í því að kosta slíkar 

lækningar og forvarnir. 

V i ð getum tekið svipað dæmi af umferðar-

reglum til frekari skýringar. Það er auðvi tað 

ekki einkamál hvers og eins, hvort hann ekur 

hægra megin eða vinstra megin á vegi eða 

hversu hratt. Þess vegna setur r íkið eða eitt-

hvert annað yfirvald umferðarreglur. Og það 

er jafnvel ekki einkamái hvers og eins, hvort 

hann ekur bifreið yfirleitt eða ekki, ef umferð 

er þung, því að þá tefja ökumenn hver annan. 

Þess vegna meðal annars innheimta stjórn-

völd stöðumælagjöld og vegatolla, og þess 

vegna er líka skynsamlegt að leggja gjald á 

umferð um fjölfarnar leiðir almennt til að 

dreifa henni og draga úr töfum - og til að 

skapa svigrúm til að draga úr annarri óhag-

kvæmari skattheimtu (t.d. tekjuskatti eða 

virðisaukaskatti) til mótvægis, ef menn vilja. 

Mengunargjö ld , sem eru nú að ryðja sér til 

rúms í ýmsum Evrópu löndum, þar á meðal 

Noregi, Sv íþ jóð og Þýzkalandi, eru rökstudd 

með sama hætti.1 

II. Menntir og vísindi 
Með sambærilegum rökum getur það verið 

skynsamlegt af hálfu ríkisvaldsins að ýta 

undir ýmiss konar atferli, sem kemur sér vel 

fyrir aðra. Heilbrigðisþjónusta var tekin sem 

dæmi um þetta hér að framan. Skólaganga er 

annað gott dæmi. Skýringin hér er sú, að 

miklu fleiri njóta skólamenntunar en þeir ein-

ir, sem ganga í skóla. Það er allra hagur að 

1 Þessi rök eru reifuð í tveim bókum höfundar; sjá Almanna-

hag. 51. og 52. kafla (Hið íslenzka bókmenntafélag. Revkja-

vík. 1990) og Hagfræði. stjórnmál og menningu. 20. og 21. 

kafla (Hið íslenzka bókmenntafélag, Reykjavík. 1991). 
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búa í vel upplýstu samfélagi. hvort sem þeir 

hafa sjálfir sótt skóla eða ekki. Þess vegna er 

skólaskvlda lógboðin, og þess vegna rekur 

r íkið skóla eða greiðir að minnsta kosti niður 

skólagjöld í einkaskólum á ö l lum skólastigum 

um heimsins breiðu byggð. Jafnvel þótt færa 

megi rök að því , að aukin samkeppni í skóla-

rekstri og innheimta skólagjalda gætu aukið 

hagkvæmni í skólastarfi með því að tryggja 

meiri og betri menntun fyrir minni framlög af 

a lmannafé, er engu að síður ástæða til þess, 

að r íkið styrki skóla og efli menntun af öllu 

tagi með því móti . Ástæðan til þess, að ríkið 

leggur ekki virðisaukaskatt á bækur hér 

heima og víða erlendis, er af svipuðum toga. 

Sama máli gegnir um vísindi og listir. 

Niðurstöður vísindarannsókna, eins og til 

dæmis uppgötvun gegnumlýsingar, geril-

sneyðingar, hlutabréfaviðskipta eða veiði-

leyfasölu, koma yfirleitt miklu fleirum að 

gagni en v ís indamönnunum sjálfum og nán-

ustu skjólstæðingum þeirra. Þess vegna 

styrkir r íkið vísindarannsóknir um allan 

heim, ýmist beint með framlögum af 

a lmannafé eða óbeint með því að veita ein-

staklingum og fyrirtækjum skattívilnanir fyrir 

að styrkja vísindarannsóknir. Vandinn hér er 

sá, að vísindarannsóknir borga sig yfirleitt 

ekki af sjónarhóli einstaklinga og einkafyrir-

tækja, jafnvel þótt þær margborgi sig af sjón-

arhóli samfélagsins í heild. Hagur samfélags-

ins af vísindarannsóknum er meiri en hagur 

þeirra, sem stunda rannsóknirnar og standa 

að þeim; samhagurinn er með öðrum orðum 

meiri en sérhagurinn. Þess vegna hneigist 

einkageiri atvinnulífsins til að vanrækja vís-

indarannsóknir óstuddur. Vísindarannsóknir 

verða því minni en almannahagur krefst, 

nema ríkið brúi bilið. 

Það er því engin tilviljun, að Háskól i 

Íslands er ríkisháskóli líkt og flestir aðrir evr-

ópskir háskólar. Vísindarannsóknir eru 

almenningsvara (e. publ ie good) að verulegu 

leyti. Með því er átt við það , að niðurstöður 

vísindarannsókna eru iðulega þess eðlis, að 

njóti einn góðs af þe im, gera aðrir það l íka, 

þv í að vísindaþekking berst auðveldlega á 

milli manna og staða sem betur fer. Einka-

háskólar ættu mjög erfitt uppdráttar í Banda-

r ík junum og annars staðar, þar sem þeir eru 

starfræktir, ef stjórnvöld veittu einstakl-

ingum og fyrirtækjum ekki skattívilnanir 

fyrir að styrkja háskólana. Í þessum skilningi 

borga háskólar sig yfirleitt ekki; þeir myndu 

trúlega l íða undir lok í núverandi mynd á 

frjálsum markaði . 

Engu að síður borga háskólar sig yfirleitt 

margfalt í öð rum og skynsamlegri skilningi. 

Tökum nærtækt dæmi. Athuganir hagfræð-

inga og raunvísindamanna við Háskóla 

Íslands hafa leitt til þeirrar niðurstöðu, að til-

tölulega einfaldar skipulagsumbætur í land-

búnaði og sjávarútvegi þ jóðarinnar myndu 

spara almenningi og ríkissjóði f járhæð, sem 

nemur margföldum rekstrarkostnaði Háskól-

ans alls á hverju ári, jafnvel þótt r íkið héldi 

áfram að styðja landbúnað myndarlega, eins 

og tíðkast í nálægum löndum, og þá er hag-

nýtt gildi rannsókna í öðrum deildum Háskól-

ans ekki talið með. En hver vill kaupa slíkar 

niðurstöður á frjálsum markaði? Það vill 

væntanlega enginn nema þ jóð in öll. Þess 

vegna rekur ríkið Háskóla Íslands í umboð i 

almennings. Svipaða sögu er að segja af 

háskólum annarra Evrópulanda og af 

ávöxtum vísindarannsókna yfirleitt. 

III. Listir 
Eins er þetta með listir, en þó ekki alveg. 

R í k i ð styrkir listræna starfsemi um allan heim 

með þeim rökum fyrst og fremst, að fleiri 

njóti fagurra lista en þeir einir, sem greiða 

fyrir aðgang að h l jómle ikum og Ieiksýningum 

auk l istamannanna sjálfra. Hér er ekki átt við 

það eitt, að sinfóníutónleikum er iðulega 

útvarpað og leiksýningum sjónvarpað og þar 

fram eftir gö tunum, heldur miklu fremur við 

hitt, að listir og menningarl íf eru eftirsóknar-

verð gæði í sjálfum sér. Hugmyndin hér er sú, 

að lífskjör almenningsséu betri að öðru jöfnu 

og lífsgæðin meiri í blómlegu menningarsam-

félagi, þar sem list er höfð í hávegum, en í 

menningarlausri eyðimörk. Barátta fyrir 
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auknum framlögum ríkisins til menningar og 

lista er því ekki kjarabarátta listamanna og 

listunnenda nema í aðra röndina. Hún er líka 

barátta neytenda almennt fyrir bættum h ag-

barátta fyrir því , að menningin sé ekki van-

rækt vegna eðlislægs misvægis á milli samhags 

og sérhags. 

Þetta misvægi er þó mun erfiðara að meta 

til f jár , þegar listir eru annars vegar, en í 

dæmunum um menntir og vísindi að framan. 

M e ð góðum vilja væri hugsanlega hægt að 

geta sér til um það , hvers virði til dæmis 

Háskól i Íslands er þ jóð inn i , þegar öllu er á 

botninn hvolft, samanber dæmið að framan af 

a thugunum hagfræðinga og raunvísinda-

manna við Háskólann á skipulagsmálum 

atvinnuveganna. Hitt væri ekki vinnandi 

vegur að gizka á gildi Þjóðleikhússins. En 

virði þess þarf ekki að vera minna fyrir því. 

Það er hugsanlegt, jafnvel líklegt, að fjöldi 

menntafólks hefði aldrei snúið aftur heim frá 

námi í ú t l öndum, væri ekkert Þjóðleikhús í 

landinu, engin Sinfóníuhl jómsveit , ekkert 

Listasafn Íslands, engin Ópera . Þá væri þjóð-

arbragurinn annar en hann er nú , lífskjörin 

áreiðanlega lakari og lífsgæðin minni . 

Traustur efnahagur er að sönnu undirstaða 

góðra lífskjara í nút ímaþjóðfé lagi , en við 

þur fum meira til að geta lifað góðu lífi. G ó ð 

l ífskjör auka lífsgæðin öðru jö fnu - og öfugt. 

Það er til að mynda ekki alveg víst, hvort við 

Íslendingar hefðum verið í stakk búnir að 

breyta þjóðfélagi okkar úr bláfátæku og 

frumstæðu bændaþjóðfélagi í fjölbreytt og 

forríkt nút ímasamfélag á nokkrum áratug-

um , eins og okkur hefur tekizt að gera við erf-

iðar aðstæður að ýmsu leyti, hefðum við ekki 

átt traustan bakhjarl í bókmenntum forfeðra 

okkar. O g það er ekki heldur sjálfgefið, að 

okkur takist að varðveita þennan árangur að 

öllu leyti, ef við leggjum of litla sameiginlega 

rækt við bókmennt i r , listir og menningarl í f í 

landinu. Til að laða ungt fólk aftur heim frá 

námi og störfum í ú t l öndum og til að halda 

landinu í sómasamlegri byggð verðum við að 

halda vöku okkar í menningarmálum. 

Hér er að sönnu í mörg horn að líta og 

margs að gæta. Hvað er list? Á ríkið að styðja 

alla list, eða á það að velja og hafna? Svarið er 

augljóst: það verður að velja og hafna. Þess 

vegna styður ríkið íslensku óperuna til 

dæmis, en hvorki Bubba Morthens né Megas, 

þótt báðir hafi þeir líka sungið sig inn í h jörtu 

þ jóðar innar hvor með sínu lagi á l i ðnum 

árum. O g þess vegna fá sumir greidd lista-

mannalaun , en aðrir ekki, og þannig áfram. 

Landbúnaður er sambærilegur við list að 

þessu leyti.2 Hann verðskuldar stuðning af 

a lmannafé vegna þess, að fleiri njóta hans en 

þeir einir, sem hafa atvinnu af h onum , 

umfram aðra atvinnuvegi almennt. Þessi rök-

semd er að minnsta kosti góð og gild í 

l öndum, þar sem bændur leggja rækt við 

landið, en hún orkar að vísu tvímælis hér á 

Íslandi vegna gegndarlausrar gróðureyðingar 

af vö ldum ofbeitar, sem bændur bera ábyrgð 

á. Sumar afskekktar sveitir landsins, til dæmis 

á Hornströndum, hafa grænkað verulega við 

það , að búskapur þar lagðist af. Hvað um 

það; úthrifin, sem stafar frá störfum bænda 

undir eðlilegum kringumstæðum, eru rétt-

mæt ástæða til þess, að ríkið styrkir landbún-

að. Það er ekki hagur bænda einna og annarra 

dreifbýlisbúa, að blómleg byggð sé í sveitum, 

heldur er það einnig hagur borgarbúa. Lands-

byggðin væri íbúum höfuðborgarsvæðisins 

varla mikils virði, ef allar sveitir væru í eyði. 

Þess vegna þykir borgarbúum vert að leggja 

fé af mörkum til að standa vörð um strjálbýli -

innan hóflegra marka. Hitt dettur engum 

heilvita manni í hug, að ríkið eigi að styrkja 

iðnað, verzlun eða þjónustu með sömu 

rökum. 

En hvað um sjávarútveg? Hvorn flokkinn 

fyllir hann? V ið Íslendingar höfum hingað til 

kosið að skipa sjávarútvegi okkar í síðari 

f lokkinn og styrkja hann ekki af almannafé 

eins og landbúnað. Ókeypis úthlutun verð-

mætra og framseljanlegra aflakvóta til 

útgerðarfyrirtækja að undanförnu virðist þ ó 

boða ómeðvi tað fráhvarf stjórnvalda frá 

2 Sjá Almannahag. 44. kafla. 
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þeirri stefnu, nema þau söðli um innan tíðar 

og selji kvótana á frjálsum markaði eða taki 

gjald fyrir þá í stað þess að gefa þá. Norð-

menn og Evrópubandalagsþjóðirnar hafa á 

hinn bóginn kosið að styrkja sjávarútveg eins 

og landbúnað , en þ ó í minni mæli. Ríkis-

styrkir til sjávarútvegs í þessum löndum eru 

réttlættir með því , að þeir séu nauðsynlegir til 

að halda jafnvægi í byggð og vernda hefð-

bundna atvinnuhætti í s jávarþorpum. 

En ef ríkið styrkir list, hví þá ekki íþróttir 

l íka? Eru ekki sams konar þ jóðþr i f að heil-

brigðri íþróttaiðkun og óperusöng? Er glímu-

sýning minna virði fyrir þ jóðmenn inguna en 

óperusýning? Er frábær árangur íslenzkra 

kraftajötna í ú t löndum minna virði í vitund 

þ jóðar innar en glæsileg frammistaða 

íslenzkra óperusöngvara á sömu slóðum er-

lendis? 

Nú vandast málið aðeins. en þó ekki mjög. 

Svar hagfræðings við þessum spurningum er 

tvíþætt. í fyrsta lagi styrkja ríki og byggðir 

íþróttafélög myndarlega hér og í mörgum 

nálægum löndum, einmitt á þeirri réttlætan-

legu forsendu. að fleiri njóta starfsemi félag-

anna en íþróttamennirnir einir og áhorfendur 

þeirra. í annan stað eru úthrifin samt ekki 

alveg eins augljós og í dæmunum af 

menn tum, vísindum og listum, sem voru 

rakin hér að framan. Nærtækara dæmi til 

samanburðar er heilbrigðisþjónusta, þar sem 

rökin fyrir ríkisstuðningi orka greinilega tví-

mælis, enda hafa sumar þ jóð ir kosið að búa 

heldur við einkarekstur heilbrigðismála með 

al lgóðum árangri að eigin dómi . Munur inn á 

íþróttum og listum er meðal annars sá í þessu 

samhengi, að ýmsar listgreinar- e inkum þær, 

sem eru m jög dýrar í rekstri samkvæmt eðli 

máls, til dæmis óperuflutningur og hljóm-

sveitarleikur - myndu lognast út af í núver-

andi mynd án ríkisstuðnings, en flestar 

íþróttagreinar myndu hins vegar trúlega 

halda velli á eigin spýtur. Þess vegna meðal 

annars leggur ríkið yfirleitt minni rækt við 

íþróttir en listir í nálægum löndum. 

Þar að auki hl jóta stjórnvöld yfirleitt að 

leggja gildismat á verðleika ól íkra greina. 

Gæti nokkur íslenzkur hnefaleikari n áð svo 

góðum árangri hér heima eða erlendis, að 

þ jóð in yrði stoltari af honum en af Hal ldóri 

Laxness? E f svarið er nei, er ástæðan þá ekki 

sú, að bókmennt ir eru æðri boxi í þessum 

afmarkaða skilningi? Einhvers staðar verður 

alltént að draga l ínu. Bílar á grófum dekkjum 

auka umferðaröryggi, og blóm eru falleg í 

flestra augum, en samt sér ríkisvaldið ekki 

ástæðu til að styrkja hjólbarðaverkstæði og 

b lómabúð ir af almannafé sem betur fer. 

Listir eru ekki aðeins almenningsvara að 

nokkru leyti eins og menntir og vísindi, 

heldur einnig verðleikavara (e. merit good) 
um leið. Með því er átt við það, að stjórnvöld 

í lýðræðisríkjum myndu yfirleitt telja listir 

verðskulda fjárstuðning úr a lmannas jóðum, 

jafnvel þótt engum jákvæðum úthrifum væri til 

að dreifa. Með sama hætti myndu stjórnvöld 

trúlega telja rétt að leggja skatt á tóbaksreyk-

ingar. jafnvel þótt reykingamenn sköðuðu 

enga nema sjálfa sig. 

Svo er eitt enn að endingu. List er þess 

eðlis, að hún verður óhjákvæmilega dýrari í 

rekstri með t ímanum borið saman við aðrar 

atvinnugreinar.3 Á þessu er einföld skýring. 

Hún er sú, að það geta engar verulegar tækni-

framfarir átt sér stað í listflutningi ólíkt 

öðrum greinum. Það er 30 manna verk að 

minnsta kosti að flytja Pétur Gaut í nútíma-

leikhúsi, alveg eins og á dögum Ibsens. Rigo-

letto tekur næstum tvo t íma í flutningi enn 

þann dag í dag, alveg eins og á frumsýning-

unni í Feneyjum fyrir 140 árum. Það er og 

verður fjögurra manna verk að leika strengja-

kvartetta Beethovens og hefur alltaf verið. 

O g það tekur nokkurn veginn sama t íma nú 

sem fyrr að höggva mynd í stein eða mála 

landslag á léreft. Framleiðni í listum stendur 

sem sagt í stað, meðan hún eykst í sífellu á 

öðrum sviðum í skjóli vélvæðingar og tækni-

framfara. Ef símaþjónusta væri jafnvinnu-

aflsfrek nú og hún var í bernsku talsímans 

fyrir síðustu a ldamót , myndi allur mannafl i 

3 Þessu er lýst nánar í Almannahag, 44. kafla. 
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Evrópur ík janna trúlega ekki duga til þess að 

manna símstöðvar álfunnar nú. Svissneskir 

úrsmiðir skila hundrað sinnum meiri 

afköstum við vinnu sína nú en þeir gerðu fyrir 

300 árum. Þess vegna hafa símtöl og svissnesk 

úr og næstum öll önnur vara og þjónusta 

hrapað í verði gegnum t íð ina, en ekki listræn 

starfsemi: hún verður þvert á móti dýrari og 

dýrari smám saman m iðað við aðrar atvinnu-

greinar, þar sem framleiðslukostnaður 

lækkar smátt og smátt með aukinni fram-

leiðni. A f þessu stafa þráfelldir og sívaxandi 

efnahagserfiðleikar leikhúsa, listasafna, 

óperufélaga og sinfóníuhljómsveita um allan 

heim. Þess vegna verða óskir um fjárstuðning 

ríkis og sveitarfélaga við menningarstarfsemi 

sífellt háværari með t ímanum. Vandinn liggur 

í hlutarins eðli. 



Kristófer Oliversson, 
skipulagsfrœðingur, 
Byggðastofnun: 

Hvert stefnir í fjármálum sveitarfélaga? 

Í þessari grein er fjallað um umsvif og þróun fjárhagsstöðu sveitar-
félaganna undanfarin ár. Á grunni þeirra upplýsinga er síðan leit-
ast við að varpa nokkru ljósi á líklega þróun á næstu árum. 

Á vegum Byggðastofnunar hefur um nokk-

urt skeið verið fylgst með niðurstöðutölum úr 

ársreikningum sveitarfélaga. í þeim efnum 

hefur einkum verið stuðst við Árbók sveitar-

félaga sem Samband íslenskra sveitarfélaga 

gefur út. Þetta hefur aðallega verið vegna 

verkefna sem stofnunin hefur unnið við 

undirbúning á breytingum á verkaskiptingu 

og tekjustofnum ríkis og sveitarfélaga og 

vegna þátttöku í nefnd um fjárhagsstöðu 

sveitarfélaga sem skipuð var í júl í 1989. 

Til að fá sem gleggsta heildarmynd af vand-

anum og vanda einstakra sveitarfélaga hefur 

rekstrarleg afkoma og fjárhagsleg staða 

þeirra verið borin saman við meðaltal sveitar-

félaga sem eru af svipaðri stærð og gerð og er 

þar stuðst við eftirfarandi flokkun: 

1. flokkur Dreifbýlissveitarfélög með allt 

að 150 íbúa. 

2. flokkur Dreifbýlissveitarfélög með 

meira en 150 íbúa. 

3. flokkur Blönduð sveitarfélög þar sem 

meira en 2/3 íbúanna búa í 

strjálbýli. 

4. flokkur Blönduð sveitarfélög með allt 

að 700 íbúum þar sem minna en 

2/3 íbúanna búa í strjálbýli. 

5. flokkur Þéttbýlissveitarfélög (yfir 85% 

íbúa í þéttbýli), íbúar 100-

1000, og blönduð sveitarfélög 

með yfir 700 íbúa. 

6. flokkur Þéttbýlissveitarfélög, íbúar 

1001-2500, annars staðar en á 

Reykjanesi. 

7. flokkur Þéttbýlissveitarfélög, íbúar 

fleiri en 2500, og öll þéttbýlis-

sveitarfélög á Reykjanesi. 

8. flokkur Reykjavík. 

Einnig er stuðst við ákveðnar lykiltölur og 

þær notaðar til að meta rekstrarlega afkomu 

sveitarfélaganna. Þessar lykiltölur eru eftir-

farandi: 

• rekstrartekjur en þar er átt við það sem 

kallað er sameiginlegar tekjur í ársreikn-

ingum sveitarfélaga. 

• framlegð 2 sem er rekstrarafgangur 

sveitarfélagsins fyrir fjármagnskostnað. 

• nettóskuld sem eru langtíma- og skamm-

tímaskuldir að frádregnum veltufjár-

munum og langtímakröfum. 

• veltufjárhlutfall sem er hlutfallið milli 

veltufjármuna og skammtímaskulda en 
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Hlutfallslegar íbúabreytingar eftir flokkum sveitarfélaga 
árin 1971-1988 

Mynd 1. Myndin sýnir þann mikla flutning sem orðið hefur úr dreifbýli (1 .-3. flokkur) til þéttbýlis (4.-8. flokkur). 

það gefur vísbendingu um lausafjárstöðu 

sveitarfélagsins. 

• hreint veltufé er veltufjármunir að frá-

dregnum skammtímaskuldum. 

Ofangreindar lykiltölur eiga að gefa glögga 

mynd af fjárhagsstöðu sveitarfélaganna. Rétt 

er að taka fram að ekki er unnt að nota ein-

hverja eina þessara stærða til að meta stöðu 

sveitarfélags, heldur verður að skoða þær 

allar í samhengi. 

Almennar forsendur og ytri aðstœður. 
Í upphafi þessarar greinar þykir rétt að gera 

í stuttu mál i grein fyrir þeim meginbreyt-

ingum sem hafa orðið á búsetu í landinu á 

undanförnum áratugum. Þær felast í megin-

atr iðum annars vegar í f lutningum úr dreif-

býli í þéttbýli og hins vegar f lutningum af 

landsbyggðinni til höfuðborgarsvæðisins. 

í búum í sveitum landsins fækkar. Frá 1971 

til 1988 hefur fækkunin í 1. flokki, sem eru 

sveitarfélög með færri en 150 íbúa, verið um 

1,4% að meðaltali á ári. Langmesta fækkunin 

á einu ári var árið 1988 en þá fækkaði í búum 

þessara hreppa um 3 ,3%. Fólksfækkunin 

hefur orðið mest í hreppum sem hafa ekki 

þéttbýliskjarna innan sinna marka. Eins og 

fram kemur á mynd 1 fjölgar í búum fyrst og 

fremst í sveitarfélögum sem eru í 4. flokki og 

þar yfir, en þau sveitarfélög hafa í ö l lum til-

vikum þéttbýliskjarna innan sinna marka. 

Myndin sýnir í hnotskurn þær breytingar 

sem orðið hafa á stærð sveitarfélaganna frá 

1971. í f jölmennari sveitarfélögum hefur 

fólki f jölgað en fækkað í h inum fámennari 

eins og vænta mátti vegna þéttbýlismyndunar. 

Í þessu sambandi er rétt að vekja athygli á 

því að flutningar úr dreifbýli fela í sér meiri 



HVERT STEFNIR Í FJÁRMÁLUM SVEITARFÉLAGA? 89 

vanda en beinar tölur um fækkun í sveitar-

hreppum gefa til kynna. Ástæðan er sú að það 

er e inkum unga fólkið sem flytur á brott. O g 

því meiri sem flutningarnir verða, þeim mun 

óhagstæðari verður aldursskiptingin í sveitar-

félaginu. Það leiðir síðan oft á t íðum til erfið-

leika við rekstur skóla og aðra félagslega 

þ jónustu . Óhagstæð aldursskipting leiðir 

einnig til þess að skatttekjur sveitarfélagsins 

minnka . Vegna fámennis geta litlu sveitarfé-

lögin ekki veitt þá þjónustu og samfélags-

legan styrk sem íbúarnir gera kröfu til og 

vænta. Það ýtir síðan undir frekari brott-

flutning og sveitarfélagið veikist enn. 

Fjárhagsstaða sveitarfélaganna. 
Eins og fram kemur hér á eftir eru sveitar-

félögin í landinu m jög misjafnlega stödd fjár-

hagslega. Jafnljóst er að þau eru einnig mjög 

misjafnlega stödd hvað varðar uppbyggingu 

þeirrar þjónustu sem þeim er ætlað að veita, 

hvort heldur vegna lagafyrirmæla eða vegna 

væntinga íbúanna. 

Stærð sveitarfélaganna hefur áhrif á 

afkomu þeirra og getu til að veita þá þjónustu 

sem þeim er ætlað. A lmennt gildir að minnstu 

sveitarfélögin standa vel fjárhagslega, en 

jafnframt liggur fyrir að sá hópur veitir 

minnstu þjónustuna. U m leið og örlar á þétt-

býli virðist sem samhliða vaxi þjónustuþáttur-

inn sveitarfélögunum yfir höfuð. Einungis 

stærri þéttbýlissveitarfélögin virðast þannig 

búa nokkurn veginn við jafnvægi í fjárhags-

legri afkomu. 

Athygli vekur að lítil dreifbýlissveitarfélög 

undir 150 íbúa markinu eru yfirleitt með til-

tölulega góða fjárhagsstöðu (1. og 2. 

f lokkur). Tekjur eru þar mjög lágar en 

útgjöld eru að sama skapi m jög lítil, enda er 

þjónusta sveitarfélagsins ekki umsvifamikil . 

Rekstrarafgangur er áberandi minnstur í 6. 

flokki (1000-2500 íb.). Ástæðan virðist vera 

Rekstrarafgangur borinn saman við framkvæmdir og 
fjárfestingu sveitarfélaganna árið 1989 

Mynd 2. Myndin sýnir að framkvæmdir og fjárfesting á íbúa aukast eftir því sem sveitarfélögin stækka. Ef tekið 

er mið af árinu 1989 nægir rekstrarafgangur ekki til að standa undir framkvæmdum og fjárfestingu hjá sveitar-

félögum. Það eru aðeins minnstu sveitarfélögin (1. og 3. fl.) sem eiga fyrir þessum liðum, aðrir flokkar safna 

skuldum eða ganga á sjóði sína. 
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Mynd 3. Myndin sýnir að tekjur sveitarfélaganna á föstu verðlagi fara vaxandi frá 1. upp í 5. fl. Tekjurnar eru 

síðan áþekkar hjá 5.-7. fl. en nokkru hærri í Reykjavík. Einnig kemur fram að tekjur í flestum flokkum hafa farið 

vaxandi 1986-1989. Einkum hefur forskot Reykjavíkur vaxið. 

Sameiginlegar tekjur sveitarfélaganna árin 1986-1989 
á verðlagi 1989 

mikil l f jármagnskostnaðar og meiri kröfur 

um þjónustu en tekjur sveitarfélaganna leyfa. 

Eins og fram kemur á myndinni virðist 

meginvandinn ekki felast í lágum tekjum þar 

sem þeir flokkar sveitarfélaga sem hafa 

lökustu afkomuna eru jafnframt þeir sem 

hæstar hafa tekjurnar. Þetta á þ ó ekki við um 

Reykjav ík . Skýringanna hlýtur þv í að vera að 

leita í ú tg jö ldunum. 

Útg jö ld til menningarmála eða æskulýðs-

og íþróttamála gefa góða mynd af útgjalda-

mynstri sveitarfélaganna þar sem útgjöld 

fámennari þéttbýlissveitarfélaga eru verulega 

mik lu hærri á íbúa en hjá minni sveitarfélög-

um. Á þessa lund eru niðurstöður í allflestum 

málaf lokkum. Aðeins einn málaf lokkur gefur 

aðra mynd en það eru fræðslumál. í þeim 

málaf lokki eru útgjöld á íbúa nokkru hærri í 

minnstu sveitarfélögunum. í raun endur-

speglar þessi mynd vanda sveitarfélaganna. 

Þau sveitarfélög sem eiga í mestum erfið-

leikum eru þéttbýlissveitarfélögin, e inkum 

þau minni þar sem leitast er við að veita sömu 

þjónustu og í stærstu sveitarfélögunum, þar 

sem stærðarhagkvæmni er farið að gæta. 

Þörfin fyrir þ jónustuna og kröfur íbúanna 

hafa síðan leitt til þess að forráðamenn sveitar-

félaganna hafa f jármagnað framkvæmdir 

með lántökum. Á t ímum hárra vaxta og verð-

tryggingar hefur þetta í mörgum tilfellum leitt 

til þess að fjármagnskostnaður hefur orðið 

mjög mikill og í nokkrum tilvikum vaxið 

mönnum yfir höfuð. 

Samkvæmt þessari röksemdafærslu má 

skýra slæma fjárhagsstöðu flestra þeirra sveit-

arfélaga sem eiga í vanda með mikilli upp-

byggingu mannvirkja og þjónustu undanfarin 

ár þar sem framkvæmt hefur verið hraðar en 

tekjur sveitarfélaganna leyfa. Lán hafa verið 

dýr og ekki nægjanlegt framboð á löngum 
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Mynd 4. Eins og fram kemur á myndinni er nettóskuld hæst hjá sveitarfélögum í 6. flokki. Að sama skapi er 

fjármagnskostnaður langhæstur hjá sveitarfélögum í þessum flokki. Að meðaltali renna hátt í 20% af rekstrar-

tekjum þessa flokks í fjármagnskostnað sem er svipað hlutfall og varið er til framkvæmda og fjárfestingar. Þó 

hefur fjármagnskostnaður lækkað verulega á árinu 1989 en framkvæmdir og fjárfesting aukist. 

Nettóskuld sveitarfélaga árin 1986-1989 
sem hlutfall af tekjum 

l ánum þrátt fyrir að Lánas jóður sveitarfélaga 

veiti líklega ein hagstæðustu lán sem í boði 

eru hérlendis. 

Í þessu sambandi má einnig velta fyrir sér 

hversu mikill munur eigi að vera á framboð-

inni þ jónustu í stórum og litlum sveitarfélög-

um. Sé raunverulegur vilji fyrir því að jafna 

aðstöðu með því að bæta þjónustu í minni 

sveitarfélögum hlýtur það að verða gert með 

því að veita þeim lán til lengri t íma en nú er og 

á k jörum sem eru viðráðanleg. Hitt er svo 

annað mál að víða hefur verið framkvæmt um 

efni fram. Verulegur munur er á afkomu 

sveitarfélaga. Þau sem skulda lít ið hafa oft á 

t í ðum umtalsvert svigrúm til framkvæmda 

meðan þau sem skulda mik ið auka aðeins á 

skuldir sínar vegna mikils fjármagnskostn-

aðar og geta þessi sveitarfélög átt m jög erfitt 

með að losa sig úr skuldagálganum. 

Orsakir versnandi fjárhagsstöðu sveitarfélag-
anna. 

Fyrir einu ári komst nefnd um fjárhags-

stöðu sveitarfélaga að þeirri niðurstöðu að 12 

sveitarfélög væru í þeirri stöðu að grípa þyrfti 

til harðra aðgerða og í nokkrum tilfellum 

utanaðkomandi aðstoðar til að koma fjármál-

unum á réttan kjöl . Nefndin var einnig í sam-

bandi við 16 önnur sveitarfélög sem þótt i ekki 

ástæða til afskipta af að svo stöddu. N ú þegar 

1989-tölur liggja fyrir virðist sem þetta mat 

nefndarinnar hafi i meginatr iðum verið rétt. 

Þau 12 sveitarfélög sem verst voru sett hafa 

flest versnað frá fyrra ári og eru einhver 

þeirra í „meðferð" hjá félagsmálaráðuneyt-

inu. Önnu r sveitarfélög sem nefndin taldi að 

gætu leyst sín má l , væri f ramkvæmdum stillt í 

hóf , hafaflestbætt stöðu sína. Þó eru a .m.k . 3 

þeirra í verulegum fjárhagserfiðleikum. 
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Nettóskuld sveitarfélaga 1989 sem hlutfall af tekjum, borin 
saman við breytingar á íbúafjölda á tímabilinu 1971-1988 

Mynd 5. Slæma fjárhagsstöðu flestra þeirra sveitarfélaga sem eiga í vanda má skýra með mikilli uppbyggingu 

mannvirkja og þjónustu undanfarin ár. Á myndinni kemur fram að skuldastaðan versnar eftir því sem fjölgað 

hefur örar í sveitarfélaginu. Þetta á þó ekki við í 7. og 8. flokki þar sem vænta má að stærðarhagkvæmni sé farið 

að gæta. 

Vaxandi þrýstingur á þátttöku sveitarfélag-

anna í atvinnulíf inu samfara lækkandi tekjum 

vegna samdráttar leiðir og til verri fjárhags-

stöðu sveitarfélaganna. Þess eru jafnvel dæmi 

að opinberir sjóðir geri það að skilyrði fyrir 

fyrirgreiðslu að sveitarfélög auki þátt töku 

sína í atvinnulíf inu og stuðli þannig að enn 

meiri skuldasöfnun og f járþröng hjá viðkom-

andi sveitarfélagi. Samkvæmt sveitarstjórn-

arlögum er það þ ó ekki í verkahring sveitar-

félaga að taka beinan þátt í atvinnulíf inu. 

Fram hjá því verður þ ó ekki horft að það 

getur engu að síður verið skynsamlegt ef var-

lega er farið, enda standa sveitarfélögin oft 

berskjölduð gagnvart kröfum um slíkt. E f illa 

fer getur þátttaka í atvinnulíf inu lagt þungar 

byrðar á sveitarfélög og íbúa þeirra um 

langan t íma og rýrt möguleika sveitarfélags-

ins á því að sinna frumskyldum sínum sem er 

þjónusta við íbúana. 

Það sem er athyglisvert þegar fjárhagur 

sveitarfélaganna er skoðaður er að rekstrar-

framlegð er að meðaltali m jög há. Rekstrar-

afgangur fyrir f jármagnskostnað hjá sveitar-

félögum er víða um 35%. Þetta eru betri tölur 

en sáust hjá góðum frystitogurum þegar best 

gekk hjá þeim. 

Þetta þýðir fyrir sveitarfélög með háan fjár-

magnskostnað, að víða eru skuldir ekki hærri 

en svo að ef beitt væri ítrasta aðhaldi í rekstri 

og rekstrarafgangur notaður til að greiða 

niður skuldir er hægt að sýna fram á að endur-

greiðslutími skulda er víða aðeins 2-3 ár. Sé 

sú ákvörðun tekin, t.d. í upphafi kjörtíma-

bils, að einbeita sér að því að greiða að mestu 

upp skuldir fyrstu tvö árin og snúa sér að 

framkvæmdum og fjárfestingu seinni tvö árin 

er hægt að sýna fram á að heildarfram-

kvæmdir á kjört ímabi l inu mundu ekki 

minnka við það. Munur inn er að sveitarfé-
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% af Framlegð 2 sem hlutfall af tekjum árin 1987-1989 

Mynd 6. Það vekur athygli hversu mikið rekstrarframlegð sveitarfélaganna hefur hækkað á árinu 1989 og 

hversu há framlegðin er eða um 35% að meðaltali hjá sveitarfélögum í 6. flokki. Af þessu má ráða tvennt: í 

fyrsta lagi að sveitarfélögin eru almennt að ná meiri hagræðingu í rekstri. í öðru lagi er það ljóst að sé öllum til-

tækum ráðum beitt má ná ótrúlega skjótum árangri í að greiða niður skuldir og bæta rekstur illa stæðra sveitar-

félaga. 

lagið er skuldlít ið í lok kjört ímabils og þarf 

ekki að taka af framkvæmdafé til að greiða 

f jármagnskostnað. 

Gal l inn er sá að sýni menn ráðdeildarsemi 

og greiði niður skuldir í heilt k jört ímabi l 

mega þeir ganga að þv í nokkuð vísu að þeir 

verði felldir í næstu kosningum. Líklega 

þyrfti að kjósa til tveggja kjört ímabi la í senn 

þar sem staðan er verst. 

Hvert stefnir? 
Vandinn varðandi sveitarstjórnarmál feist 

oft í því að menn eru svo uppteknir af lausn 

skammt ímavandamála að aldrei gefst t ími til 

að horfa fram á veginn. Það er m jög brýnt að 

í sveitarfélögunum séu gerðar vandaðar áætl-

anir um væntanlega íbúaþróun og þróun 

atvinnulífsins. Stærri sveitarfélögin þurfa 

einnig að setja sér ákveðin markmið í þessum 

efnum því að þau eiga að hafa burði til að geta 

haft áhrif á þróunina. Fámennar i sveitarfé-

lögin verða sem hingað til að taka því sem að 

höndum ber enda hafa þau ekki mikla mögu-

leika til að sporna við óæskilegri þróun vegna 

fámennis og veikrar fjárhagsstöðu. 

Með gerð áætlana um atvinnu- og íbúa-

þróun má koma í veg fyrir að óraunhæfar 

forsendur séu lagðar til grundvallar við gerð 

fjárhagsáætlana. Það er ekki síst mikilvægt að 

gera vandaðar fjárhags- og greiðsluáætlanir 

til a .m.k . þriggja til f jögurra ára. í þessum 

áætlunum ber að leggja sérstaka áherslu á 

„næsta ár" en hægt er að gera sér grein fyrir 

stöðunni lengra fram í t ímann , t.d. með því 

að framreikna þróun áranna á undan. 

Hvert stefnir í fjármálum sveitarfélaga? 
En hvert stefnir í f j ármálum sveitarfélaga? 

var spurningin í upphafi . Til gamans má fram-

reikna þróunina frá síðasta kjört ímabi l i yfir á 
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Mynd 7. Á myndinni kemur fram að miðað við óbreytt ástand stefna mörg sveitarfélög hraðbyri inn í óleysan-

lega fjárhagserfiðleika. Nettóskuld sveitarfélaga í 6. flokki yrði þá um 140% í lok næsta kjörtímabils. Ekki eru til 

neinar viðmiðanir um það hvenær sveitarfélag er komið í greiðsluþrot. Hofsós var á sínum tíma úrskurðaður 

gjaldþrota þegar nettóskuldin nam 166%. 

það næsta. í þessu dæmi er ekki tekið 

tillit til þess bata sem tvímælalaust varð á 

a fkomu sveitarfélaganna vegna breytinga 

sem urðu á verkaskiptingu og tekjustofnum 

ríkis og sveitarfélaga. Ekk i er heldur gerð til-

raun til að meta áhrif virðisaukaskattsins sem 

dregst frá þessum bata. 

Þessari aðferð má beita til þess að meta 

hver bati sveitarfélaganna verður að vera að 

lágmarki ef ekki á að koma til gjaldþrots 

f jölda sveitarfélaga. Niðurstaðan er sú að til 

að halda í horfinu þarf afkoma sveitarfélaga í 

4. flokki að batna um 5 % , í 5. flokki um 7 % , 

í 6. f lokki um 9 % og í 7. flokki um 3 % . Þetta 

er þ ó engan veginn nægjanlegt. Það verður að 

setja markmið á að ná niður skuldum og 

stefna t.d. að þv í að skuldir verði ekki meiri 

en sem nemur þriðjungi af árstekjum í lok 

kjörtímabilsins. Sé þetta haft að leiðarljósi 

verður að bæta stöðu sveitarfélaga í 4. flokki 

um 6 % , í 5. flokki um 11% og í 6. flokki um 

14%. 

Það sem er mikilvægt að hafa í huga við 

ákvörðun á tekjustofnum sveitarfélaganna er 

að þau eru ekki á núl lpunkti í dag, heldur eru 

þau flest verulega skuldug, einkum minni 

þéttbýlisstaðir. Petta þýðir í raun að leggja 

verður ríka áherslu á að skapa svigrúm fyrir 

sveitarfélögin til að laga skuldastöðu sína á 

næstu árum. Ríkisvaldið má ekki sjá 

ofs jónum yfir því þótt afkoma sveitarfélag-

anna batni eitthvað. Það er nauðsynlegt ef 

ekki á illa að fara. 

Hvert á að stefna í málefnum sveitarfélaga? 
A u k i ð sjálfsforræði og efling sveitarfélag-

anna eru m jög mikilvægt byggðamál. 

Stækkun sveitarfélaganna og efling stjórn-
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sýslukerfisins á landsbyggðinni eru ein mikil-

vægasta og raunhæfasta aðgerðin sem hægt er 

að grípa til í byggðamálum um þessar 

mundir . Þá er verið að tala um að stækka 

sveitarfélögin verulega. T.d. má miða við að 

það svæði þar sem hægt er að sækja vinnu 

fram og tilbaka sama daginn, þ.e. atvinnu-

svæði, verði eitt sveitarfélag. 

Sveitarfélagamörkin hafa ekki aðeins verið 

þrándur í götu í stjórnsýslunni heldur eru þau 

einnig hindrun fyrir því að rætt sé um samein-

ingu fyrirtækja milli sveitarfélaga. Hreppa-

rígur hefur verið gífurleg hindrun þar sem 

uppi eru hugmyndir um endurskipulagningu 

og sameiningu fyrirtækja. Fyrst og fremst er 

deilt um tekjurnar af atvinnufyrirtækjunum. 

Menn vilja jafnvel frekar atvinnufyrirtæki 

suður en í næsta byggðarlag eða til annarra 

aðila í sveitarfélaginu. 

Nokkrir áfangar hafa náðst að undanförnu 

í því skyni að bæta hag sveitarfélaganna. Starf 

það sem nú fer í hönd hlýtur að miða að því að 

stórefla sveitarfélögin með sameiningu og 

öðrum tiltækum aðgerðum, enda er það for-

senda þess að þau geti tekist á hendur þau 

verkefni sem eðlilegt er að fela stjórnvaldi í 

héraði. 



Þórður Ólafsson: 

Um hámarksfyrirgreiðslu viðskiptabanka og 
sparisjóða til eins eða fleiri lánþega 

Formáli 
Í eðli sínu er rekstur innlánsstofnana, 

einkum viðskiptabanka og sparisjóða, 

áhættusamur rekstur. Almenningur, við-

skiptalífið og þjóðfélagið í heild á mikið undir 

því að þessar stofnanir geti á hverjum tíma 

staðið við þær skuldbindingar sem þær hafa 

tekið á sig. Mikilvægt er að í almennri löggjöf 

um starfsemi þeirra séu ákvæði sem stuðla að 

því að draga úr áhættunni. Slík ákvæði geta 

verið af margvíslegum toga spunnin, svo sem 

að gerðar séu strangar kröfur til hæfni stjórn-

enda, um fyrirkomulag innri og ytri endur-

skoðunar, gerð og framsetningu ársreikn-

inga, reglur um lágmarks eigið fé og takmark-

anir á samþjöppun útlána á hendur fáum lán-

takendum og/eða til einnar atvinnugreinar 

svo fátt eitt sé nefnt. í eftirfarandi grein 

verður fjallað um síðasttalda atriðið. 

Ákvæði um hámarksfyrirgreiðslu til ein-

stakra viðskiptaaðila innlánsstofnana hér á 

landi er fyrst að finna í 15. gr. laga nr. 69/1941 

um sparisjóði, sbr. 1. nr. 100/1981 um breyt-

ingu á þeim lögum. Ákvæðið gafst vel og er 

óhætt að fullyrða að beiting þess hafi komið í 

veg fyrir mörg meiriháttar áföll í starfsemi 

þeirra um langt árabil. Sambærilegt ákvæði 

var ekki í bankalöggjöf. í lögum um viðskipta-

banka og sparisjóði, sem tóku gildi í upphafi 

árs 1986, voru ákvæði um að: „ b a n k a r á ð / 
sparisjóðsstjórn setur og að fenginni umsögn 
bankastjórnar/sparisjóðsstjóra almennar 
reglur um lánveitingar bankans/sparisjóðsins 
sem sendar skulu bankaeftirlitinu." I samræmi 

við tilvitnuð ákvæði settu viðskiptabankarnir 

og sparisjóðirnir útlánareglur og sendu þær til 

bankaeftirlitsins. Lánareglur sparisjóðanna 

voru í meginatriðum samræmdar en reglur 

viðskiptabankanna voru með ýmsum og mis-

jöfnum hætti. Það að reglurnar skyldu 

sendar bankaeftirlitinu var áhersluatriði, sem 

ætlað var að knýja á um að reglurnar væru 

settar. Ekki var krafist samþykkis bankaeftir-

litsins eða skyldu þess til þess að gera athuga-

semdir eða láta í ljósi álit sitt á reglunum. A ð 

vísu verður að telja, með tilvísun til 15. gr. 

laga nr. 36/1986 um Seðlabanka Íslands, að 

bankaeftirlitinu hafi verið það heimilt og full-

komlega eðlilegt, en þar segir m.a.: „Banka-
eftirlitið skal fylgjast með að útlán og aðrar 
skuldbindingar viðskiptaaðila við innláns-
stofnun séu í samræmi við þá áhættu sem í við-
skiptunum felst með hliðsjón af greiðslutrygg-
ingum, fjárhagslegum styrkleika innlánsstofn-
unar og eigin fé stofnunarinnar. Sama gildir 
um heildarskuldbindingar fleiri en eins við-
skiptaaðila sem eru svo fjárhagslega tengdir að 
með tilliti til útlánaáhœttu verður að skoða 
sameiginlega skuldbindingar þeirra við inn-
lánsstofnun." 

Á árinu 1989 var gerð breyting á lögunum 

um viðskiptabanka og sparisjóði, m.a. á 

áðurgreindu ákvæði. Breytingalögin eru nr. 

32/1989 fyrir viðskiptabankana og nr. 34/1989 

fyrir sparisjóðina. Ákvæðið svo breytt fyrir 

viðskiptabankana hljóðar svo: „Bankaráð 

setur að fenginni umsögn bankastjórnar 

almennar reglur um lánveitingar og ábyrgðir 

bankans, þar með um hámark lána til ein-
stakra lántakenda og tryggingar fyrir lánum. 
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Reglur þessar skal endurskoða eigi sjaldnar 

en árlega og skulu þær sendar bankaeftirlit-

inu, sem láta skal í ljósi álit á þeim hverju 
sinni." 

Í athugasemdum við frumvarp til laga um 

breytingu á lögum um viðskiptabanka segir 

m.a . svo:. 

„Í samræmi við starfsáætlun ríkisstjórnar-

innar er talið til bóta að kveða á um það að í 

h inum almennu reglum, sem settar eru um 

lánveitingar og ábyrgðir, skuli m.a . vera 

ákvæði um hámark lána til einstakra lántak-

enda og tryggingar fyrir l ánum. Reglurnar 

sæti endurskoðun eigi sjaldnar en árlega. 

Gert er ráð fyrir að sama málsmeðferð gildi 

um ábyrgðir og tryggingar. M.a . á þennan 

hátt má freista þess að draga úr l íkum á 

stórátollum í rekstri banka og tryggja betur 

hag þeirra og sparifjáreigenda. Í þessu sam-

bandi má benda á að innlendir sem erlendir 

bankasérfræðingar telja óeðlilegt að innláns-

stofnanir bindi fé sitt um of hjá einum eða 

fáum viðskiptaaðilum enda hafa fjárhags-

örðugleikar banka oft stafað af því að ekki 

hefur verið gætt nægilegrar varfærni í þeim 

e fnum. " 

Ákvæðið er að sönnu orðið mun ákveðnara 

en áður og leggur þær skyldur á innlánsstofn-

anir að setja hámark á fyrirgreiðslu til eins 

eða fleiri fjárhagslega tengdra aðila svo og 

reglur um tryggingar fyrir lánum. Reglur 

sparisjóðanna og viðskiptabankanna skv. 

fyrrgreindu ákvæði hafa verið sendar banka-

eftirlitinu eða eldri reglur endurnýjaðar í 

flestum ti lvikum. 

Bankaeftirl it ið hefu r í f jö lmörgum til-

vikum gert athugasemdir gagnvart innláns-

stofnunum um brot á eigin útlánareglum. í 

flestum tilvikum er gefinn hæfilegur frestur 

að mati bankaeftirlitsins til þess að koma lána-

fyrirgreiðslunni í eðlilegt horf þ .á m. að afla 

frekari trygginga þar sem það á við. 

Ákvæði um hámarksfyrirgreiðslu til eins 

eða fleiri lánþega og samþjöppun útlána á 

atvinnugreinar eru víðast hvar sett í löggjöf 

einstakra ríkja. Í flestum tilvikum eru við-

miðunarhlutföl l ófrávíkjanleg. Kveðið er á 

um tilkynningarskyldu til eftirlitsaðila um öll 

stór lán skv. nánari skilgreiningu, frávik frá 

reglunum s.s. lán til ríkissjóðs og e.t.v. ann-

arra opinberra aðila, svo og fleiri atriði sem 

máli skipta í þessu tilliti. 

Af hálfu samtaka opinberra eftirlitsaðila 

með viðskiptabönkum og sparisjóðum, 

„Baselnefndar um bankaeftirl it", hefur verið 

unnið að samantekt á helstu s jónarmiðum 

sem gilda við samningu reglna af þessu tagi. 

Jafnframt hefur nefndin mælt með því að ein-

stök ríki setji í lög ákvæði byggð á þessum 

s jónarmiðum og í sem nánustu samræmi við 

þær viðmiðanir sem hún hefur mælt með. 

Innan Evrópubandalagsins hafa einnig verið 

samdar reglur um þessi efni og gilda nú til-

mæli framkvæmdastjórnar bandalagsins frá 

22. des. 1986 „Um eftirlit með og stjórn á 

stórum áhættum lánastofnana." H inn 23. 

apríl 1991 lagði framkvæmdastjórnin fram til-

lögu að tilskipun um sama efni. Gert er ráð 

fyrir að hún taki gildi hinn 1. janúar 1993. 

Ekki verður gerð grein fyrir innihaldi drag-

anna her, en tekið er fram í greinargerð sem 

þeim fylgdi, að þau eru að uppistöðu byggð á 

s jónarmiðum áðurnefndrar Baselnefndar. 

Nauðsynlegt er að fram fari endurskoðun á 

gildandi lagaákvæðum og reglum settum sam-

kvæmt þeim um þetta mikilvæga öryggis-

ákvæði í rekstri innlánsstofnana hér á landi. í 

því tilliti er eðlilegt að taka mið af þeirri fag-

legu vinnu sem unnin hefur verið af öð rum og 

reglum um þetta svið. sem settar hafa verið 

erlendis. Hér á eftir fer skýrsla „Baselnefnd-

arinnar um bankaeftirl it" frá því í janúar 

1991. þar sem sjónarmið hennar og tillögur 

koma fram. 

MAT OG STJÓRN 
Á STÓRUM ÚTLÁNAÁHÆTTUM 

I. kafli. Inngangur 
1. gr. 

Eitt meginboðorð bankamanna er að 

dreifa taphættu. Talsverður hluti stórra banka-

gjaldþrota hefur einmitt stafað af því að tap-



98 FJÁRMÁLATÍÐINDI 

hætta af út lánum hefur á einn eða annan veg 

safnast upp. 

Þetta efni var tekið til undirbúningsumræðu 

á f immtu alþjóðaráðstefnu bankaeftirlita í 

október 1988. Síðan lét Baselnefndin um 

bankaeftirlit taka saman umræðuskýrslu sem 

lögð var fyrir sjöttu alþjóðaráðstefnuna í 

Frankfurt í október 1990, þar sem fram kom 

almennt samþykki við skýrsluna. Hún er hér 

birt að nýju, breytt með tilliti til ýmissa 

athugasemda sem fram komu á ráðstefnunni, 

sem leiðarvísir til bankaeftirlitsmanna um 

það hversu best megi koma við eftirliti með 

stórum lánsáhættum og hafa stjórn á þeim. 

II. kafli. Baksvið 
2. gr. 

Bankaeftirl itsmenn hafa jafnan haft nánar 

gætur á að bankar, sem eftirlit þeirra tekur til, 

forðist samsafnaða taphættu. Slík samsöfnun 

taphættu getur gerst með ýmsu móti . Auk 

útlánaáhættu er t.d. um það að ræða að banki 

eigi óhæfilega mik ið í hættu af markaðssveifl-

um , eða að hann sé svo háður því að fá 

starfsfé frá t i l teknum geira fjármagnsmark-

aðarins að þv í fylgi óhæfileg áhætta um fjár-

magnskjör. Torvelt er að finna hlutlægan 

mælikvarða á sumar myndir samsafnaðrar 

taphættu, sem þó geta skipt verulegu máli við 

eftirlit með einstökum bönkum. 

Sú staðreynd, að margir bankar hafa sér-

hæft sig á ti lteknum sviðum, kynni að benda 

til þess að slíkur rekstur skili hagnaði í meira 

lagi, jafnvel þótt honum fylgi meira en með-

altaphætta ef ytri aðstæður snúast til verri 

vegar. Hins vegar bendir reynslan til þess að 

lítil dreifing útlána geti leitt til stórfelldra tapa 

án þess að því fylgi endilega nein samsvarandi 

aukin hagnaðarvon. 

Baselnefndin telur mikilvægt að bankaeft-

irlit stefni að aðgerðum til að takmarka 

áhættu banka af hvers kyns samsöfnun út-

lána, þar á meðal viðskiptum við stóra lán-

þega. 

3 .gr . 

Þegar reynt er að samræma landa á milli 

hvernig háttað er eftirliti með stórum 

áhættum banka, býr þar einkum að baki 

þörfin fyrir að takast á við þann vanda sem að 

l ík indum veldur meiru um gjaldþrot banka en 

nokkur einstök orsök önnur . Jafnframt er 

þessi skýrsla eðlilegt framhald af samkomu-

laginu um eigið fé frá júl í 1988. þar sem 

ákveðin voru v iðmið um eigið fé hjá stórum 

alþ jóðlegum bönkum. Raunhæft virðist að 

byggja á þeim grunni með því að reyna að 

skilgreina hvað telja beri viðunandi dreifingu 

útlána í hlutfalli við eigið fé eins og það er 

skilgreint í skýrslunni frá jú l í 1988. Ber þó að 

viðurkenna þörfina fyrir svigrúm til frávika til 

samræmis við aðstæður á hverjum stað. 

4. gr. 

Til að meta og hafa stjórn á stórum útlána-

áhættum þarf að taka á ýmsum erfiðum hug-

takavandamálum. Þar á meðal má nefna: 

- hvernig skilgreina ber staka lánsáhættu; 

- hvað ber að skilgreina sem einn lánþega 

eða hóp tengdra lánþega; 

- hæfileg hámörk fyrir lánveitingar og fyrir 

tilkynningaskyldu um útlán; 

- taphættu af því að of mikið fé sé bundið hjá 

fáum stórum lánþegum; 

- taphættu sem af því leiðir að um of sé lánað 

til einstakra landsvæða eða atvinnuvega. 

5. gr. 

Hér á eftir verður fjallað um þessi álitamál 

hvert fyrir sig. Þess má geta hér að sum lönd 

hafa komið á upplýsingamiðlun um útlán. Þar 

er raunar að því stefnt að safna upplýsingum 

um skuldabyrði lánþega fremur en áhættu 

lánveitenda, en þó geta slík gagnasöfn gert 

ljósara hvaða taphættu bankar taka með 

út lánum sínum. 

III. kafli. Að skilgreina staka lánsáhœttu 
6. gr. 

Þegar skilgreina skal staka áhættu er aðal-

vandinn sá að koma tölum yfir þá viðbót við 

beinar lánveitingar sem reikna skal með 

vegna lánaáhættu í öðrum og óbeinni 

myndum. Nýjar f jármögnunarleiðir og kröfu-
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form hafa gert þetta viðfangsefni æ flóknara. 

Hliðstæður vandi felst í því hvort meta 

skuli það til frádráttar taphættunni þegar lán 

eru tryggð með veðum eða ábyrgðum. 

7. gr. 

Ein leiðin væri sú að taka upp í heilu lagi 

þann mælikvarða á taphættu útlána, sem 

ákveðinn er í reiknireglunni um eigið fé. og 

beita honum til að reikna samsöfnun útlána-

taphættu. Hverja tegund áhættueigna bæri þá 

að umreikna með þeirri vogtölu sem tiltekin 

er í samkomulaginu um eigið fé. Kröfu, sem 

tryggð er með fasteignaveði eða annars konar 

veði eða ábyrgð, bæri þá t.d. minna vægi en 

ella, og skuldbindingar utan efnahagsreikn-

ings teldust aðeins að hluta, hver eftir sínum 

reiknistuðli. 

að vega þannig hverja taphættu eftir 

reglum eiginfjársamkomulagsins hefði þann 

kost, að aðferðin er fyrirfram þekkt og viður-

kennd, og væri rökrétt framhald af því sem 

þegar hefur verið unnið. Auk þess væri það til 

léttis við skýrslugerð að byggja á sama gagna-

safni á þessu sviði og hinu fyrra. 

8. gr. 

Gallinn við að nota vogtölur eiginfjárreikn-

inganna er hins vegar sá, að þær voru hugs-

aðar til þess að leggja hæfilegt mat á taphættu 

banka af heildarútlánum sínum. Mælikvarði 

á stórar útlánaáhættur snýst aftur á móti um 

samsöfnun taphættu; hann þarf því að endur-

spegla það mesta tap sem hlotist gæti af gjald-

þroti einstaks lánþega. 

Niðurstaða nefndarinnar er því sú. að mat 

á samsöfnun útlána út frá vogtölum eiginfjár-

reikninganna gæti leitt til þess að hugsanleg 

töp væru alvarlega vanáætluð. Þá væri til að 

mynda alveg litið framhjá lánsskuldbind-

ingum með skemmri upprunalegan lánstíma 

en eitt ár; en viðskiptavinur í kröggum væri 

einmitt vís til að auka lausaskuldir sínar. 

Einnig væri þá treyst tilteknu mati á veðum og 

ábyrgðum, en þegar verst lætur reynist mat á 

slíkum tryggingum iðulega villandi. 

9. gr. 

Því er lagt til, að við mat á stakri áhættu 

skuli telja með bæði þá taphættu, sem stafar 

af núverandi kröfum (þar með taldir eignar-

hlutir, hlutabréf og markaðsskuldabréf), og 

mögulegum kröfum af öllu tagi (svo sem 

lánum sem bankinn er skuldbundinn að 

veita), ásamt hvers kyns skilyrtum skuldbind-

ingum. Þannig ætti mælikvarðinn að telja 

með á fullu nafnverði ígildi lánveitinga á borð 

við ábyrgðir og bankatryggingu, einnig 

ábyrgðir vegna samþykkis og framsals víxla, 

svo og tryggð lán og önnur viðskipti með 

framkröfurétti, ennfremur hvers konar 

skilyrtar skuldbindingar, ekki síst lánsloforð. 

10. gr. 

Hér myndi þó eiga við um eitt svið sama 

hugsun og liggur að baki hinum vegnu 

stærðum eiginfjárreikningsins. Pað er við 

umreikning með ákveðnum stuðlum á liðum 

utan efnahagsreiknings, svo sem sölu- og 

endurkaupaviðskiptum, kauprétti og fram-

virkum viðskiptum. Þar á lánveitandinn ekki 

á hættu að tapa öllum höfuðstólnum, heldur 

aðeins fráviki hans frá endurkaupavirði. Tap-

hættuna í slíkum lánsviðskiptum má túlka 

með því að nota áhættumælikvarðann sem 

lýst er í aðferðinni til að meta hvort eigið fé er 

fullnægjandi." 

Þó myndu sumir bankaeftirlitsmenn og 

bankar líta svo á, að þessi mælikvarði á tap-

hættu eigi að vísu við þegar meta skal heildar-

hættu á töpum af margvíslegum útlánum eins 

banka, en sé ekki endilega við hæfi þegar um 

er að ræða stórar áhættur, þar sem réttmætt 

1) Í samkomulaginu um eigið fé er heimilað að 

velja á milli tveggja reikningsaðferða um slíka 

áhættu. Samkvæmt „aðferð upphaflegrar áhættu" 

er nafnvirði hvers samnings margfaldað með 

stuðli sem ræðst af tegund samningsins og gildis-

tíma. í „aðferð gildandi áhættu" er gengið út frá 

markaðsvirði samningsins; sé það lægra en nafn-

verð hans telst mismunurinn áhætta, og þar við 

bætist upphæð vegna hugsanlegrar áhættu það 

sem eftir er gildistímans. 
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kann að vera að beita strangari mælikvarða. 

eins og þegar hefur verið vikið að. 

11. gr. 

Torfundin er einnig endanleg niðurstaða 

um það ál i tamál að hvaða marki skuldbind-

ingar banka sem sölutryggjanda verðbréfa-

útboðs skuli taldar með í reglubundnum 

mælikvarða á stórar áhættur. Í matinu á eigin 

fé var sú afstaða tekin til sölutryggingar 

verðbréfa að taphættan af henni væri í eðli 

sínu skyldari markaðsáhættu gagnvart sölu-

verði bréfanna en lánsáhættu gagnvart útgef-

anda þeirra.2) í áhættumati mætti því telja 

eðlilegt, a .m .k . gagnvart banka sem er aðal-

sölutryggjandi verðbréfa sem enn eru ekki 

gengin út . að telja til áhættu tiltekið hlutfall af 

höfuðstól útboðsins, og fari hlutfallið eftir 

eðli verðbréfanna og markaðarins sem þeim 

er stefnt á, ásamt mati á sérþekkingu bankans 

sem í hlut á. 

12.gr. 

Nú vaknar sú spurning hvort eftirlit með 

stórum áhættum beri að byggja á grundvelli 

samstæðureiknings. Því er stundum haldið 

fram, að ekki hafi þýðingu að miða við sam-

stæðureikning, því að sums staðar, þar sem 

margir alþjóðlegir bankar starfa, geri banka-

leynd dó t turbönkum erfitt um vik að gefa upp 

þau gögn sem þurfi til að koma við eftirliti 

með þeim hætti. 

Á síðari árum hefur Baselnefndin unnið að 

þv í að koma á traustari ti lhögun um stórar 

áhættur erlendra ú t i búa . 3 ) Þó sýnir reynslan 

að enn getur mönnum sést yfir slíkar áhættur 

þar sem innra eftirliti er áfátt, e inkum ef svik 

eru í tafli. A u k þess er eftirlitið með stórum 

áhættum einmitt til þess ætlað að afstýra hinu 

versta, og óheppilegt væri að gefa til kynna að 

2) Jafnan er lagt kapp á að tryggja að sölutryggð bréf 

gangi út, og er því taphætta sölutryggjandans í 

raun mun minni en taphættan af venjulegri eign 

hlutabréfa eða skuldabréfa. 

3) Síðasti ávöxtur þeirrar viðleitni er viðbætir við 

Baselsamþykktina, gefinn út í apríl 1990. 

bankaeftirlitsmenn telji banka ekki ábyrgan 

fyrir áhættum í öðrum dei ldum sömu banka-

samsteypu. sérstaklega áhættum bókfærðum 

hjá erlendu útibúi sem ekki er undir sýnilegri 

stjórn móðurbankans. Rétta reglan virðist 

því vera sú að skoða í einu lagi allar áhættur 

hverrar bankasamsteypu, sérstaklega þannig 

að með séu talin dótturfyrirtæki sem falla 

undir samstæðureikning við mat ið á eigin fé. 

Jafnframt þarf bankaeftirlit í starfslandi dótt-

urbanka að gefa gaum þeim áhættum sem eru 

óhóflega stórar m iðað við stærð dótturbank-

ans á sínu starfssvæði, því að gjaldþrot slíks 

viðskiptavinar gæti orðið bankanum áfall sem 

kæmi niður á bankasamsteypunni í heild. 

Áhætta eins banka í viðskiptum við annað 

fyrirtæki í sömu samsteypu myndi að jafnaði 

sæta athugun hjá því bankaeftirliti sem 

ábyrgð bæri á samsteypunni sem heild. Þó 

gæti bankaeftirlit í starfslandi dótturbanka 

þurft að hafa gætur á áhættu hans gagnvart 

móðurbankanum, e inkum ef það hefði ástæðu 

til að efast um að samsteypan sem heild sætti 

nógu traustu eftirliti. 

IV. kafli. Að skilgreina einn lánþega 
eða hóp tengdra lánþega 

13. gr. 

A ð öllu jöfnu er ekki mjög flókið að 

skilgreina sem einn lánþega hvern einstakan 

lögaðila, hvort sem hann er einstaklingur, 

fyrirtæki eða opinber stofnun. En þegar 

banki kemst í kröggur kemur oft í ljós að 

nokkrar af stórum áhættum hans eru í raun 

tengdar,4) svo að þær mynda í raun eina og 

sömu áhættuna. Þegar takmarka skal sam-

söfnun útlána er það einn aðalvandinn að sjá 

hvar samband getur reynst vera milli áhættu 

af lánum til einstakra lánþega. Stundum ber 

svo við, að aðskildir lántakendur, sem óháð 

hver öðrum eiga viðskipti við lánastofnun, 

4) Hér eru lántakar kallaðir „tengdir" ef samband er 

þeirra í milli. Eins geta fyrirtæki verið tengd bank-

anum sjálfum eða yfirmönnum hans, en til 

aðgreiningar frá „tengdum" lánþegum verða 

slíkir viðskiptavinir hér kallaðir „venslaðir". 
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eru fyrir hana ein og sama áhættan vegna fjár-

hagslegra eða skipulagslegra tengsla. Fjár-

hagsvandi eins þeirra myndi þá gera þeim 

öl lum torvelt að standa í skilum. 

14. gr. 

Tengda lánþega er ófullnægjandi að skil-

greina svo. að einungis sé litið á fyrirtæki sem 

leggja fram samstæðureikninga. Tenging 

getur t.d. einnig tekið til þess að sömu aðilar 

séu eigendur eða ráðandi eigendur fyrirtækj-

anna eða æðstu stjórnendur. Þá bendir það 

einnig á tengda lánþega ef þeir eru í 

ábyrgðum hver fyrir annan. 

Bankaeftirl itsmenn kynnu að vilja athuga 

sem fyrirmynd skilgreininguna sem notuð er í 

t i lmælum framkvæmdastjórnar Evrópu-

bandalagsins, þ.e. að tengdir viðskiptavinir 

tákni: 

að lánastofnun eða útibú hennar eigi fé hjá 

tveimur eða fleiri að i lum, hvort sem er ein-

staklingum eða fyrirtækjum og annaðhvort 

sameiginlega eða hvorum/hverjum í sínu 

lagi. sem eru samtengdir með því að: 

(i) einn þeirra hefur tök á að ráða, beint 

eða óbeint, yfir öðrum . . . eða 

(ii) í skuldum þeirra felst ein og sama tap-

hættan fyrir lánastofnunina, að því 

leyti að samtenging þeirra geri senni-

legt að fjárhagsörðugleikar eins/ann-

ars geri h inum torvelt að standa í 

skilum. Sem dæmi um slíka samteng-

ingu ætti lánastofnun að taka til greina 

eftirtalið: 

-- sameiginlega eigendur; 

- sömu stjórnarmenn eða forstjóra; 

- gagnkvæmar ábyrgðir; 

- bein viðskiptatengsl sem ekki er með 

skömmum fyrirvara unnt að beina til 

annarra. 

15. gr. 

Það eykur vandkvæðin á að greina lán til 

tengdra aðila að viðskiptavinir kosta á 

stundum alls kapps um að dylja sambandið 

milli tveggja eða fleiri hluta af sömu fjárhags-

heild. Nú hafa flestir bankar sitt eigið hámark 

á lánum til einstakra lánþega, til þess ætlað að 

fyrirbyggja óhæfilega áhættusamsöfnun. Þeir 

hafa því reynslu af að sjá í gegnum brögð þau 

sem beitt er til að dylja tengsl milli lántaka. 

Engu að síður þurfa bankaeftirlitsmenn að 

ganga úr skugga um að bankar leggi sig í raun 

nógsamlega fram um að greina tengdar 

áhættur og láta viðskiptavini ekki villa um 

fyrir sér. 

16.gr. 

Fyrir ber að banki haldi því vísvitandi 

leyndu fyrir bankaeftirliti að hann taki á sig 

áhættur sem vitað sé að eru tengdar. í sl íkum 

dæmum er lánþeginn oft venslaður stjórn-

endum bankans. Hér er um fjársvik að tefla 

sem erfitt er að fyrirbyggja ef stjórnendur 

bankans eiga hlut að máli. Helst er til ráða að 

gæta varúðar í upphafi með því að gera 

strangar kröfur við ráðningu bankastjórn-

enda. 

V ið hliðstæðan vanda er að fást þegar lægra 

settir yfirmenn halda þekktum tengslum lán-

þega leyndum fyrir yfirstjórn og innri endur-

skoðendum bankans. Ráð i ð við honum er að 

tryggja að innra eftirlit bankans sé nógu virkt, 

og að ákvarðanir séu teknar eftir skýrum 

reglum svo að einstakar starfsdeildir komist 

ekki undan almennu eftirliti yfirstjórnar 

bankans. Þetta hvílir m jög á innri endur-

skoðendum bankans. 

Engu að síður geta utanaðkomandi endur-

skoðendur og bankaeftirlitsmenn oft átt 

ríkan þátt í að fletta ofan af áhættum af þessu 

tagi. 

V. kafli. Hæfileg hámörk fyrir stórar áhœttur 
17.gr. 

Hámörk þau fyrir stórar áhættur, sem nú er 

beitt í flestum löndum, eru að jafnaði sett 

fram sem hlutfall af eigin fé v iðkomandi 

banka. Skynsamleg samræming væri í því 

fólgin að miða ávallt við samanlagðan eigin-

fjárgrunn eins og hann er skilgreindur innan 

ramma Basel samkomulagsins. Því hlytu að 

fylgja nokkrar breytingar á gildandi hámörk-

um. T.d. er hámark sumra landa sett fram 
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sem hlutfall af því sem samsvarar hreinu eigin 

fé, og augljóslega yrði jafngilt hámark 

nokkru lægra ef miðað væri við samanlagt 

eigið fé. 

18. gr. 

Hámark einstakrar áhættu er nú víðast 

hvar á bilinu 10-40% af samanlögðu eigin fé. 

Æskilegt virðist að stefna á 25% sem efri 

mörk , og sé þeim komið á eins fljótt og við 

verður komið í þeim l öndum sem nú setja 

hærra hámark. Niður fyrir 10% virðist ekki 

raunhæft að fara, í I jósi þess hvernig út lánum 

margra banka er nú háttað. En hámark hærra 

en 25% væri í flestum löndum tilslökun frá 

þeim skorðum sem nú er framfylgt af banka-

eftirliti. 

19. gr. 

Gagnvart t i lteknum lánþega virðist sann-

gjarnt að gildi hærri áhættumörk en hin 

a lmennu. Lán til eigin ríkissjóðs myndu í 

mörgum löndum undanþegin öl lum reglum 

um hámarksáhættu, og um lán til erlendra 

ríkja kunna að gilda hærri mörk en hin 

a lmennu, þ ó háð mati á lánstrausti þeirra. 

Sérreglur væru einnig oft við hæfi gagnvart 

opinberum aði lum öðrum en ríkissjóði 

sjálfum. Þá væru að jafnaði gerðar vægari 

kröfur um skammtímalán til annarra banka 

(þar með taldir f jölþjóðlegir þróunarbank-

ar). 

20. gr. 

Hvert sem hámarkið er á leyfilegri áhættu, 

væri til bóta að hafa tilkynningaskyldu við 

nokkru lægra mark (t.d. 10% af eigin fé). 

Bankaeftirl it ið getur þá gefið sérstakan gaum 

þeim áhættum sem komnar eru yfir tilkynn-

ingamarkið og nálgast leyfilegt hámark. Ef 

ástæða virðist til getur það jafnframt krafist 

þess að banki geri ráðstafanir fyrirfram, áður 

en áhættan er orðin ógnvænleg. 

Í l öndum, þar sem ekki er upplýsinga-

miðlun um útlán sem gefi bankaeftirliti þess 

háttar upplýsingar, kann einnig að vera gagn-

legt að skylda banka til skýrslugjafar um 

stærstu áhættur sínar. hvort sem þær eru 

umfram tiltekin mörk eðaekki. Auk þess sem 

skýrslur um helstu áhættur gæfu gagnlega 

hugmynd um traustleik útistandandi eigna 

bankans. gæti bankaeftirlitsmaður fremur 

gert sér hugmynd um áhættur, er vera kynnu 

tengdar. 

Tilkynningaskylda um áhættu áður en 

hámarki er náð myndi almennt styðja það 

viðhorf að hámark sé meint bókstaflega og 

umfram það beri alls ekki að fara, nema þegar 

m jög sérstaklega stendur á og þá einungis 

með sérstöku samþykki bankaeftirlits. 

21. gr. 

Sérstaklega þarf að hafa auga með lánum 

til „venslaðra" lánþega, þ.e. aðila í tengslum 

við bankann sjálfan. E inkum ber það við í 

litlum bönkum að verulegur hluti útlána sé til 

stjórnenda bankans og annarra starfsmanna. 

Undir „venslaðar" áhættur falla einnig lán til 

fyrirtækja í eignartengslum við bankann, svo 

og lán til eigenda eða hluthafa. Þvíl íkum 

lánum geta fylgt hagsmunaárekstrar, sem við 

vissar aðstæður geta leitt til hættulegrar upp-

byggingar fyrirtækjasamsteypu þar sem hluta-

bréf eru keypt í skuld. 

Í mörgum löndum eru lán af þessu tagi ann-

aðhvort bönnuð eða dregin frá eigin fé við-

komandi banka. Par sem þau eru leyfileg 

myndi bankaeftirlit að jafnaði setja þeim mun 

þrengri mörk en giltu um aðra lántakendur, 

nema sérstaklega standi á og eftirlitið telji 

fullnægjandi tryggingar fyrir þeim. Auk þess 

væri skynsamlegt að setja samanlögðum 

„vensluðum" áhættum tiltölulega þröng 

mörk , sem þó gætu verið misjöfn eftir 

aðstæðum í hverju landi eða landshluta. 

VI. kafli. Taphœtta vegna of margra stórra 
lánþega eða vegna ofmikilla lán-
veitinga til einstakra landsvœða eða 
atvinnuvega 

22. gr. 

Hversu stranglega sem banki og bankaeft-

irlit framfylgja lánahámarki til einstakra lán-
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þega. er alltaf hætt við að það komi illa við 

hankann ef sameiginlegar orsakir leiða til 

þess að nokkrir eða margir tiltölulega stórir 

lánþegar verða gjaldþrota á sama tíma. Þar 

sem lítill banki með svæðisbundna starfsemi á 

í hlut. getur verið mjög torvelt í raun að 

afstýra slíku þegar atvinnulíf svæðisins er í 

lægð. Engu að síður ætti að vara banka við 

hættunni af út lánum, sem á einhvern hátt eru 

of samstæð, og hvetja þá til að gera varúðar-

ráðstafanir eftir föngum. 

Til að vekja athygli banka á slíkum 

hættum, og til að bankaeftirlit hafi fyllri upp-

lýsingar á að byggja við matið á samsöfnun 

útlána, væri mjög til bóta að koma á tilkynn-

ingaskyldu um útlán umfram ákveðið mark, 

lægra en leyfilegt hámark, eins og að var vikið 

í 20. gr. 

23. gr. 

Þegar banki á fé hjá mörgum allstórum lán-

þegum („fádreifð" útlán), jafnvel þótt enginn 

einstakur þeirra sé sérlega stór áhætta, getur 

fylgt því meiri hætta á lánatöpum en hjá banka 

sem dreifir útlánum sínum víðar. Hér veltur 

mikið á því hve stórir viðkomandi lánþegar 

eru, hversu traustir og á hve vítt viðskiptasvið 

þeir dreifast. Því er torvelt að leggja til sam-

eiginleg viðmiðunarmörk fyrir samsöfnun 

útlána með þessum hætti, en bersýnilega er 

meiri hætta á að hún verði háskalega mikil ef 

hámarkið á einstökum áhættum er 40% en ef 

það er 25% eða minna. Ef allar áhættur 

umfram 10% væru tilkynningaskyldar, eins 

og lagt er til í 20. gr., hefði bankaeftirlitið 

aðstöðu til að meta hvert tilvik eftir málavöxt-

um, og gæti þá ef þörf krefði beitt sér fyrir því 

að aukin aðgát væri viöhöfð.5) 

24. gr. 

Ónóg útlánadreifing getur einnig falist í því 

að hlutfallslega mikið af áhættu banka sé 

5) Í tilmælum framkvæmdastjórnar Evrópubanda-

lagsins er það í þessu samhengi skilgreint sem stór 

áhætta að lán til eins aðila nemi 15% af eigin fé 

banka, og lagt er til að stórar áhættur til samans 

megi ekki fara fram yfir áttfalt eigið fé. 

bundið einum atvinnuvegi eða landsvæði, og 

gerir það bankann berskjaldaðan fyrir 

aðsteðjandi rekstrarvanda í greininni eða 

héraðinu. Það varðar því miklu að banki 

greini og mæli á skipulegan hátt áhættur sínar 

gagnvart hverri atvinnugrein og hverju hér-

aði, svo að stjórnendum hans sé ljóst hversu 

djarflega sé teflt og geti þá, ef þörf krefur, 

gert ráðstafanir til að jafna metin. 

Hér er hins vegar ekki skynsamlegt að 

leggja til fastar reglur, enda er erfitt að 

skilgreina áhættu af þessu tagi, og mikið 

veltur á því hve glögga þekkingu bankinn 

hefur á aðstæðum, einnig á umfangi og 

stöðugleika atvinnurekstrar í viðkomandi 

starfsgrein eða héraði. Þar á ofan hljóta sumir 

bankar vegna staðsetningar sinnar eða laga-

skyldu að halda lánaáhættum sínum að vissu 

marki samsöfnuðum. En hyggilegast er 

hverjum banka að dreifa áhættum sínum eftir 

föngum á ólíkar atvinnugreinar, fremur en að 

beina þeim um of að afmörkuðu sviði, svo 

sem landbúnaði, orkuvinnslu, skipaútgerð. 

fasteignum eða lánum út á mikið veðsett 

hlutabréf eða til atvinnugreina sem mjög eru 

háðar sveitlum á hrávöruverði. 

Reynslan sýnir að það er mjög torvelt að 

sjá fyrir hvaða atvinnurekstur getur lent í 

vanda, og því er rétt að láta regluna um 

áhættudreifingu taka til allra geira atvinnu-

lífsins. Jafnvel allstórir bankar hafa brennt sig 

illilega á því að dreifa ekki áhættum sínum 

nægilega milli byggðarlaga eða landshluta; og 

að sjálfsögðu má skoða í sama ljósi hættuna af 

lánum til eins og sama lands. 

VII. kafli. Yfirlit og niðarstöður 
25. gr. 

Bersýnilega er við margan skilgreiningar-

vanda að fást áður en mótuð verði viðunandi 

tilhögun við mat og stjórn á stórum útlánaá-

hættum. En bankaeftirlitsmenn geta í þessu 

efni margt lært hver af annars reynslu. Traust 

eftirlitskerfi ætti, samkvæmt því sem hér 

hefur verið bent á, að taka til eftirtalinna 

atriða; 
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- Útlánaáhætta sé skilgreind þannig, að hún 

taki ekki aðeins til beinna lánveitinga, 

heldur einnig til allra þeirra stærða, á efna-

hagsreikningi og utan hans, sem geta að 

einhverju leyti leitt til taps ef lánþegi 

stendur ekki í skilum. Hver liður sé talinn á 

nafnverði, nema þeir sem lýst er í gr. 10 og 

reikna ber á grundvelli endurkaupavirðis. 

- Skilgreiningin á lánþega sé nógu víð til að 

ná yfir, auk lántaka sjálfs, þá aðila sem 

honum eru tengdir með þeim hætti að 

gjaldþroti eins fylgi hætta á gjaldþroti 

annars. 

- Útlánahætta af einum lánþega - aðrir 

bankar og opinberir aðilar undanskildir -

sé háð hámarki , og sé það í mesta lagi 25% 

af eigin fé, fyrir bankasamsteypu metið á 

grundvelli samstæðureiknings. V ið lægri 

mörk , í hæsta lagi 10% eigin fjár, verði 

stórar áhættur tilkynningaskyldar. 

- Kapp sé lagt á trausta skipan innra eftirlits 

og endurskoðunar. 

- Lánveit ingum til „venslaðra" aðila sé sér-

staklega gefinn gaumur, og séu þeim mun 

þrengri skorður settar en gilda gagnvart 

öðrum. 

- Fylgst sé með því að ekki sé of mik ið fé 

bundið hjá fáum stórum lánþegum. 

- Bönkum sé bent á nauðsyn þess að fylgjast 

vandlega með áhættum sínum á einstökum 

landsvæðum og í einstökum atvinnuveg-

um. 



Valdimar Kristinsson: 

Samgöngur og ferðamál 

Vegagerð - Endalok slitlagstímabilsins - Miklar áætlanir, 
minni framkvæmdir - Hringvegurinn vestanlands og norðan -
Hringvegurinn austanlands og sunnan - Aðrir vegir - Byggða-
tengingar með jarðgöngum - Einstakir staðir - Farþegaflutn-
ingar innanlands - Vöruflutningar innanlands - Hótel, gisti-
heimili og sumargistihús - Farþegaflutningar milli landa -
Vöruflutningar milli landa - Kaupskipastóll - Bifreiðaeign -
Flugfloti - Póstur og sími - Útvarp og sjónvarp. 

Annað hvort ár hefur verið rituð grein um 

samgöngur og ferðamál í Fjármálatíðindi 

(síðast birt í 1. hefti 1989). í þessum greinum 

hefur verið rætt um þróun samgöngumála 

innanlands og til og frá landinu og einnig 

vikið að ferðamálum, enda eru náin tengsl 

milli þeirra og samgöngumálanna. 

Vegagerð 
Ástand vegakerfisins er alltaf til umræðu, 

enda er stór hluti þess enn á mjög frumstæðu 

stigi, enda þótt yfirborð og annar frágangur 

vega á mörgum leiðum hafi tekið miklum 

stakkaskiptum á síðari árum og meginhluti 

umferðar fari nú um þessa góðu vegi. Góð-

vegagerð er hugtak, sem hér er notað um 

vegagerð, þar sem segja má að vegirnir séu 

komnir í framtíðarhorf, að því er varðar 

breidd, hæð og legu, og þeir lagðir bundnu 

slitlagi. Allt er þetta miðað við aðstæður á 

hverjum stað, og enn frekari umbætur gætu 

orðið síðar. 

Bundna slitlagið er ýmist steinsteypa, 

malbik, ol íumöl eða svokölluð klæðning. Allt 

heldur þetta vegunum í formi, þannig að þeir 

rjúka ekki lengur út í veður og vind, og þar 

með hverfur vegrykið. Ekki er þó rétt að tala 

um varanlegt slitlag; fátt er varanlegt og síst 

ódýrari gerðir slitlags. Hins vegar verður ekki 

komist hjá góðu eða allgóðu viðhaldi á svona 

vegum, annars verða þeir vart akfærir, og þar 

með má segja að varanleikinn sé kominn til 

sögunnar. 

Í síðustu samgöngugrein í Fjármálatíð-

indum var komist svo að orði um upphaf góð-

vegagerðar: 

„Lagning bundins slitlags á þjóðvegi hér á 

landi á sér ekki langa sögu og hefst raunar 

ekki að marki fyrr en með lagningu nýrrar 

Reykjanesbrautar milli Hafnarfjarðar og 

Keflavíkur, sem steypt var á árunum 1962 til 

1965. Fyrir þann tíma voru aðeins 5 km þjóð-

vega á landinu lagðir bundnu slitlagi (mal-

biki) ." 

Síðari setningin þarf frekari skýringar við. 

Hafnarfjarðarvegur mun hafa verið mal-

bikaður áárunum 1936 og 1941 (þá aðhálfu af 

breska hernum), samtals líklega rúmir 7 km. 

Þar af teljast nú 6 km til þjóðvega. Bútur af 

Suðurlandsbraut var malbikaður 1936, en um 

1,3 km steyptir á árunum 1937-1940. Þá var 

um hálfs annars km kafli (nú Hraunbær) mal-
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bikaður við Árbæ fyrir stríð, líklega 1936 eða 

1937. Suðurlandsbraut og Hraunbær eru nú 

hluti af gatnakerfi Reykjavíkur og eiga því 

ekki heima í upptalningu um bundið slitlag á 

þ jóðvegum. 

Næstu árin eftir endurnýjun Reykjanes-

brautar gerðist lítið í góðvegagerð, en 1972 

var lokið lagningu nýs vegar milli Reykja-

víkur (Árbæjar) og Selfoss, sem lagður var 

malbiki og o l íumöl , og 1971-1972 var einnig 

lagður steyptur vegur frá Reykjavík (Höfða-

bakka) og upp í Kol laf jörð. Frá 1974 var 

lægð í lagningu bundins slitlags fram til ársins 

1978, þegar ný tækni tók að ryðja sér til rúms. 

Var þar um að ræða svokallaða klæðningu, 

þegar mö l er dreift yfir ol íuborinn veg, sem 

virðist gefa góða raun bæði að því er varðar 

kostnað og endingu. Nær alltaf er miðað við 

tvöfalda klæðningu, sem venjulega er lögð 

með stuttu millibili. 

Haust ið 1990 var bú ið að leggja bund ið slit-

lag á liðlega 2250 km af þjóðvegum landsins, 

en þjóðvegakerf ið í heild er nú um 8500 km. 

Það skiptist í stofnbrautir (rúmlega 3800 km) , 

þ jóðbraut ir (4500 km) og þjóðvegi í þéttbýli 

( innan við 200 km) . Meginhlut i góðveganna 

eru stofnbrautir, þannig að nú er búið að 

leggja bund ið slitlag á ríflega helming þeirra. 

Þrátt fyrir þetta er góðvegagerð komin 

mun skemmra á veg hérlendis en í öðrum 

þróuðum löndum, og eftir að hún hófst að 

marki , hefur gætt vaxandi óþol inmæði 

margra með að þurfa að aka fjölfarna malar-

vegi, þegar munur inn á þeim og nýju veg-

unum er svo mikill. En þó að þannig sé mik ið 

verk óunn ið , þá hefur líka mik ið áunnist. svo 

sem á ýmsum aðal leiðum eins og 1. og 2. tafla 

og meðfylgjandi kort bera með sér. 

Endalok slitlagstímabilsins 
Haustið 1988 ríkti mikil bjartsýni um áfram-

hald góðvegagerðar hér á landi. Búið var að 

leggja bundið slitlag á nær 2000 km af vega-

kerfinu, og á f imm árum (1984-1988) hafði 

verið lagt á 250 km á ári að meðaltali . Menn 

sáu fyrir sér annað slíkt f imm ára t ímabil frá 

1989 til 1993. Þá yrði búið að leggja bundið 

1. tafla. bundið slitlag ú þjóðvegum 
- tegund fyrstu gerðar. 

Steypa Malbik Olíumöl Klœðning Alls 
Lagt á kin km km km km 

1936og 1941 - 6 - - 6 

1961 - - - - -

1962 3 - - - 3 

1963 11 - - - 11 

1964 - - - -

1965 18 3 - - 21 

1966 - - -
-> 

1967 1 1 - - 2 

1968 - - - - -

1969 - - - - -

1970 - - 11 - 11 

1971 3 3 12 - 18 

1972 11 5 20 - 36 

1973 -
-> 23 - 25 

1974 - 6 - 8 

1975 - 4 14 - 18 

1976 - - 14 - 14 

1977 - 1 11 - 12 

1978 1 7 20 14 42 

1979 - - 13 27 40 

1980 - 12 24 54 90 

1981 - 6 27 110 143 

1982 - 3 12 131 146 

1983 - 1 3 100 104 

1984 - 4 - 160 164 

1985 - 1 - 22"* 224 

1986 - 4 - 275 279 

1987 - 7 - 295 302 

1988 - - - 257 257 

1989 - - - 157 157 

1990 - 3 - 120 123 

Samtals 48 76 212 1.923 2.259 

slitlag á samtals um 3200 km vega, og þar með 

yrðu flest brýnustu verkefnin á þessu sviði 

afgreidd. Þá yrði nær allur hringvegurinn 

kominn upp úr aurnum og rykið af honum 

horfið. Auk þess gæti verið búið að klæða 

ýmsa vegi í uppsveitum Árnessýslu, um mið-

bik Borgarfjarðarhéraðs, út á Snæfellsnes, 

framhald sjóleiðarinnar með Baldri yfir 

Breiðaf jörð, frá Brjánslæk að ísafirði, frá 

D júp i til sunnanverðrar Strandasýslu, leiðina 

að Siglufirði og fleiri vegi á Norður- og Norð-

austurlandi. Samtals eru þetta 11-1200 km. 

En nú er komið annað h l jóð í strokkinn. 

Vegagerðarmenn tala jafnvel um, að „slitlags-
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2. tafla. Bundið slitlag á þjóðvegum 
í árslok 1990. 

Eftirfarandi tafla sýnir vegalengd fra Reykjavík 

(Pósthússtræti) til nokkurra staða og þann hluta 

leiðanna. sem lagður er bundnu slitlagi. 

Vega- Þar af bund- Malar-
lengd ið slitlag vegir 

km km % km 

Akranes 109 109 100 II 

Borgarnes 1 16 1 16 100 0 

Stykkishólmur 215 177 82 38 

Ólafsvík 23X 185 78 53 

Dalsmynni i Norðurárdal 154 154 100 0 

Búðardalur 197 180 91 17 

Patreksfjörður 464 249 54 215 

Ísafjörður 

um Suðurfirði 535 259 48 276 

um Þorskafjarðarheiði 504 292 58 212 

um Steingrímsfjarðarheiði 541 306 57 235 

Brú í Hrútafirði 201 191 95 11 

Hólmavík 315 234 74 81 

Hvammstangi 240 229 95 11 

Blönduós 2S7 276 96 11 

Varmahlíð 337 321 95 16 

Sauðárkrókur 362 346 96 16 

Siglufjörður 444 364 82 80 

Dalvík 455 404 89 52 

Akureyri 432 380 88 52 

Húsavík 523 471 90 52 

Reykjahlíð 531 442 83 89 

Egilsstaðir 

um Norðurland 705 447 63 258 

um Suðurland 709 455 64 254 

Reyðarfjörður 

unt Norðurland 73S 480 65 258 

um Suðurland 738 501 68 237 

Höfn í Hornafirði 473 364 109 

Kirkjubæjarklaustur 272 222 82 50 

Vík í Mýrdal 192 171 89 21 

Hvolsvöllur 106 106 100 0 

Þingvellir 50 50 100 0 

Hringvegurinn 1400 889 63 511 

t ímabi l inu sé lokið" . Væntanlega þó ekki í 

þeim skilningi, að ekki verði eitthvað klætt 

áfram af vegum, heldur hitt, að það , sem 

hefði getað gerst á hálfum áratug, stefnir í að 

taki einn til tvo áratugi. í stað vona um 250 

km klæðningu 1989 voru liðlega 150 km látnir 

duga, og 1990 urðu þeir aðeins um 120, kíló-

metrarnir. Framhaldið er því vissulega óráðið. 

Ástæðurnar fyrir þessum miklu breyt-

ingum eru tvíþættar. Annars vegar var hluti 

áætlaðs vegafjár tekinn til annarra nota, og 

hins vegar rýrði jarðgangagerð einnig 

almennt framkvæmdafé Vegagerðarinnar. 

Langt fram eftir þessari öld höfðu fáir trú á, 

að hringvegur næði nokkurn t íma alla leið um 

landið. Skeiðará var talin óbrúanleg, en árið 

1974 sannaðist, að svo var ekki. Sama van-

trúin ríkti hjá flestum varðandi framgang 

góðvegagerðar. Á árinu 1974 voru aðeins 8 

km vega lagðir bundnu slitlagi, og heildar-

lengd þeirra þá var ekki nema 144 km (miðað 

við 6 km á Hafnarfjarðarvegi frá 1936 og 

1941). Næstu árin varðárangurinn aðeins litlu 

meiri, en 1978 var byrjað á svonefndri klæðn-

ingu vega, og á n íunda áratugnum varð sann-

kölluð bylting í góðvegagerð. e inkum þó á 

síðari hluta hans eins og áður segir. 

Nú er því svo komið , að tæpir 900 km eða 

63% hringvegarins hafa verið lagðir bundnu 

slitlagi, en eftir eru rúmir 500 km. V íða 

vantar stutta kafla, en tveir eru langlengstir 

eða nær helmingurinn af því , sem eftir er, þ.e. 

leiðin frá Mývatnssveit að Egilsstöðum (Fella-

bæ), um 170 km, og úr Öræfum í Suðursveit, 

um 65 km. Reyndar saxaðist á þennan síðast-

nefnda kafla sl. haust, þegar klæddir voru 

nokkrir km undir Breiðamerkurjökl i . 

Verði fljótlega aftur tekið til við að leggja 

mikið af bundnu slitlagi á vegina í nokkur ár, 

hillir undir. að hægt væri að l júka hringvegin-

um, og er það sannarlega verðugt verkefni. 

með því móti mundu dreifðar byggðir lands-

ins tengjast miklu betur saman, en á því er 

höfuðnauðsyn. Þá byggir ferðaþjónustan að 

verulegu leyti á góðum samgöngum, en hún 

er mikilsverð og vaxandi atvinnugrein eins og 

best sést á því , að erlendir ferðamenn eyddu 

nær 8 mi l l jörðum króna hérlendis árið 1990 

og innlendir ferðamenn sjálfsagt öðru eins. 

Þegar hægt verður að b jóða upp á bund ið 

slitlag á hringveginum alla leið, batnar sam-

keppnisaðstaðan við út lönd til muna . Útlend-

ingum verður fremur hægt að halda í byggð, 

þegar miklu munar á vegum þar og í óbyggð-

um, enda eru mörg helstu náttúruundur 
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Bundið slitlag á þjóðvegum 
Lagt á árunum 1936 - 1991 

landsins við hringveginn eða í nálægð hans, 

sem t.d. leiðin sunnan jökla er gott dæmi um. 

Þá verður einnig mun auðveldara að halda 

landanum innanlands í sumarleyfum, þegar 

hægt er að skjótast milli landshluta, án þess 

að einkabíllinn komi í brotum til baka. Jafn-

framt getur fólk þá auðveldlega elst við góð-

viðrið, hvar sem það er að finna á landinu 

hverju sinni. Við þann eltingaleik myndi 

mikið innheimtast af bensínsköttum. 

Hér er sannarlega ekki um neinn hégóma 

að ræða, heldur meiri eða minni gjaldeyris-

sparnað, sem gæti numið milljörðum á ári, 

þegar haft er í huga, að Íslendingar eyddu um 

13 milljörðum króna í ferðagjaldeyri erlendis 

á árinu 1990. En furðu erfitt virðist að fá 

menn til að taka tillit til ferðaþjónustunnar, 

þegar um vegabætur er að ræða. Hringvegur-

inn er varla nefndur í þessu sambandi, og 

engin áform munu t.d. vera uppi um að laga 

svo mikilsverða ferðamannaleið sem veginn 

um Gjábakkahraun og Laugarvatnsvelli 

(milli Þingvalla og Laugarvatns), þótt hann sé 

aðeins 16 km langur og á annarri aðalleiðinni 

að Gullfossi og Geysi. 

Miklar áætlanir - minni framkvæmdir 
Fullyrðingin hér að ofan, um ferðamálin og 

vegina, er þó ekki alls kostar rétt. Á sl. sumri 

(1990) skipaði samgönguráðherra starfshóp 

til að gera nýja langtímaáætlun um vega-

framkvæmdir. Samkvæmt þessari áætlun, 

sem nær yfir tímabilið 1991-2002, á góðvega-

kerfið (með bundnu slitlagi) að ná 5350 km 

eftir 12 ár. Þetta er 3100 km meira en nú er og 

2200 km meira en fyrri áætlanir höfðu lengst 

náð, en þær miðuðu við 3140 km góðvega-

kerfi. í þessari áætlun er nær allt talið með. 



Bundið slitlag 
haustið 1990 
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sem menn hafa talað um eða jafnvel látið sig 

dreyma um (að undanteknum hálendisvegun-

um) , nema tenging Siglufjarðar og Ólafs-

fjarðar um Héðinsf jörð , og tenging Grinda-

víkur og Þorlákshafnar um Selvog. 

A u k þess fylgja með áætlanir um jarðgöng 

á Aust f jörðum og Vestf jörðum og um margar 

stórbrýr yfir fljót og firði. 

Þessi langtímaáætlun gerir því ráð fyrir ríf-

lega 250 km meðaltalsaukningu á heildar-

lengd góðvega á ári og er því í samræmi við 

fyllstu vonir og óskir helstu áhugamanna um 

vegagerð. H i ð eina, sem skyggir á bjartsýn-

ina, er það , að á árinu 1991, sem er fyrsta ár 

langtímaáætlunarinnar, stendur ekki til að 

lengja góðvegina nema um 73 km. 

Hringvegurinn vestanlands og norðan 
Hringvegurinn er 1400 km langur, og nú 

hafa tæpir 900 km verið lagðir bundnu slitlagi, 

og eru því rúmir 500 km af hringnum enn 

malarvegir, eins og segir fyrr í greininni. 

Þrátt fyrir mikinn samdrátt í lagningu 

bundins slitlags borið saman við undanfarin 

ár miðað i þ ó töluvert á leiðinni Reykjavík-

Akureyri á síðastliðnu sumri. Lok ið var við 

tvo stutta kafla hjá ol íustöðinni í Hvalfirði, 

og er þar með bú ið að klæða allan veginn frá 

Reykjavík að Dalsmynni í Norðurárdal , 

sunnan undir Bau lu , yfir 150 km leið. Þar er 

bú ið að leggja nýjan veg nær ánni í stað hlykkj-

ótta kaflans hjá Hreimsstöðum, og var hann 

klæddur snemma sumars á þessu ári. Sunnan 

Fornahvamms er annar ál íka langur, ófrá-

genginn kafli, en hann er allgóður af malar-

vegi að vera, enda ekki komið að vegabótum 

þar. 

Nú er kominn nýr vegur að hluta til í brekk-

unni norður af Holtavörðuheiði og bundið 

slitlag alla leiðina að brúnni á Hrútafjarðará. 

Par með er kominn samfelldur góðvegur frá 

Fornahvammi að Bólstaðarhl íð (Húnaver i ) , 

yfir 140 km leið. Löngum þótti seinfarið um 

Húnavatnssýslur, en nú er sú leið mun greið-

færari en áður. Bólstaðarhl íðarbrekkan er 

áfram slæm, en ekki mun ákveðið, hvar né 

FJÁRMÁLATÍÐINDI 

hvenær vegurinn um hana verður endur-

byggður. 

Tveir kaflar á hringveginum, í sunnan-

verðri B lönduh l íð niðri við Héraðsvötn, voru 

frágengnir og klæddir sl. sumar og tengdust 

þar með vegabótum í h inum skagfirska 

Norðurárdal . F»ar með er kominn samfelldur 

góðvegur frá ofanverðri Bólstaðarhlíðar-

brekkunni um Vatnsskarð og Skagafjörð og 

nærfellt að brekkunni við Norðurárbrú efri, 

þar sem fólk fetar sig í áttina að Gi l jarei tum 

og Öxnadalsheiði . 

Erfitt er að leggja góðan veg um Giljareit-

ina, en þar er byrjað á vegabótum. Vegurinn 

verður færður niður í gilið að austanverðu, en 

upp verður hann að fara aftur, þegar vestar 

dregur, vegna þrengsla. A ð þessum fram-

kvæmdum verður þó hin mesta samgöngu-

bót , þv í að þarna er nú einn versti vegur 

landsins af f jö l förnum leiðum að vera. U m 

sjálfa Öxnadalsheiðina er hins vegar búið að 

leggja góðan veg (þótt brekkan hjá Bakkaseli 

sé ansi brött) , og bú ið var að klæða megin-

hluta hans bundnu slitlagi, en sú klæðning 

skemmdist að mestu og hefur ekki verið 

endurnýjuð ennþá. 

Snemma sumars sem leið var tekinn í 

notkun nýr og ful lkominn vegur á Hörgár-

bökkum frá Bægisá og langleiðina að Lauga-

landi, þar sem hann tengdist fyrri klæðningu. 

Síðsumars var síðan hafist handa um fram-

haldið inn Öxnadal inn og stefnt á Þverá við 

samnefnda rétt. Ætlunin er að klæða hluta af 

þessum vegi haustið 1991. Þá er eftir um 10 

km kafli inn Öxnadal inn , að mestu á sléttu 

landi , nema hvað vegarstæði er erfitt við 

Hraun , þar sem háir hólar hálfan dalinn fylla. 

í hó lunum er nú einnig unnið að mik lum 

vegabótum. 

Þannig er bú ið að klæða og endurnýja 385 

km af leiðinni milli Reykjavíkur og Akur-

eyrar eða 89%. Eru þessir vegir yfirleitt 

góðir , eftir því sem hægt er að gera kröfur til 

hér á landi. Segja má , að undantekningarnar 

séu þrjár auk nokkurra lélegra brúa, þar sem 

brúin á Laxá í Kjós er líklega einna versta 

dæmið. Fyrst er það Botnsvogur suðvestanfrá 
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tal ið. þar sem klætt var á gamlan, lélegan veg 

án verulegra lagfæringa. einkum að sunnan-

verðu. undir Votabergi. En varla er þó ástæða 

til að leggja mik ið í lagfæringu þarna, ef nú 

fer að hilla undir Hvalf jarðargöng. Hins 

vegar virðast nýklæddu kaflarnir sinn hvorum 

megin við ol íustöðina í Hvalfirði vera vel við-

unandi , þegar tekið er tillit til landslagsins. 

Þá er það alllangur vegur við Munaðarnes 

og langleiðina að Hreðavatni . Þar eru all-

margar beygjur á veginum og hann sums 

staðar i mjórra lagi, enda var gamli vegurinn 

lítið lagfærður fyrir klæðningu. Þarna hagar 

svo til, að ókunnugir eiga ekki von á vara-

sömum kafla, og hefur það valdið slysum, 

þannig að úrbóta er þörf. Hins vegar veitir 

landslagið viðvörun í Botnsvogi, og hlykkj-

óttur vegur í hrauninu milli Grábrókar og 

Brekku fer svo vel í landinu, að líklega væri 

rett að búa við hann áfram. 

Þriðji slaki vegurinn er síðan stuttur kafli á 

Þelamörk í Hörgárdal vestan við Dalvíkur-

vegamótin að mó tum nýja vegarins á Hörgár-

bökkum. Þennan kafla þyrfti að laga, svona 

nálægt þéttbýli Eyjafjarðar. 

Hringvegurinn austanlands og sunnan 
Austan Eyjaf jarðar liggur hringvegurinn 

um Víkurskarð, sem reynst getur erfitt á 

vetrum, þótt vegurinn þar sé mikil framför frá 

leiðinni um Vaðlaheiði . Þá heldur góðvegur-

inn áfram um Ljósavatnsskarð og alla leið að 

Húsavík . Hringvegurinn liggur hins vegar yfir 

Skjálfandafl jót hjá Fosshóli og yfir Fljóts-

heiði. Þar vantar vegabætur og bund ið slitlag, 

og gildir það raunar um alla leiðina austur að 

Lagarfljóti, að undanteknum kafla í Reykja-

dal beggja vegna Laugaskóla, og smábútum 

við Mývatn hjá Skútustöðum, Vogum og 

Reykjahl íð . Þarna er því stóri, veiki hlekkur-

inn í hringveginum. sem verður líklega síðast 

lagfærður á Möðrudalsöræfum. 

Frá Egilsstöðum liggur góðvegur að Reyð-

arfirði (og Eskifirði), og þaðan eru drjúgir 

kaflar fullgerðir alla leið að Hornafirði . 

Leiðin með f jörðum er lengri en um Breiðdal , 

en mikilvægari fyrir byggðirnar, og þar eru 

hugsanlegar styttingar síðar. Næstu vega-

bætur þarna munu áætlaðar við Beruf jörðinn 

norðanverðan. 

Nú hefur verið lagður góður vegur um 

Mýrar og Hornaf jörð nema á kafla við Bjarnar-

nes. Vestan Smyrlabjargaár vantar bund ið 

slitlag langleiðina að Öræfum. Þarna þykja 

vegir oft slæmir, vegna þess hve erfitt er að ná 

í góðan ofaníburð, og því mikil þörf á klæðn-

ingu. Áætlað hafði verið að byggja nýja brú á 

Stemmu. en þar sem hún yfirgaf fyrri farveg 

nýlega og tók að renna í Jökulsár lón, sparast 

brúargerðin, og er talað um að bæta þá veginn 

í staðinn. Reyndar voru klæddir 8 km á 

þessum slóðum sumarið 1990. 

Milli Öræfa og Reykjavíkur er kominn 

góðvegur mestalla leið. Undantekningarnar 

eru kafli vestan Kirkjubæjarklausturs, þar 

sem ný brú á að koma á Skaftá í stað gamallar 

þrí- eða fjórskiptrar brúar. Þá vantar nýja brú 

á Kúðaf l jó t , sem mun stytta hringleiðina 

nokkuð og losa hana við snjóþungan kafla í 

Skaftártungum. Þriðji kaflinn er svo í Land-

ey junum, þar sem nú er verið að byggja nýja 

brú yfir Markarfl jót við bæinn Seljaland. 

Brúin og nýr 10 km vegur vestan hennar eiga 

að vera tilbúin til umferðar vorið 1992. Mun 

þetta leiða til nokkurrar styttingar hringveg-

arins. Þá er aðeins ótalinn ófrágenginn smá-

kafli ofan við kauptúnið í V ík . Vegabætur þar 

verða dýrar. þar sem ætlunin er að hlífa 

gróðursælu gili neðan vegarins við jarðraski. 

Aðrir vegir 
Óv íða er um þessar mundir unnið að veru-

legum vegabótum á vegakerfinu utan hring-

vegarins. Til dæmis bættist lítið við bundna 

slitlagið á leiðinni út á Snæfellsnes á sl. ári, en 

nú eru áætlaðar frekari vegabætur á Mýrum. 

Enn vantar því verulega á góðvegagerðina 

milli Borgarness annars vegar og Stykkis-

hólms og Ólafsvíkur hins vegar. Þar á meðal 

er enn aðeins á umræðustigi vegur um svo-

nefnda „vatnaleið", vestan Selfjalls, sem 

ætlað er að koma í stað leiðarinnar um Kerl-

ingarskarð. 
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Á Vestf jörðum er helsta framkvæmdin við 

Dýraf jarðarbrúna, sem ætlunin er að opna til 

umferðar í haust (1991). Vegurinn frá 

Skutulsfirði (ísafirði) að Hestfirði er nú að 

mestu lagður bundnu slitlagi. Þá er komin brú 

á Langadalsá, neðarlega, í framhaldi af vega-

gerðinni um Lágadal. Er nú orðið mun greið-

færara milli Steingrímsfjarðar (Hó lmavíkur ) 

og D j úps heldur en áður var. Fer Vestfjarða-

kjá lkinn nú að mynda eina heild sem aldrei 

fyrr samgöngulega séð, sem styrkist enn 

frekar með Vestf jarðagöngunum, sem hafinn 

er undirbúningur að. 

Á Norður landi er mesta framkvæmdin 

jarðgöng um Ólafsfjarðarmúla, en þau voru 

opnuð til umferðar í desember sl. Vegabótum 

Dalv íkurmegin er þó ólokið. 

Sunnanlands er nú bú ið að klæða síðasta 

hluta Þorlákshafnarvegar, sunnan Hvera-

gerðis, og er endurgerð Árborgarhringsins 

þar með lokið. Fleiri vegabætur munu á 

áætlun syðra svo sem leiðin að F lúðum, kafl-

inn frá Álftavatni að Sogsvirkjunum, Skál-

holtsvegur og leiðin frá Árnesi og upp í Þjórs-

árdal, sérstaklega ef farið verður að vinna við 

Búrfellsvirkjun I I . Á þeirri leið mun ætlunin 

að flytja veginn niður fyrir Gaukshöfða . 

Nú eru mörg ár síðan allir þéttbýlisstaðir á 

Reykjanesi voru tengdir saman með bundnu 

slitlagi, en umferðarþunginn á Reykjanes-

brautinni er orðinn svo mikill (að meðaltali 

um 5000 bílar á dag allt árið, og munar ekki 

miklu á sumri og vetri), að ýmsir telja fulla 

þörf á að breyta henni í eiginlega hraðbraut 

með f jórum akreinum. Hugsanlegt álver á 

Keilisnesi mun auka m jög þörfina á þeirri 

framkvæmd. 

Nú er lokið langþráðri brúargerð á Arnar-

neshæð og ný brú tekin við af gamalli á Kópa-

vogslæknum, sem mun stuðla að auknu 

umferðaröryggi. Ýmissa annarra endurbóta 

er þörf á þ jóðvegum innan höfuðborgar-

svæðisins vegna stóraukins umferðarþunga. 

Byggðatengingar með jarðgöngum 
Eins og bent var á hér að framan vantar nú 

ekki nema rúmlega 900 km á, að bú ið sé að 

koma nær öl lum aðalleiðum í vegakerfi lands-

ins í viðunandi horf. M iðað við meðaltal 

framkvæmda 1984-1988 mætti l j úka þessu 

grundvallarvegakerfi á innan við f jórum 

árum. Vissulega er það þó umtalsvert á tak, 

en þar sem samgöngubætur eru að margra 

áliti nánast hið eina raunhæfa, sem hægt er að 

gera í byggðamálum, og hið eina, sem hægt er 

að sameina nær alla landsmenn um í þeim 

má lum , er ástæða til að ætla. að allra leiða 

verði leitað til að láta þær ganga eftir. Auka-

ávinningur í þessu sambandi eru síðan hin 

jákvæðu áhrif góðvegagerðar á ferðamál in . 

sem margir telja einn vænlegasta vaxtarbrodd 

atvinnulífsins víða um land. 

Samgöngukerf ið á landi byggir þó ekki á 

vegunum einum, jarðgöng set ja æ meiri svip á 

umræðuna um samgöngu- og byggðamál , 

enda hefur jarðgangagerð fleygt fram hér á 

landi á síðustu árum og stefnir í það , að ein-

ingaverð í jarðgöngum lækki um allt að heim-

ing á innan við áratug, frá 1984. Skapar það 

að sjálfsögðu ný viðhorf í þessum má lum. 

Margir telja þ jóðarnauðsyn, að hagrætt 

verði í sjávarútvegi og fiskvinnslu. Það gerist 

ekki nema með því mót i , að fækkað verði 

uppskipunarstöðum stærstu fiskiskipanna og 

minni fiskvinnslustöðvar geti sérhæft rekstur-

inn. Jarðgöng milli byggðarlaga eru for-

sendur þess, að þetta megi takast á Vest-

f jörðum og Aust f jörðum og að nokkru leyti á 

Norðurlandi . 

En þetta eru dýrar framkvæmdir og æski-

legt að geta sýnt fram á fleiri kosti, er af þeim 

muni leiða. Það eru þá fyrst fyrirbyggjandi 

þættir, að áfram nýtist fasteignir og önnur 

aðstaða í þorpum, sem ella kynnu að verða 

meira eða minna yfirgefin með t ímanum. Þá 

munu stórbættar samgöngur leiða til þess, að 

ákveðnir staðir taka forystu í því að veita 

margvíslega þ jónustu, sem um leið mun 

batna á hverju svæði fyrir sig, en verður jafn-

framt viðunandi fyrir smærri staði í nágrenn-

inu. þar sem greiðfært verður á milli og yfir-

leitt stutt að fara. 

Jarðgöng eru líka varanleg mannvirki og 

mundu opna nýjar ferðamannaleiðir til fram-
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búðar. Margir Austf jarða, Vestfirðir og 

nyrsti hluti Tröllaskaga á Norðurlandi hafa 

einmitt verið afskiptir að þessu leyti. 

Gröf tur langra jarðganga er nýjung hér á 

landi og hófst með virkjun B löndu , en síðan 

tóku við veggöng í Ólafsf jarðarmúla, sem 

tekin voru í notkun í desember sl. Æt lunin er, 

að næstu stórframkvæmdir á þessu sviði verði 

á Vestf jörðum og síðan verði haldið til Aust-

fjarða. Jafnframt mætti velta fyrir sérfjarlæg-

ari markmiðum á þessu sviði. 

Í meðfylgjandi yfirliti um „byggðateng-

ingar með jarðgöngum' ' eru nefndir 14 staðir, 

þar sem greinarhöfundi sýnist geta komið til 

álita að grafa veggöng næstu tvo áratugina 

eða svo. Samtals yrðu mannvirkin um 70 km á 

lengd og kosta, samkvæmt mjög lauslegri 

áætlun, um 26,5 mil l jarða króna. Svona til 

lauslegrar v iðmiðunar má geta þess, að á 

þremur áratugum, frá því um 1960, grófu 

Færeyingar 13 jarðgöng, samtals nær 23 km á 

lengd. Taflan um jarðgangahugmyndirnar 

verður nú skýrð lítið eitt. 

Einstakir staðir 
Hvalfjörður. G öng undir Hvalfirði munu 

fjárhagslega séð langhagkvæmustu stórfram-

kvæmdirnar á þessu sviði, enda talið, að 

gjaldtaka í aldarf jórðung gæti að fullu greitt 

allan kostnað við þau. A f því mætti ráða, að 

Hvalf jarðargöng ættu ekki mörg ár í land. 

Verði grafið undir f irðinum við Hnausasker, 

kæmist Akranes í þ jóðbraut og yrði litlu fjær 

Reykjavík en Keflavík er nú. Jafnframt 

mundi leiðin milli Akraness og Borgarness 

styttast um eina 7 km og færi niður undir 30 

km. Hvalf jarðargöng gætu styrkt verulega 

byggðaþróun um mitt Vesturland og færðu 

raunar allan vestur- og norðurhluta landsins 

nær höfuðborgarsvæðinu, en þó einkum 

Snæfellsnes, Dali og jafnvel Húnavatnssýsl-

ur. Þessi áform eiga því fullt erindi inn í 

umræðuna um byggðamálin. 

Flateyri - Suðureyri - Ísafjörður. Jarð-
gangagerð undir Breiðadalsheiði er nú í 

undirbúningi og verður næsta stórfram-

kvæmd á þessu sviði. Þessi jarðgöng munu 

skapa nýjan grundvöll undir þróun byggðar á 

norðanverðum Vestf jörðum í framtíðinni . 

Ætlunin er hafa göngin þriggja arma með 

gatnamótum í mið ju . 

Ólafsfjarðarmúli. V innu við jarðgöngin er 

að mestu lokið, og voru þau opnuð til 

umferðar í desember síðastl iðnum. 

Ólafsfjörður- Héðinsfjörður- Siglufjörður. 
Farið var að tala um þessi göng, eftir að séð 

var fyrir endann á grefti í Ólafsf jarðarmúla. 

Samanlagt eru þau ekki miklu lengri en Múla-

göngin og mundu tengja Siglufjörð við 

Eyjafjarðarsvæðið, sem vegurinn um Lág-

heiði hefur aldrei gert sómasamlega. Enn-

fremur myndaðist þarna stórbrotin ferða-

mannaleið um norðurströnd Tröllaskaga. 

Milli Ólafsfjarðar og Siglufjarðar yrðu þá 

aðeins rúmir 20 km. 

Undir Öxnadalsheiði. Mörgum mun 
finnast, að þarna fari hugarflugið úr böndun-

um, en því er til að svara, að frá innanverðum 

Norðurárdal í Skagafirði og yfir að Bakka-

seli í Öxnadal eru „ekki nema" 10 km. M e ð 

göngum þarna á milli losnuðu vegfarendur 

bæði við Öxnadalsheiðina og Gil jareit ina, þá 

miklu farartálma, sem eru einna verstir á allri 

Byggðatengingar með jarðgöngum 

Kostn. lengd 

í m.kr. í km 

Hvalf jörður 

Flateyri - Suðureyri - Ísafjörður 

Ólafsfjarðarmúli 

Ólafsf jörður - Héðinsf jörður 

Siglufjörður - Héðinsf jörður 

Undir Öxnadalsheiði 

Undir Vaðlaheiði 

Vopnaf jörður - Hérað 

Seyðisfjörður - Loðmundarf j . 

Norðf jörður - Loðmundarf j . 

Norðf jörður - Eskif jörður 

Fáskrúðsfjörður - Reyðarfjörður 

Gegnum Reynisfjall við V ík 

Tenging Fossvogs og Breiðholts 

undir Kópavogi (tvenn göng) 

Samtals 

3.700 

2.700 

900 

500 

700 

4.5 

8,8 
3,2 

1.6 
2,4 

3.500 10,0 

2.500 

1.800 
1.600 
1.900 

1.700 

1.600 
300 

7.2 

6.3 

5.4 

6.5 

5.6 

5,3 

1,0 

3.100 2,2 

26.500 70,0 
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hringleiðinni. Sérstaklega yrði tengingin 

jákvæð fyrir samskipti Skagfirðinga og Ey-

firðinga. 

Undir Vaðlaheiði. Þar er nokkuð sömu 

sögu að segja og í síðastnefnda dæminu, 

nema hvað Víkurskarð er ekki sami farar-

tálmi og Öxnadalsheiði. Hins vegar mundu 

göng undir Vaðlaheiði gegnt Akureyri og 

austur að Fnjóská auðvelda mjög öll sam-

skipti milli Eyfirðinga og Þingeyinga, og með 

þessum tveimur stórframkvæmdum myndaði 

Mið-Norðurland eina heild sem aldrei fyrr. 

Þá væri hugsanlegt, að Eyfirðingar vildu 

virkja jarðhita austan heiðar og leiða til sín í 

gegnum slík göng. 

Vopnafjörður - Fljótsdalshérað. Vopna-
fjörður er því miður einangraður frá Fljóts-

dalshéraði af breiðum fjallgarði. Úr því væri 

þó hægt að bæta með alllöngum göngum, 

byggðum til styrktar, og samtímis opnaðist 

mikilsverð ferðamannaleið meðfram strönd-

inni. 

Seyðisfjörður - Loðmundarfjörður -
Norðfjörður. Þarna yrði samtals um hvorki 

meira né minna en 12 km jarðgöng að ræða 

eða álíka langa leið og ef grafið yrði undir 

Fjarðarheiði. Mun betra sýnist þó að hafa 

tvenn löng göng helduren ein mjög löng. Auk 

þess er ekki nema 30 mínútna akstur yfir 

Fjarðarheiði milli Egilsstaða og Seyðisfjarð-

ar, þegar snjór hamlar ekki umferð. og náin 

samskipti bæjanna við ströndina eru vissulega 

æskileg. 

Norðfjörður - Eskifjörður. Reynslan 
sýnir, að Oddsskarðsgöngin duga ekki sem 

skyldi. H u g m y n d i r hafa verið uppi um önnur 

göng á sama stað neðar í fjallinu eða önnur 

enn lengri, er opnuðust við botn Eskifjarðar 

innan við byggðina. Þar með væri bratti vegur-

inn ofan við bæinn úr sögunni og málið leyst 

til frambúðar. Varla kæmi annað til greina, 

svo að ekki verði grafin þrenn göng á svæðinu 

áður en lýkur. 

Fáskrúðsfjörður - Reyðarfjörður. Þar 
yrðu göng grafin fyrst og fremst til styttingar á 

veginum sem næmi 32 km. er færðu syðri firð-

ina nær meginbyggð Austfjarða. 

Göng gegnum Reynisfjall við Vík yrðu 
aðeins um einn km á lengd. en mundu tengja 

Víkurkauptún við meginhluta byggðarinnar í 

Mýrdal mun betur en áður. Frekari byggð á 

þessum slóðum gæti þá allt eins risið vestan 

fjallsins, án þess aðsamhengið slitnaði, og gæti 

það skapað nýja möguleika við Dyrhólaós. 

Tenging Fossvogs og Breiðholts undir Kópa-
vogi. Síðast í þessari upptalningu og það 

nýjasta í umræðunni um veggöng er tenging 

Fossvogs og Breiðholts undir Kópavogi. er 

kæmi í staðinn fyrir Fossvogsbraut. A ð vísu 

tala sumir fremur um göng samsíða Foss-

vogsdal, er yrðu heldur styttri, en hér er 

miðað við göng frá Lundi við Nýbýlaveg í 

stefnu á Breiðholtsbraut. Brautin liggur afar-

vel við umferð. þar sem hún gengur um mitt 

Breiðholtið og stefnir síðan á fyrirhugaða 

Elliðaárbrú í framhaldi vegarins við Rauða-

vatn, suðaustan Seláss. Við hinn endann lægi 

leiðin síðan sunnan Öskjuhlíðar, um Hlíð-

arfót og sem leið liggur að gatnamótum Sól-

eyjargötu og Hringbrautar. Með þessu móti 

væri komin ný leið inn og út úr borginni, sem 

bæði myndi auka hagræðingu og öryggi í 

umferðinni. 

Mjög er misjafnt eftir svæðum. hve mikið 

þarf að grafa af veggöngum til þess að bæta 

aðstöðuna verulega í einstökum landshlut-

um. Þannig þarf að grafa tæpa 9 km á mið-

hluta Vestfjarða og rúma 7 km til að tengja 

Ólafsfjörð og Siglufjörð vel við Eyjafjarðar-

svæðið. Hins vegar þarf að grafa hátt í 30 km 

til að tengja Austfirði sómasamlega saman. 

Þar af munar langmest um Seyðisfjörð með 

yfir 40% af heildarverkefninu austanlands. 

Þannig yrðu fannirnar á Fjarðarheiði þjóðfé-

laginu dýrkeyptar. 

Farþegaflutningar innanlands 
Farþegaflutningar hér á landi fara að lang-

mestu leyti fram með bifreiðum og þá aðal-

lega einkabifreiðum. sem fjölgað hefur gífur-

lega. Þriðja tafla sýnir fólksflutninga á sér-

leyfisleiðum 1956-1990, en þar er um að ræða 

almenningsvagna aðra en strætisvagna, sem 

eru í reglubundnum ferðum. Farþegafjöldinn 
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3. tafla. Fólksflutningar á sérleyfisleiðum 
1956-1990.1) 

Ekin Farþega-
vegalengd TALA 

km 

þús. km farþega í þús. 

1956 5.431 684.357 34.996 

1960 5.302 635.317 31.852 

1965 5.167 550.369 32.8X6 

1970 2.7X7 509.909 34.340 

1975 2.165 490.553 31.276 

1980 2.067 467.253 27.819 

1981 2.406 507.201 32.373 

1982 2.5X5 487.525 31.461 

1983 2.807 501.664 31.459 

1984 2.850 504.724 31.446 

1985 2.908 502.705 32.657 

1986 2.857 496.371 32.656 

1987 2.856 461.823 30.77X 

1988 2.953 406.417 27.697 

1989 3.081 438.454 30.700 

1990 3.152 448.900 31.934 

1) Fólksflutningar á Hafnarfjarðarleið og Mosfellsleið eru ekki taldir 
með. sjá texta. 

er breytilegur frá ári til árs, en síðustu árin 

hefur hann verið um 4-500 þús. á ári, lægst 

406 þús. 1988, en hækkaði upp í 449 þús. 

1990, líklega einkum vegna f jölgunar 

erlendra ferðamanna. Tölurnar um farþega-

km sýna farþegafjöldann margfaldaðan með 

ekinni vegalengd hvers og eins. Strætisvagna-

leiðir á höfuðborgarsvæðinu og á Akureyri 

eru ekki taldar með. 

Strætisvagnar Reykjavíkur halda nú uppi 

ferðum á 20 leiðum. Flestir urðu farþegar 

strætisvagnanna 1962 eða um 18 mil l jónir , en 

þeim fækkaði síðan næstu árin og urðu um 13 

mill j . 1969. Nýtt leiðakerfi var tekið upp 

vorið 1970, og þá varð nokkur fjölgun far-

þega. Komust þeir upp í nær 15 mil l j . 1973, en 

síðan fór þeim aftur fækkandi og hafa á síðari 

árum ekki verið nema um 7½ mi l l jón. Út-

þensla byggðarinnar og stórfjölgun einkabif-

reiða hefur gert rekstur strætisvagna erfiðari. 

Strætisvagnar Reykjavíkur aka um 

Reykjavík og Seltjarnarnes. Kópavogur 

hefur haft sína eigin strætisvagna, og Land-

leiðir hafa þ jónað Hafnarfirði og Garðabæ. 

Nú hafa verið stofnuð samtök allra sveitarfé-

laga á höfuðborgarsvæðinu utan Reykjavíkur 

og Seltjarnarness um strætisvagnaþjónustu, 

sem heita Almenningsvagnar bs. (les byggða-

samlag). Ná þau til Kópavogs, Garðabæjar , 

Hafnarf jarðar, Bessastaðahrepps, Mosfells-

bæjar og Kjalarness. Áætlað er, að starfsemin 

hefjist vorið 1992. Rekstrarti lhögun er ekki 

ákveðin, en í athugun mun að b jóða út 

ákveðin svæði til nokkurra ára. Þá fylgdi með 

aðlögunart ími um endurnýjun og samræm-

ingu á vagnakosti v iðkomandi aðila. 

Ætlunin mun vera að hafa nána samvinnu 

við Strætisvagna Reykjavíkur og reyna að 

koma á skiptimiðakerfi, er gildi um allt 

svæðið. Langar vegalengdir munu þó líklega í 

sumum tilfellum valda þar erfiðleikum. Ekki 

er reiknað með tæknibyltingu í rekstri strætis-

vagnanna á höfuðborgarsvæðinu á næstunni 

og engin efni til að gera róttækar tilraunir á 

því sviði. Hins vegar verður fylgst grannt með 

áætlun Hamborgara um að knýja sína strætis-

vagna með vetni. 

Innanlandsflugið er mikilvægur þáttur í 

samgöngumálum. Meginhluti þess er á 

vegum Flugleiða, og hefur félagið flutt yfir 

200 þús. manns á ári síðan 1974, sjá 4. töflu. 

Farþegafjöldinn komst upp í 275 þúsund 

manns árið 1987, en mun í fyrra hafa lækkað 

4. tafla. Innanlandsflug Flugleiða 1955-1990. 

Flogin Far- Furþega-

vegalengd þega- km Fragt Póstur 

þús. km. fjöldi í þús. tonn tonn 

1955 1.150 44.512 10.013 949 107 

1960 868 51.593 10.879 1.053 151 

1965 1.811 93.489 22.274 1.292 177 

1970 1.149 108.328 26.238 3.401 437 

1975 2.136 205.176 49.242 5.243 676 

19X0 2.023 221.861 55.915 2.613 765 

1981 2.032 217.031 55.640 2.418 814 

1982 2.144 221.296 56.734 2.346 834 

1983 1.934 202.501 52.038 2.250 881 

1984 1.920 217.112 55.448 2.242 845 

1985 2.145 244.027 61.118 2.232 1.027 

1986 2.219 257.801 64.064 2.085 1.071 

1987 2.483 275.575 67.833 2.398 1.157 

1988 2.521 257.939 63.586 2.154 1.075 

1989 2.460 252.237 62.993 2.029 1.033 

1990 2.559 256.771 64.511 1.948 1.038 
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um 7 % frá því metári eða niður í 257 þús. 

Innanlandsflug, sem hér svarar að farþega-

fjölda til íbúaf jö lda alls landsins, er hlutfalls-

lega m jög mik ið á alþjóðlegan mælikvarða. 

Fjölgun erlendra ferðamanna á efalaust 

nokkurn þátt í að halda uppi svo miklu far-

þegaflugi, en þá ber þess einnig að geta, að 

fleiri félög fljúga innanlands heldur en Flug-

leiðir. Vöruf lutningar í lofti hafa dregist 

mik ið saman á síðari árum eins og einnig sést 

á 4. töf lu, en þeir náðu hámarki 1975. Bætt 

vegakerfi á sinn þátt í því . 

Mikilvægustu flugleiðir Flugleiða innan-

lands eru sýndar í 5. töflu, en það eru 

leiðirnar frá Reykjavík til Akureyrar, Vest-

mannaeyja , ísafjarðar og Egilsstaða. Lang-

flestir fljúga til og frá Akureyri eða meira en 

þr ið jungur innanlandsfarþega félagsins. 

A u k Flugleiða fljúga nokkur minni flugfé-

lög reglulega til ýmissa staða innanlands. 

Flugfélag Norðurlands flýgur frá Akureyri til 

staða á Norðausturlandi (að meðtö ldum 

Siglufirði og Grímsey) og einnig til Egilsstaða 

(daglega) og ísafjarðar (daglega á sumrin, en 

f j ó rum sinnum í viku á veturna). Einnig hefur 

verið flogið til Reykjavíkur um Ólafsf jörð og 

Húsavík . Þá er félagið að hefja flug milli 

5. tafla. Farþegaflutningar á helstu flugleiðum 
Flugleiða innanlands 1955-1990. 

Rvík- Rvík- Rvík- Rvík-

Akureyri Vestm. Ísafj. Egilsst. 

-Rvík -Rvík -Rvík -Rvík 

1955 13.330 9.177 5.520 4.078 

1960 16.784 11.143 5.678 5.933 

1965 31.701 16.166 11.696 17.170 

1970 36.911 20.363 14.581 13.044 

1975 66.618 46.931 26.279 20.576 

1980 82.952 27.192 33.556 30.605 

1981 81.331 24.350 30.527 32.072 

1982 84.039 23.417 33.443 31.972 

1983 75.754 20.565 34.637 29.271 

1984 81.749 26.080 36.317 31.776 

1985 88.619 38.374 36.847 36.807 

1986 94.683 42.326 38.352 36.010 

1987 106.861 45.784 41.102 36.552 

1988 98.039 44.508 36.957 37.268 

1989 95.040 43.238 36.166 37.267 

1990 96.218 42.534 35.005 37.631 

Akureyrar og Keflavíkurflugvallar í tengslum 

við mill i landaflugið. Félagið hefur flutt um 20 

þúsund farþega árlega í áætlunarflugi síðustu 

árin. 

Íslandsflug (áður Arnarf lug-Flugtak) 

flýgur frá Reykjavík til staða á Vestur- og 

Norðvesturlandi og einnig til Vestmannaeyja. 

Það flutti um 30 þús. farþega í áætlunarflugi á 

árinu 1990. 

Flugfélagið Ernir á Ísafirði f lýgur milli 

staða á Vestf jörðum og einnig til Reykja-

víkur í leiguflugi. Það flytur um 6 þús. far-

þega árlega. 

Flugfélag Austurlands á Egilsstöðum 

flýgur víða í sínum landsfjórðungi og einnig 

um Hornaf jörð og Neskaupstað til Reykja-

víkur. Félagið flytur um 5 þús. manns árlega. 

Farþegaflutningar á sjó á milli fjarlægra 

landshluta eru litlir á móti því , sem áður var, 

enda eru engin eiginleg farþegaskip í þeim 

siglingum lengur. Reg lubundnum siglingum 

með farþega er haldið uppi á nokkrum 

skemmri leiðum. Herjólfur fer frá Vestmanna-

eyjum til Þorlákshafnar, Akraborgin siglir. 

milli Akraness og Reykjavíkur , f lóabáturinn 

Baldur einkum um Breiðaf jörð, Fagranesið 

um ísafjarðardjúp og Hríseyjarferjan yfir á 

Árskógsströnd auk stærra skips, sem nú 

þ jónar Hrísey og Grímsey. 

Vöruflutningar innanlands 
Meginhlut i innflutnings til landsins fer 

fram um Reykjavíkurhöfn og aðrar hafnir við 

Faxaflóa allt frá Hvalfirði til Keflavíkur. Frá 

Reykjavík eru vörurnar f luttar til allra 

landshluta. Skipafélögin beina þó f lutningum 

beint frá ú t löndum til annarra hafna, eftir því 

sem hagkvæmni leyfir, og stórauknir gáma-

flutningar hafa auðveldað vöruflutninga 

áfram frá Reykjavík . 

Skipaútgerð ríkisins, sem rekur þrjú skip, 

flutti 137,5 þús. tonn af vörum 1985, og hafði 

f lutningsmagnið þrefaldast á tíu á rum, en 

síðan hefur aukningin stöðvast og heldur 

dregið úr. Þannig voru flutt 120 þús. tonn árið 

1990. Auk in samkeppni í vöruf lutningum, 

bæði á sjó og landi. á sinn þátt í þessu. 
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Skipaútgerðin heldur nú uppi vikulegum 

ferðum á milli Reyðarf jarðar og Færeyja allt 

árið. 

Eimskipafélag Íslands heldur uppi reglu-

legum strandsiglingum frá Reykjavík vestur 

og norður fyrir land til Húsavíkur og til baka 

og einnig með föstum hringferðum um 

landið. Flutningsmagnið var 137 þús. tonn 

árið 1990. Einnig stundar Eimskipafélagið 

umfangsmikla flutninga á landi bæði með 

eigin b í lum og í samvinnu við aðra. 

Skipadeild Sambandsins (nú Samskip) hóf 

vikulegar strandsiglingar á mið ju ári 1987. 

Siglt er frá Reykjavík til Vestfjarða og 

Norðurlands, allt til Húsavíkur og til baka. 

Einnig eru fluttar vörur milli Reykjavíkur og 

Vestmannaeyja. Á árinu 1990 voru flutt lið-

lega 57 þús. tonn í þessum ferðum. 

Vöruflutningar með stórum vörubifreiðum 

eru miklir. þótt vegakerfið sé enn víða illa 

undir slíka flutninga búið . Nokkrir tugir fyrir-

tækja stunda reglubundna vöruflutninga um 

landið, og tvær miðstöðvar í Reykjav ík þ jóna 

flestum þeirra. Vöruf lutningamiðstöðin er 

stærst. U m 120 þús. tonn af vörum fara um 

stöðina árlega, þar af um 70 þús. frá Reykja-

vík og um 50 þús. til Reykjavíkur . Vaxandi 

fiskflutningar suður hafa m innkað mismun-

inn. Hin stóra stöðin nefnist Landflutningar, 

og um hana fóru í fyrra um 70 þús. tonn, þar 

af um 50 þús. frá Reykjavík og um 20 þús. til 

Reykjavíkur . 

Hótel, gistiheimili og sumargistihús 
Skilin milli hótela og gistiheimila eru oft 

ól jós, en sumargistihús hafa sína afmörkun 

fólgna í orðinu. Rekstur gististaða er á 

margra höndum , og oft verða snöggar breyt-

ingar á rekstri, e inkum minni eininganna. Er 

því erfitt að afla nákvæmra upplýsinga um 

heildargistiaðstöðu í landinu. Hér á eftir fara 

þ ó tölur, sem ættu að vera nærri lagi, og er 

m iðað við fjölda rúma, en ekki herbergja. 

Tveggja manna herbergi eru langalgengust, 

þannig að nokkurn veginn má lesa herbergja-

fjöldann um leið, en eitthvað er um eins 

manns herbergi og dál í t ið um þriggja og 

fjögurra manna herbergi. 

Sumarið 1990 voru um 120 hótel og gisti-

heimili á öllu landinu, en um 70 á öðrum 

t ímum ársins, sumarhótelin voru því um 50. 

Á þessum gististöðum voru samtals um 6.500 

rúm um sumarið, en 3.800 aðra t íma ársins. 

Gistirýminu er æði misskipt milli lands-

hluta. Þetta sumarvar tæpur þriðjungur þess í 

Reykjavík yfir sumarið, en um helmingur á 

öðrum árst ímum. Mismunur inn stafar af 

öl lum sumargistihúsunum í skólum og víðar. 

í öðrum landshlutum er mest gistirými á 

Norðurlandi og á Suðurlandi , og sama er að 

segja um stærðina. Stærstu hótel landsins eru 

í Reykjavík , en stærstu sumargistihúsin á 

Norðurlandi eystra, Suðurlandi og reyndar 

einnig á Austurlandi. 

Sumargistihús í skólum skipta miklu máli 

varðandi aðstöðuna til að taka á mót i ferða-

mönnum . Hótel hefur lengi starfað í stúdenta-

görðunum við Háskóla Íslands, og í ár (1991) 

verða rekin 16 gistihús í skólum og hótelum 

undir nafninu Edda á vegum Ferðaskrifstofu 

Íslands. Það er að Reykholt i í Borgarfirði, að 

Laugum í Sælingsdal, á Reykjanesi við ísa-

f jarðardjúp, að Reyk jum í Hrútafirði , að 

Laugabakka í Miðf irð i , á Húnavö l l um , á 

Akureyri (heimavist Menntaskólans), að 

Hrafnagili í Eyjafirði, að Stóru-Tjörnum, að 

E i ðum , á Hallormsstað, í Nesjaskóla í 

Hornaf irði , að Kirkjubæjarklaustri , í Skóga-

skóla og að Laugarvatni í tveimur skólum. 

Samtals eru 670 gistiherbergi í þessum Eddu-

hótelum, og auk þess er í þeim svefnpoka-

pláss fyrir um 500 manns. Sumargistihús í 

skólum eru einnig rekin á fleiri stöðum og þá 

af ýmsum aði lum. A u k þess er al lmikið um, 

að einkaheimili veiti ferðamönnum gistingu, 

einkum um háannat ímann. Mun mest um það 

í Reykjavík og á Akureyri . 

Ferðaþjónusta bænda vex með hverju ári 

og er nú boðin í öl lum landshlutum. Á síðasta 

ári náði hún til 124 bæja, og 1991 verða þeir 

130. Íslendingar sjálfir nota ferðaþjónustuna 

líklega allt að 2/3 h lutum, en sumir útlend-

ingar eru orðnir tryggir viðskiptavinir. Gist-
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ing er opin allt árið á flestum bæjanna, en 

eftirspurn er lítil utan sumartímans. þó hefur 

orðið nokkur aukning haust og vor á síðari 

árum. 

Farþegaflutningar milli landa 
Farþegaflutningar til Íslands síðustu ára-

tugi eru sýndir í 6. töf lu, en fólk er skráð eftir 

þ jóðern i , þegar það kemur til landsins. 

Flestir farþeganna eru skemmtiferðamenn, 

en ekki er hægt að skilja á milli almennrar 

ferðamennsku og annarra erindagerða. 

Íslendingar fóru í nær 142 þús. ferðir til 

útlanda á árinu 1988 og samsvarar því , að 

55% þjóðar innar hafi farið eina ferð. Þetta er 

dálítill samdráttur frá metárinu 1988, þegar 

farnar voru yfir 149 þús. ferðir. Erfitt er að fá 

tölulegar upplýsingar til að gera samanburð 

við aðrar þjóðir, en l íkur benda til, að þarna 

séum við nálægt enn einu heimsmetinu og lík-

lega margföldu heimsmeti, þegar tekið er til-

lit til fjarlægðar landsins frá umheiminum. 

Fyrsta áratuginn eftir stríð komu álíka 

margir erlendir ferðamenn til landsins eins og 

nam fjölda þeirra Íslendinga, sem fóru utan. 

Síðan sigu hinir erlendu verulega framúr að 

fjölda til þar til fyrir rúmum áratug, er ferða-

lög Íslendinga jukust til muna. Núna hefur 

hlutfallið jafnast á ný, þegar báðir hóparnir 

eru komnir yfir 140 þúsund eins og varð á 

síðasta ári. 

Meirihluti erlendra ferðamanna kemur á 

þremur m á n u ð u m , í j ún í , j ú l í og ágúst 

(55,7% 1990), og raunar er aðalferðamanna-

t íminn um það bil 10 vikur. Skapar þetta erfið-

leika fyrir hótel, sem rekin eru allt árið. Ár in 

1987 og 1988 var þetta hlutfall þ ó hagstæðara 

eða 52,4% og 52 ,8%. E f hægt yrði að fá fleiri 

til að koma hingað á öðrum árst ímum, t.d. til 

ráðstefnuhalds eða í heilsubótarskyni, mundi 

það treysta m jög ferðamannaiðnaðinn. 

Auk erlendra ferðamanna, sem taldir eru á 

venjulegan hátt, komu 7.973 farþegar í 18 

ferðum skemmtiferðaskipa árið 1990 og 8.606 

í 17 ferðum árið áður. Flestir farþeganna voru 

Þjóðverjar eða 74%. 

Ár ið 1990 kom hingað fólk frá 115 löndum. 

6. tafla. Farþegaflutningar til Íslands 
1947-1990. 

Íslendingur Útlendingur 

Aukn- Aukn- Aukn- Aukn-

ing ing ing ing 
fjöldi f.f.ári í % fjöldi f.f.ári i % 

1947 3.853 - - 4.395 - -

1948 4.333 480 12.5 4.802 407 9.3 
1949 6.376 2.043 47.1 5.312 510 10.6 

1950 4.312 -2.064 -32.4 4.383 -929 -17.5 

1951 4.780 468 10.9 4.084 -299 -6.8 

1952 4.943 163 3.4 4.823 739 18.1 

1953 5.183 240 4.9 6.380 1.557 32.3 

1954 6.566 1.383 26.7 6.843 463 7.3 

1955 7.112 546 8.3 9.474 2.631 38.4 

1956 8.751 1.639 23.0 9.517 43 0.5 

1957 8.858 107 1.2 9.279 -238 -2.5 

1958 8.329 -619 -7.0 10.111 832 9.0 

1959 9.712 1.473 17.9 12.269 2.158 21.3 

1960 9.491 _221 -2.3 12.806 537 4.4 

1961 10.078 587 6.2 13.516 710 5.5 

1962 11.227 1.149 11.4 17.249 3.733 27.6 

1963 13.124 1.897 16.9 17.575 326 1.9 

1964 16.746 3.622 27.6 22.969 5.394 30,7 

1965 18.679 1.933 11.5 28.879 5.910 29.7 

1966 23.147 4.468 23.9 34.733 5.854 20,3 

1967 26.368 3.221 13.9 37.728 2.995 8.6 

1968 20.848 -5.520 -20.9 40.447 2.719 7.2 

1969 19.482 -1.366 -6.6 44.099 3.652 9.0 

1970 26.899 7.417 38.1 52.908 8.809 20.0 

1971 32.205 5.306 19.7 60.719 7.811 14.8 

1972 36.319 4.114 12,8 68.026 7.307 12.0 

1973 47.661 11.342 31.2 74.019 5.993 8,8 

1974 54.941 7.280 15.3 68.476 -5.543 -7.5 

1975 51.438 -3.503 -6.4 71.676 3.200 4.7 

1976 59.879 8.441 16.4 70.180 -1.496 -2.1 

1977 70.992 11.113 18.6 72.690 2.510 3.6 

1978 80.273 9.281 13,1 75.700 3.010 4.1 

1979 73.489 -6.784 -8.5 76.912 1.212 1.6 

1980 69.270 -4.219 -5.7 65.921 -10.991 -14,3 

1981 77.825 8.555 12.3 72.194 6.273 9.5 

1982 85.314 7.487 9.6 72.600 406 0.8 

1983 79.695 -5.619 -6.6 77.592 4.992 6.9 

1984 89.728 10.033 12.6 85.290 7.698 9.9 

1985 95.662 5.934 6,6 97.443 12.153 14.2 

1986 111.621 15.959 16,7 113.528 16.085 16.5 

1987 142.797 31.176 27,9 129.315 15.787 13.9 

1988 149.211 6.414 4.4 128.830 -485 -0,3 

1989 142.579 -6.632 130.503 1.673 1.3 

1990 142.054 -525 -0.4 141.718 11.215 8.6 

Flestir voru Bandar ík jamenn eða 22.616 og 

15,9% af heildinni. Hefur þeim fækkað, frá 

því sem mest var áður, einkum hlutfallslega. 



SAMGÖNGUR OG FERÐAMÁL 119 

Farþegaflutningar til Íslands 
1947-1990 

Næstir komu Þjóðverjar, 20.638 eða 14,6%, 

og hefur þeim fjölgað mikið, þá Svíar 18.612 

(13.1 %) . Fjórðu í röðinni voru Danir og Fær-

eyingar, 15.176 (10,7%). Næst komu Bretar. 

13.745 (9,7%), þá Norðmenn, 10.256 

(7,2%). Sjöundu í röðinni voru Frakkar. 

10.021 (7,1%), næst Svisslendingar, 5.651 

(4.0%), þá Finnar, 4.769 (3,4%). Tíundu í 

röðinni voru svo Ítalir og Austurríkismenn, 

sem voru hvorir um sig 3.614 eða 2 ,5%. 

Sumarið 1988 komu 6.525 farþegar til 

Seyðisfjarðar með færeyska skipinu Norröna. 

A f þessum fjölda voru Þjóðverjar fjöl-

mennastir, 2.400 eða 36,8%, síðan Íslending-

ar, um 1.100 eða 16,8%. þriðju í röðinni voru 

svo Danir og Færeyingar eða 730, en vegna 

sams konar vegabréfa er ekki hægt að skilja á 

milli þeirra. 

Sjöunda tafla sýnir farþegafjölda í milli-

7. tafla. Millilandaflug Flugleiða 1950-1990. 

Flogin 

vegalengd Farþega- Farþega- Fragt Póstur 

þús. km fjöldi km í þús. tonn tonn 

1950 708 5.702 11.776 172 15 

1955 3.330 27.295 93.284 382 51 

1960 6.043 64.851 250.558 529 91 

1965 10.614 189.860 886.911 1.328 282 

1970 12.155 350.109 1.722.608 2.527 670 

1975 11.397 374.039 1.760.332 4.288 925 

1980 8.298 302.631 1.234.914 5.259 1.043 

1981 7.404 283.125 1.054.894 5.156 1.210 

1982 9.038 324.874 1.323.367 5.228 1.515 

1983 10.483 360.147 1.631.261 5.765 1.478 

1984 12.341 442.835 1.996.806 5.897 1.431 

1985 13.425 485.866 2.182.245 4.577 1.565 

1986 13.291 510.425 2.149.933 5.454 1.715 

1987 16.146 597.199 2.467.079 6.951 1.916 

1988 15.885 534.887 2.131.246 7.497 1.574 

1989 12.084 432.304 1.471.879 9.425 1.336 

1990 14.482 476.835 1.588.231 11.594 1.692 



120 F J Á R M Á L A T Í Ð I N D I 

landaflugi Flugleiða. Hámarki náði farþega-

fjöldinn árið 1987 með 597 þús. farþegum. Á 

árinu 1990 varð farþegafjöldinn tæp 477 þús. 

Á síðari árum hefur verið lögð minni áhersla 

á Norður-Atlantshafsflugið (Bandaríkin-

Lúxemborg) en áður var, en þeim mun meiri 

á Evrópuflugið. Þar er Kaupmannahöfn alltaf 

helsti áfangastaðurinn, og London er næst í 

röðinni. 

Frá Keflavíkurflugvelli eru nú fastar flug-

ferðir til 18 borga, þ.e. til Amsterdam, Balti-

more, Frankfurt, Gautaborgar, Glasgow, 

Hamborgar, Helsingfors, Kaupmannahafnar, 

Lundúna, Lúxemborgar, New York, 

Orlando, Oslóar, Parísar, Salzburg, Stokk-

hólms, Vínarborgar og Zurieh. Frá Reykja-

vík er ennfremur flogið til Færeyja (um 

Egilsstaði) og til Kulusuk á Grænlandi. Viku-

legar ferðir hafa einnig verið til vesturstrand-

ar Grænlands (Narssarssuak). Auk áætlunar-

ferða er mikið um leiguflug til nágrannalanda 

í Evrópu og til sólarlanda. 

Um Keflavíkurflugvöll fóru 699.445 far-

þegar á árinu 1990. Eru farþegar í millilend-

ingum þá taldir einu sinni, en ef þeir eru taldir 

tvisvar, eins og víða mun venja í flughöfnum 

erlendis, er heildartalan 855.410 farþegar 

(mun áður hafa orðið hæst 915 þús. árið 

1971). Skipting farþeganna var á þessa leið: 

Úr landi fóru 271.888, og til landsins komu 

271.592, en farþegar í millilendingu voru 

155.965. Hæst varð sú tala 1971 og 1972, um 

375 þús. hvort árið, en með tilkomu breið-

þotna fækkaði millilendingum mikið. Þá 

hefur millilendingarfarþegum (voru 266 þús. 

1987) einnig fækkað vegna samdráttar í 

Norður-Atlantshafsfluginu. 

Lendingar flugvéla á Keflavíkurflugvelli 

(varnarliðið ekki talið með) hafa aukist mikið 

síðustu ár. Þær voru 4.045 1985, 4.337 1986, 

Koma ferðamanna til Íslands 1990, 
Þus. 

skipt eftir mánuðum 
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5.324 1987, 5.718 1988, 5.908 1989 og 6.262 

1990. 

Nú er nokkurn veginn lokið frágangi við 

flugstöðina á Keflavíkurflugvelli. Þar á meðal 

er uppsetning tveggja stórra útilistaverka. 

Eitthvað dregst gerð langtímabílastæðis, ætl-

aðs fólki, sem vill skilja bíla sína eftir, á 

meðan það fer til útlanda, eins og tíðkast víða 

við flughafnir erlendis. 

Vöruflutningar milli landa 
Heildarinnflutningsmagn milli Íslands og 

útlanda, skipt á innflutning og útflutning, er 

sýnt í 8. töflu. Útflutningsmagnið var 55% á 

við innflutningsmagnið árið 1989 og 51 % árið 

eftir, en hefur yfirleitt sveiflast á bilinu frá 

þriðjungi til helmings. Á ýmsu veltur um 

þessi hlutföll og má benda á, að sveiflur í síld-

veiðum og loðnuveiðum hafa skipt miklu máli 

í þessu sambandi og ennfremur innflutningur 

til virkjana og stóriðju. Metafli síðari ára 

segir hér greinilega til sín. Innflutningur orku-

gjafa (kola, brennsluolíu og bensíns) er 

sýndur í 9. töflu. Var hann 50-60% af heildar-

innflutningsmagninu á sjöunda áratugnum og 

8. tafla. Heildarflutningsmagn milli Íslands 
og útlanda 1935-1990. 

Innflutningur Útflutningur 

Tonn Hlutfall Tonn Hlutfall 

1935 333.665 100,0 117.127 100,0 

1940 226.928 68,0 186.317 159,1 

1945 329.344 98,7 199.985 170,7 

1950 488.825 146,5 148.914 127,1 

1955 643.500 193,0 198.718 169,7 

1960 666.111 199,6 296.173 252,9 

1965 826.429 247,7 507.880 433,6 

1970 975.289 292,3 384.829 328,6 

1975 1.278.177 383,1 454.352 387,9 

1980 1.429.611 428,5 747.223 638,0 

1981 1.433.164 429.5 675.462 576,7 

1982 1.367.692 409,9 550.838 470,3 

1983 1.396.647 418,6 602.608 514,5 

1984 1.407.163 421.7 759.643 648,6 

1985 1.571.732 471,0 953.034 813,7 

1986 1.541.815 462,1 961.961 821,2 

1987 1.642.841 492,4 931.760 795,5 

1988 1.597.949 478,9 990.572 845,7 

1989 1.723.030 516,4 953.129 813,6 

1990 1.706.534 511,5 876.105 748,0 

9. tafla. Innflutningur nokkurra vörutegunda 
(orkugjafa) í tonnum 1935-1990. 

Gasolía. Bensín, % af 

brennslu- þotu- Samt. heildar-

Kol olía eldsn. tonn innfl. 

1935 139.290 12.170 5.845 157.305 47,1 

1940 132.864 10.555 2.554 145.973 64.3 

1945 116.820 17.331 16.992 151.143 45.9 

1950 94.860 141.350 42.410 278.620 56,0 

1955 61.333 207.278 56.677 325.288 53,7 

1960 21.476 313.786 56.079 391.341 48,8 

1965 8.022 380.827 80.764 469.613 56.8 

1970 1.826 395.252 115.244 512.322 52,5 

1975 222 410.308 131.071 541.601 42.4 

1980 12.243 410.653 143.383 566.279 39;6 

1981 20.238 389.442 138.678 548.358 38.3 

1982 24.629 345.252 153.541 533.422 38.3 

1983 37.557 329.795 143.767 511.119 36.6 

1984 54.822 321.431 152.553 528.806 37.6 

1985 68.618 355.385 159.030 583.033 37.1 

1986 73.519 342.582 182.250 598.351 38.8 

1987 59.919 365.302 218.523 643.744 39.2 

1988 66.168 360.959 194.056 621.183 38.9 

1989 71.534 397.186 221.392 690.112 40.0 

1990 64.518 441.733 208.017 714.268 41.8 

40-50% á þeim áttunda, en hefur lengst af 

verið undir 40% síðan 1980. Innflutningur 

kola var orðinn nær enginn, en hefur aukist 

mikið síðasta áratuginn. Sementsverk-

smiðjan er farin að brenna miklu af kolum 

eða um 20 þús. tonnum árlega, en stærsti hluti 

innflutningsins (um 47 þús. tonn 1990) var 

notaður sem hráefni við efnavinnslu járn-

blendiverksmiðjunnar. Þess má geta, að 

verksmiðjan flutti í fyrra (1990) inn um 26 

þús. tonn af koksi í sama skyni. 

Vöruflutningar milli Íslands og útlanda 

fara að langmestu leyti fram með skipum, þar 

sem lítið munar um vöruflutninga í lofti, að 

því er magn varðar. Ýmsar mikilvægar vörur, 

svo sem varahlutir, koma þó flugleiðis, og 

hafa flutningar í lofti aukist verulega síðustu 

árin (sjá 7. töflu). Þannig fluttu Flugleiðir 

11.600 tonn árið 1990, enda eru nú sérstakar 

vöruflutningavélar hafðar í förum. Þetta eru 

leiguflugvélar Flugleiða, og flytja þær um 

helminginn af flutningsmagni félagsins. Hinn 

helmingurinn fer með áætlunarflugvélunum. 

Íslensk kaupskip gegna tvenns konar hlut-

verki. Annars vegar eru þau í áætlunarsigl-
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ingum, einkum með innflutta stykkjavöru, 

sem nú er að mestu leyti flutt í g ámum, og í 

f lutningum á útflutningsafurðum sjávarút-

vegsins. Hins vegar eru þau í stórflutningum á 

hráefnum til stóriðju, áburði , korni og salti til 

landsins og áli úr landi, svo að nokkuð af því 

helsta sé nefnt. 

Kaupskipastóll 
Kaupskipastóll landsmanna var 76 þús. 

tonn í ársbyrjun 1981 og hefur aldrei verið 

stærri (sjá 7. töflu). Síðan hefur heildar-

stærðin í tonnatölu breyst mik ið frá ári til árs. 

Hún lækkaði niður í 57.500 tonn 1986 og 

hækkaði aftur 1988 upp í 70 þús. tonn, enda 

bættust í flota Eimskipafélagsins tvö stór 

flutningaskip, þau stærstu í f lotanum. í árslok 

1990 var heildartalan hins vegar komin niður í 

rúm 42 þús. tonn og hafði ekki verið lægri 

síðan á sjötta áratugnum. Ástæðan mun vera 

sú, að ýmsir íslenskir aðilar eru farnir að skrá 

skip sín erlendis, og því gefur skráningin hér 

heima ekki lengur rétta mynd af heildarskipa-

eign landsmanna. Eftir standa því fyrst og 

fremst tveir aðilar í milli landasiglingum undir 

10. tafla. Kaupskipaflotinn í árslok 1945-1990. 
Kaupskipafloti 

samtals 

Vöru- Olíu-

Farþega- flutninga- flutninga- Tala Lestir 

skip skip skip skipa brúttó 

1945 6 1 - 13 9.593 

1950 6 17 2 25 33.071 

1955 5 19 4 28 40.735 

1960 7 
23 

4 34 57.895 

1965 7 33 11 51 73.465 

1970 6 32 5 43 57.251 

1975 5 48 5 58 68.307 

1980 6 46 5 57 71.731 

1981 6 47 5 58 76.107 

1982 6 46 5 57 71.902 

1983 6 45 5 56 71.239 

1984 6 46 5 57 72.703 

1985 6 41 6 53 65.068 

1986 6 35 5 46 57.454 

1987 6 34 5 45 61.133 

1988 6 32 4 42 70.124 

1989 6 23 4 33 52.027 

1990 5 20 4 29 42 .306 

íslenskum fána. þ.e. Eimskipafélag Íslands 

og Samskip (áður Skipadeild Sambandsins). 

Þessu til viðbótar má nefna, að notagildi 

skipa miðast fremur við burðargetu þeirra en 

stærð, mælda í tonnum, og ekki síður við hag-

kvæmni skipa í gámaflutningum, enda hefur 

verið lögð áhersla á það á síðari á rum, að skip 

til almennra flutninga geti flutt sem flestar 

gámaeiningar. 

Bifreiðaeign 
Eins og 11. tafla sýnir hefur bifreiðaeign 

landsmanna aukist hröðum skrefum síðustu 

11. tafla. Bifreiðaeign 1950-1990. 
Bifreiðafjöldi 

Árs- Fólks- Almennings- Vöru- Bifreiðar 

lok bifreiðar1) bifreiðar bifreiðar alls 

1950 6 .038 289 4.389 10.716 

1955 9.812 328 5.471 15.61 1 

1960 15.358 337 5 .926 21.621 

1961 16.754 351 6 .195 23.300 

1962 18.815 345 6.275 25.485 

1963 22.342 406 6 .476 
29224 

1964 
25228 

417 6 .279 31.924 

1965 28.335 444 6.180 34.959 

1966 32.515 466 6.297 39.278 

1967 35.491 500 6 .126 42.117 

1968 37.009 559 6 .038 43.606 

1969 37.304 555 5.717 43 .579 

1970 40.786 567 5 .658 47.01 1 

1971 46.081 656 5.752 52.489 

1972 50.492 806 5.857 57.155 

1973 56.274 845 6.070 63 .189 

1974 63.830 897 6 .637 71.364 

1975 63.900 938 6.621 71.459 

1976 65.731 968 6.71 1 73.410 

1977 70.064 1.026 6.916 78.006 

1978 75.679 1.081 7.381 84.141 

1979 81.025 1.1 17 7.873 90.115 

1980 85.924 1.151 8.531 95.606 

1981 90.258 1.199 9 .479 100.936 

1982 94.728 1.256 10.475 106.459 

1983 95.982 1.325 10.947 108.254 

1984 100.244 1.398 1 1.560 113.202 

1985 102.954 1.422 12.741 117.117 

1986 112.831 1.223 12.081 126.135 

1987 120.635 1.241 11.830 133.706 

1988 125.714 1.315 12.039 139.068 

1989 124.273 1.328 12.177 137.778 

1990 119.731 1.328 13.122 134.181 

1) Með : sætum fyrir 7 farþega eða færri til 1985.en eftir það er miðað við 

8 farþega eða færri. 
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áratugi, en miklar sveiflur hafa verið í inn-

flutningi bifreiða frá ári til árs. Aukning in 

hefur undanfarin ár verið nær öll í fólksbif-

reiðum, en fjöldi almenningsbifreiða og vöru-

bifreiða hefur lítið breyst. Fólksbílar eru nú 

miðaðir við 8 farþega og færri í stað 7 áður 

(sjá aths. við 11. töf lu) , en þessi breyting 

skiptir litlu máli um f jöldann í f lokkunum. 

Fólksbílar eru nú um 90% allra bíla á land-

inu, og fjölgaði þeim um 25% á aðeins f jórum 

árum, frá 1984 til 1988, en síðan hefur þeim 

fækkað lítillega. í árslok 1988 voru aðeins 

tveir íbúar um hverja fólksbifreið í landinu 

eða 499 fólksbifreiðar á hverja 1000 íbúa, en í 

árslok 1990 var samsvarandi tala 468. Þetta 

gæti verið næstmesta bifreiðaeign í heimi í 

hlutfalli við íbúaf jö lda, en í Bandar ík junum 

munu vera 1,7 íbúar um hverja 'fólksbifreið. 

Margar aðrar þ jóð ir munu reyndar ekki 

vera langt undan svo sem Nýsjálendingar, 

Ástralir og Þjóðverjar. Hins vegar eiga Jap-

anir hlutfallslega nær helmingi færri bíla en 

Íslendingar, enda byggja þeir efnahag sinn á 

öðrum grunni. 

Flugfloti 

Flugleiðir reka nú fjórar vélar í Evrópu-

flugi afgerðinni Boeing737. Þrjár þeirra taka 

168 farþega og sú f jórða 156 farþega. Þá rekur 

félagið tvær vélar af gerðinni Boeing 757, er 

taka 223 farþega, og fékk þá þriðju vorið 

1991, sem verður leigð í fyrstu. í innanlands-

flugi voru notaðar f imm Fokkervélar (F-27), 

er taka hver um sig 48 farþega. Þær eru 

komnar til ára sinna, og eiga Flugleiðir von á 

f jórum nýjum vélum afgerðinni Fokker F-50 

á næsta ári (1992). Taka þær ál íka marga far-

þega og eldri gerðin, en eru tæknilega mun 

ful lkomnari . 

Íslandsflug (áður Arnarflug-Flugtak) rekur 

sjö vélar í innanlandsflugi, er taka samtals 95 

farþega, flugfélag Norðurlands rekur tíu 

vélar fyrir samtals 111 farþega, flugfélagið 

Ernir þrjár vélar fyrir 33 farþega og Flugfélag 

Austurlands þr jár vélar fyrir 25 farþega. 

Í eigu annarra flugfélaga, stofnana og í 

einkaeign eru 270-280 flugvélar. Auk þeirra 

eru þrjár þyrlur í rekstri. 

Póstur og sími 
Póst- og símaþjónustan er einn mikilvæg-

asti þáttur samgöngukerfisins. Póstsendingar 

innanlands og milli Íslands og útlanda eru 

sýndar í 12. töflu. Nokkrar sveiflur eru í póst-

12. tafla. Póstsendingar 1987-1990. 

1987 1988 1989 1990 
þús. þús. þús. þús. 

Innanlands: 

Alm. bréfapóstsendingar 42.507 56.749 58.558 56.066 

Ábyrgðarbréf 791 845 772 715 

Verðbréf 5 4 4 4 

Bögglar 529 496 449 409 

Póstávísanir 391 348 273 242 

Innrituð blöð og tímarit 9.356 9.705 9.446 9.143 

Frá útlöndum: 

Alm. bréfapóstsendingar 4.938 4.940 5.103 5.321 

Ábyrgðarbréf 140 126 117 108 

Bögglar 126 128 1 16 118 

Til útlanda: 

Alm. bréfapóstsendingar 3.187 3.114 2.934 3.150 

Ábyrgðarbréf 204 192 185 179 

Bögglar 5 50 48 43 

magni frá ári til árs, en almenn bréf innan-

lands hafa tvöfaldast að fjölda frá 1984. Fram 

til ársins 1985 var fjöldi almennra bréfapóst-

sendinga og fjöldi innritaðra blaða og tíma-

rita fundinn með talningu tvisvar á ári, tvær 

vikur í senn. Á árinu 1985 var tekin upp sú 

aðferð að telja át ján sinnum á ári, þ.e. ýmist 

einu sinni eða tvisvar í mánuð i . Þykir þetta 

gefa réttari niðurstöður en fyrri talningar, og 

við það stórjókst uppgefinn fjöldi almennra 

bréfapóstsendinga. aðrar póstsendingar í 

12. töflu eru bókfærðar og gefa því rétta 

mynd af f jö ldanum. 

Fjöldi símskeyta er sýndur í 13. töflu, og 

þar eru einnig skráðar telexritanir. Telex-

sambandi við umheiminn var komið á 1962 og 

er það einkum notað af stofnunum og fyrir-

tækjum, sem hafa mikil viðskipti við út lönd. 

Ár i ð 1970 var tekin í notkun sjálfvirk telex-
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13. tafla. Símskeyti og telexritanir 1950-1990. 

Fjöldi símskeyta Skeyti Telexritanir 

til út- frá út- innan- til út- frá út-

landa löndum lands landa löndum 

1950 81.569 64.735 312.607 - -

1955 104.781 84.763 324.393 - -

1960 97.472 90.368 278.546 - -

1965 95.545 87.046 316.155 20.541 28.500 

1970 80.304 74.201 299.127 57.583 71.600 

1975 49.967 42.976 366.988 217.143 225.300 

1980 33.405 35.236 502.930 376.858 386.609 

1981 27.911 30.279 498.015 408.015 416.961 

1982 23.097 24.492 260.265 432.798 451.622 

1983 19.626 19.457 249.768 459.722 526.046 

1984 15.436 16.668 200.588 532.567 580.031 

1985 14.509 13.998 243.221 626.734 670.917 

1986 14.154 11.510 237.760 609.454 667.744 

1987 11.756 9.834 221.015 677.680 717.110 

1988 10.685 8.637 225.042 607.544 618.623 

1989 9.960 6.217 221.864 417.144 431.106 

1990 9.179 4.965 155.030 260.499 292.239 

stöð í Reyk jav ík , og varð það til að auðvelda 

m jög telexviðskipti við út lönd. Á síðustu 

árum hefur hins vegar dregið m jög úr notkun 

telextækja vegna t i lkomu faxtækjanna. 

Þannig tekur ein tæknin við af annarri. Vegna 

telexritana og faxsendinga hefur símskeytum 

til og frá landinu og innanlands fækkað veru-

lega. 

14. tafla. Símtöl 1966-1990. 

Símtöl innanlands í þús. Símtöl við útlönd 

Sjálfvirk Handvirk Til út- Frá út-

skref langlína landa löndum 

1966 143.776 2.226 44.921 32.100 

1970 250.119 1.812 49.378 43.100 

1975 331.831 2.013 89.667 77.650 

1980 446.154 1.478 240.336 190.071 

1981 468.982 1.345 491.364 278.408 

1982 442.262 1.233 664.038 673.514 

1983 490.571 1.071 795.210 895.667 

1984 523.083 863 1.013.261 1.150.796 

1985 552.358 924 1.323.284 1.353.697 

1986 597.316 887 1.716.415 1.638.110 

1987 636.832 652 2.158.276 2.097.299 

1988 634.036 524 2.573.907 2.543.540 

1989 640.236 498 3.139.884 2.959.191 

1990 620.226 332 3.769.940 3.420.461 

Símtö lum innanlands, sem sýnd eru í 14. 

töflu, fjölgaði árlegatil 1981. Skrefatalningin 

á innanbæjarsímtölum leiddi til lægri tölu 

fyrir 1982. en síðan hefur þeim aftur f jölgað 

mik ið og hafa síðustu árin verið yfir 600 þús. 

Símtöl við út lönd koma einnig fram í 14. 

töflu. Hefur þeim einnig f jö lgað mjög mik ið á 

síðari árum með t i lkomu nýrrar tækni, sem 

hefur gert þau ódýrari en áður. Jarðstöðin 

Skyggnir var tekin í notkun 6. okt 1980, og 

urðu þá símtöl og hvers konar skeytasend-

ingar til og frá landinu mun greiðari en áður . 

Í 15. töflu er sýndur fjöldi s ímanúmera á 

höfuðborgarsvæðinu annars vegar og á lands-

15. tafla. Símanúmer á höfuðborgarsvœðinu 
og á landsbyggðinni 1967-1990. 

Höfuð-

borgar- Lands-

Árslok svœðið byggðin Samtals 

1967 31.030 18.740 49.770 

1970 34.664 21.029 55.693 

1975 44.902 27.067 71.969 

1980 51.606 33.231 84.837 

1981 53.302 34.565 87.867 

1982 55.162 36.075 91.237 

1983 56.657 37.280 93.937 

1984 58.882 38.363 97.245 

1985 62.480 40.177 102.657 

1986 67.115 45.913 113.028 

1987 70.001 47.370 117.371 

1988 72.788 48.862 121.650 

1989 75.015 50.121 125.136 

1990 76.706 53.766 130.472 

byggðinni hins vegar. í árslok 1987 var fjöldi 

s ímanúmera um 130.500 á öllu landinu. 

Í jú l í 1986 var sjálfvirkt farsímakerfi tekið í 

notkun hjá Pósti og síma, en handvirkt kerfi 

hafði verið í notkun frá 1983. Strax áfyrsta ári 

urðu notendur 2.106. Síðan þá hefur þeim 

fjölgað jafnt og þétt og voru í árslok 1990 

fimmfalt fleiri eða 10.010. Álag ið á kerfið 

hefur aukist að sama skapi. Símtöl voru 610 

þús. 1989, en rúmlega 8 mill j . í fyrra. Á tíma-

bilinu hefur móðurstöðvum verið f jölgað úr 

37 í 67 og rásum úr 198 í 429. 
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Útvarp og sjónvarp 
Þegar rætt er um samgöngur í víðustu 

merkingu, er eðlilegt, að vikið sé að þjónustu 

útvarps og sjónvarps. Útvarpað hefur verið 

hér á landi í rúm 60 ár, en Ríkisútvarpið tók 

til starfa í desember 1930 og segja má, að 

stöðugt hafi verið unnið að endurbótum á 

dreifikerfinu. Með tilkomu örbylgjukerfis, 

sem lengi var í uppbyggingu og leiðir útvarps-

sendingar til endurvarpsstöðva í öllum 

landshlutum, má heita. að allir landsmenn 

geti notið tvírása hljómflutnings (stereo) við 

móttöku útvarps. Enn fullkomnari tækni felst 

í lagningu ljósleiðara fyrir síma, útvarp og 

sjónvarp. Eru þeir nú farnir að teygja sig um 

landið. 

Í árslok 1983 tók Rás 2 til starfa og útvarp-

aði fyrst einkum popptónlist og öðru léttmeti, 

en síðar varð dagskráin mun fjölbreyttari. 

Jafnframt gat gamla stöðin (Rás 1) lagað sig 

að nýjum aðstæðum með sérhæfðara efni. 

Samkvæmt útvarpslögum frá 13. j ún í 1985 

má veita öðrum en Ríkisútvarpinu heimild til 

„útvarpsrekstrar". Í samræmi við þessi lög 

fékk „Bylgjan" leyfi til útsendinga, sem hóf-

ust eftir mitt ár 1986. „Hl jóðbylgjan" á Akur-

eyri hóf útsendingar vorið 1987 og „Aðalstöð-

in" í Reykjavík haustið 1989. 

Nokkrar aðrar útvarpsstöðvar halda uppi 

reglulegri starfsemi, og fjöldi skammtíma-

leyfa hefur verið gefinn út fyrir skóla- og tæki-

færisútvarp. 

Sjónvarp Ríkisútvarpsins hefur starfað frá 

því í septemberlok 1966, og nær það til alls 

landsins. Reglulegar útsendingar í lit hófust í 

október 1975. Skráðir sjónvarpsnotendur á 

landinu eru um 75 þúsund. 

í samræmi við áðurgreind lög hóf Stöð 2 

sjónvarpsrekstur haustið 1986. Á Akureyri 

tók Eyfirska sjónvarpsfélagið til starfa í árs-

lok 1986. Það hefur samvinnu við Stöð 2 í 

Reykjavík. Þá eru sjálfstæðar sjónvarps-

stöðvar í Ólafsvík, í Ólafsfirði og á Egilsstöð-

um. 

Þar sem sjónvarp nær nú til alls landsins, 

hefur aðstaða fólks til að njóta skemmtunar 

og fróðleiks batnað stórlega, og þessi tækni 

hefur fært viðburði dagsins inn í stofu hvers 

manns, sem kærir sig um, hvort sem hann býr 

í dreifbýli eða þéttbýli, í sveit eða við sjó. En 

vissulega er þetta allt nokkuð á kostnað 

útvarpsins, sem þjónaði eitt svipuðum til-

gangi í aldarþriðjung. 

Ríkisútvarpið flutti af Skúlagötunni í nýja 

útvarpshúsið við Efstaleiti snemma árs 1987. 

Stjórn og dagskrárgerð Sjónvarpsins flytja 

þangað um mitt ár 1991, en ekki er ákveðið, 

hvenær tæknideildirnar flytja af Laugaveg-

inum. 



Sólmundur Már Jónsson: 

Umhverfismál og hagfræði 

1. Inngangur 
Mikil og vaxandi umræða hefur verið um 

umhverfismál hér á landi síðustu árin. í þess-

ari grein er ætlunin að fjalla um umhverfismál 

út frá hagfræðilegu sjónarhorni og beina 

sjónum einkum að hvaða hagrænum 

aðferðum má beita til að kljást við ýmis 

umhverfisvandamál. Undir hagrænar 

aðferðir flokkast til dæmis sérstök gjöld á 

fyrirtæki er valda mengun og sala mengunar-

leyfa. Innan hagfræðinnar hefur töluvert 

verið fjallað um umhverfismál allt frá upphafi 

þessarar aldar. Umfjöl lunin hefur einkum 

gengið út frá því að vissir umhverfisþættir 

eins og t.d. andrúmsloftið eru ókeypis. Og 

eins og um flest það sem ókeypis er hefur 

verið um ofnotkun að ræða. „Ofnotkun and-

rúmsloftsins" kemur til dæmis fram í eyðingu 

ósonlagsins og gróðurhúsaáhrifum. Hag-

fræðingar hafa því athugað hvort með ein-

hverjum hætti megi verðleggja umhverfis-

þættina svo að notkunin minnki og verði hag-

kvæmari. Er þá litið á umhverfið sem veiga-

mikinn „framleiðsluþátt" sem taka verður til-

lit til. Greinin fjallar að mestu um þetta efni. 

Nýr hugsunarháttur forsvarsmanna fyrir-

tækja til mengunar- og umhverfismála hefur 

verið að ryðja sér til rúms erlendis og er byrj-

aður að hafa áhrif hér á landi. Er þar átt við að 

hugsa ekki bara um mengun sem úrgangsefni 

og hvernig megi hreinsa eða dæla þeim lengra 

í burtu heldur að líta á mengun sem vannýt-

ingu hráefna. Með betri nýtingu hráefna má 

oft auka framleiðni og um leið minnka 

mengun. 

Nú að loknum inngangi verður fjallað 

almennt um umhverfismál hér á landi og 

innan Efnahags- og framfarastofnunarinnar 

( O E C D ) . Síðan kemur að veigamesta 

hlutanum þar sem notað er einfalt líkan byggt 

á nábýlisvanda, jaðarkostnaði og jaðarábata 

(e. marginal cost, marginal benefit) til að 

fjalla um umhverfismál og hvernig umhverfis-

gjöld geta bætt úr þeim vanda sem við er að 

etja. Því næst fjalla ég um hugmyndir mínar 

um hvernig tekjunum af umhverfisgjöldum sé 

best varið. Umhverfið er okkur mikils virði 

en hversu mikils? Nokkuð verður fjallað um 

þessa spurningu án þess þó að henni verði 

svarað hér enda varla hægt að vænta þess. A ð 

lokum fjalla ég um vannýtingu hráefna sem 

orsök fyrir mengun og möguleika fyrirtækja 

til að bæta hvort tveggja í senn, rekstur sinn 

og umhverfið. 

2. Umhverfismál - mikilvœgi fyrir Ísland. 
Við Íslendingar eigum líklega meira undir 

hreinni og lítt spilltri náttúru en flestar aðrar 

þjóðir Evrópu. Við byggjum tilveru okkar á 

gæðum lands og einkum sjávar. Við hö ldum 

því fram að hér sé hreint land - fagurt land, til 

að geta selt sjávarfang okkar hæsta verði og 

laðað til okkar ferðamenn. Þessi mynd er 

ekki alls kostar rétt og þurfum við ýmislegt að 

bæta hvað varðar umgengni okkar við landið 

og nýtingu auðlinda þess. Sorp- og skolpmál 

eru víða í miklum ólestri. Á öðrum sviðum 

eins og við stjórnun fiskveiða höfum við þó 

staðið okkur betur en flestar aðrar þjóðir 
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heims. Einnig erum við Íslendingar svo lán-

samir að geta framleitt rafmagn úr vatnsföllum 

og fengið hita úr iðrum jarðar og þar með að 

miklu leyti losnað við olíu- og kolakyndingu 

sem mikil mengun hefur stafað af í Evrópu . 

Áhugi og áhyggjur af umhverf ismálum 

hafa aukist mik ið hér á landi sem og um allan 

hinn vestræna heim á síðustu árum. Í könnun 

sem gerð var árið 1985 um framtíðarsýn ungs 

fólks hér á landi kom fram að 7 % þátttakenda 

álitu að umhverfisvandamál væru mjög mikil . 

En jafnframt kom í ljós að 28% þeirra álitu að 

umhverfisvandamál yrðu m jög mikil árið 

2020. Síðan þá hefur orðið mikil breyting því 

að í n iðurstöðum könnunar Félagsvísinda-

stofnunar frá ma í síðastliðnum eru umhverfis-

mál efst á blaði yfir mikilvægustu vandamál 

þjóðfélags okkar. Samfara auknum áhuga 

hafa áherslur breyst. M e ð skýrslu nefndar 

Sameinuðu þ j óðanna undir forystu Gro Har-

lem Brundtland - Sameiginleg framtíð vor -

breyttust mjög viðhorf almennings sem og 

st jórnmálamanna til umhverfismála. Rauð i 

þráður inn í áliti nefndarinnar er nýtt hugtak, 

sjálfbær þróun (e. sustainable development). 

Sú hugsun sem þar býr að baki er að maður-

inn megi ekki ganga svo á náttúruna og auð-

lindir jarðar í framfarasókn sinni að hann skili 

jörð inn i lakari til afkomenda sinna. Þetta er 

hugsun sem við Íslendingar skiljum vel þar 

sem við eigum allt okkar undir því að ekki sé 

gengið of nærri fiskistofnum umhverfis 

landið. 

3. Umhverfismál innan OECD. 
Efnahags- og framfarastofnunin hefur látið 

umhverfismál til sín taka í r íkum mæli. 

Þannig er innan stofnunarinnar sérstök deild 

sem sér um umhverfismál (Environment Dir-

ectorate). Meða l viðfangsefna hennar má 

nefna athuganir á hvernig verðleggja beri 

auðlindir jarðar, mat á ástandi og horfum í 

umhverf ismálum, vinnu við að samræma 

skýrslugerð um umhverfis- og efnahagsmál 

og hvernig beita megi hagrænum aðferðum í 

ríkara mæli til að leysa vandamál á sviði 

umhverfismála svo að eitthvað sé nefnt. 

Rekja má umræðu um umhverfismál innan 

OECD til byrjunar áttunda áratugarins. 

Snemma á þeim áratug samþykkti stofnunin 

nýtt s jónarmið í mengunarmálum. í því felst 

að mengunarvaldur er ábyrgur fyrir þeirri 

mengun sem hann veldur og á að greiða þann 

kostnað sem af henni hlýst (e. polluter pays 

principle). Nokkrar undantekningar voru þ ó 

leyfðar frá þessari reglu, t.d. ef m jög mikil 

svæðisbundin vandamál sköpuðust vegna 

þessa, t.d. atvinnuleysi. Nú hefur nýtt sjónar-

mið bæst í umræðuna, þ.e. svokallað varúð-

arsjónarmið (e. precautionary principle). í 
því felst að fyrirtæki verða í mörgum tilfellum 

að sanna að starfsemi þeirra sé skaðlaus ef 

grunur leikur á hinu gagnstæða. Segja má að 

þá sé hinn ákærði sekur uns sakleysi er 

sannað. Á fundi umhverfisráðherra aðildar-

landa OECD sem haldinn var í lok janúar á 

þessu ári voru samþykktar fjölmargar álykt-

anir. Þar kom skýrt fram hvernig viðhorf til 

umhverfismála hafa breyst á síðustu tuttugu 

árum. Á áttunda áratugnum hugsuðu menn 

einkum um að skilgreina vandann og laga til 
eftirsig, á þeim níunda að reyna að sjá fyrir og 

koma í veg fyrir mengun en nú er lögð áhersla 

á að menn verði að horfa langt fram í tímann 
og notast við áætlanagerð, markvissa 

stjórnun og aukna samtengingu umhverfis-

og efnahagsmála til að ná árangri. 

Eins og fyrr segir er ætlunin að fjalla um 

hagrænar aðferðir og umhverfismál hér á 

eftir. En áður en við tökum það fyrir er fróð-

legt að skilgreina mengun út frá nábýlisvanda 

sem leiðir okkur síðan til hagrænna lausna á 

vandanum. 

4. Mengun - nábýlisvandi. 
Mengun hefur verið töluvert til umræðu 

innan hagfræðinnar allt frá umfjö l lun A . C. 

Pigous í upphafi þessarar aldar þar sem hann 

tók mengun sem dæmi um nábýlisvanda (eða 

neikvæð ytri á h r i f -e . externality). Ytr i áhrif 

er það kallað þegar athafnir manna hafa áhrif 

á velferð annarra manna án þess að sú hafi 

verið ætlunin. Þau geta hvort heldur verið 

jákvæð eða neikvæð. Dæmi um jákvæð ytri 
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áhrif er þegar menntun einstaklings gagnast 

ekki aðeins honum sjálfum heldur og samfé-

laginu öllu. Mengun er hins vegar sígilt dæmi 

um neikvæð ytri áhrif.1) Fjalla má um mengun 

út frá einföldu dæmi sem ég nota töluvert hér 

á eftir. Hugsum okkur tvo menn. Annar 

rekur verksmiðju og dælir úrgangsefnum út í 

á sem hún stendur við. Hinn býr neðar við ána 

og veiðir fisk úr ánni. Framleiðsla verksmiðju-

eigandans skerðir þannig velferð hins, nábýlis-

vandi er kominn til sögunnar. Hugsum okkur 

enn fremur að enginn eigi ána. Þar sem enginn 

á ána þarf hvorugur að greiða neitt fyrir not 

sín af henni. Það getur leitt til ofnotkunar. Ef 

einhver ætti ána gæti sá hinn sami selt þeim 

sem metur hana mest afnot af henni. Með því 

móti yrði notkunin hagkvæm.2) Nábýlisvand-

inn stafar þannig af skorti á eignarrétti. 

Á mynd 1 er vandamálið greint nánar með 

aðstoð jaðarkostnaðar- og jaðarábataferla 

(e. marginal cost / benefit). Með jaðarkostn-

aði er átt við þann viðbótarkostnað sem hlýst 

af því að auka framleiðsluna um eina einingu. 

Samsvarandi á við um jaðarábata. Lárétti 

ásinn mælir framleiðslumagn verksmiðjunnar 

en sá lóðrétti krónur. Ferillinn merktur JÁ 

sýnir jaðarábata verksmiðjueigandans miðað 

við sérhvert framleiðslumagn. Gert er ráð 

fyrir að hann minnki með aukinni fram-

leiðslu. Samfara framleiðslunni er ákveðinn 

jaðarkostnaður, JK, sem gert er ráð fyrir að 

fari vaxandi með aukinni framleiðslu. En við 

þetta bætist jaðarmengunarkostnaður, JMK. 

Hann er sá kostnaður eða velferðartap sem 

fiskimaðurinn verður fyrir af völdum mengun-

arinnar. Gert er ráð fyrir að mengun aukist 

með aukinni framleiðslu og að mengunar-

kostnaðurinn fari vaxandi samfara aukinni 

mengun. Framleiðslumagnið, og þar með 

mengunin, ákvarðast af skurðpunkti JÁ- og 

JK-ferlanna (Q1). Þar sem ábatinn hættir að 

vera meiri en kostnaðurvið að auka framleiðsl-

1) Umfjöllunin hér er að mestu tekin úr7. kafla bókarinnar 

Public Finance. 

2) Forsenda að ekki sé um aðra markaðsbresti að ræða. t.d. 

einokun. 

Mynd 1 

una er hagkvæmasta framleiðslumagnið. Ef 

framleitt er minna má auka hagnað en ef 

framleitt er meira er tap af síðustu framleiðslu-

einingunni. Fyrir verksmiðjuna er þetta hag-

kvæmasta magn en ekki fyrir samfélagið í 

heild. Jaðarkostnaður samfélagsins, JKS, er 

samanlagður kostnaður þegnanna. Í þessum 

tveggja manna heimi er því JKS = JK + 

JMK. Hagkvæmasta magn fyrir samfélagið í 

heild er þar sem JKS- og JÁ-ferlarnir skerast 

(Q*). Hagkvæmasta framleiðslumagn, og þar 

með mengun, fyrir samfélagið í heild verður 

minna en fyrir verksmiðjuna. 

Á myndinni má sjá hve mikið velferðartap 

þjóðfélagsins er vegna of mikillar mengunar. 

Ef framleiðslan er minnkuð niður í Q* 

minnkar hagnaður verksmiðjunnar sem 

nemur þríhyrningum dge. Þettá sést af því að 

jaðarhagnaður er munurinn á jaðarkostnaði 

og jaðarábata. Á myndinni er jaðarhagnaður-

inn lóðrétta bilið milli JK- og JÁ-ferlanna. 

Hins vegar minnkar jaðarkostnaður vegna 

mengunar sem er ávinningur fiskimannsins. 

Lóðrétta fjarlægðin milli JMK og lárétta áss-

ins mælir þennan jaðarávinning fiskimanns-

ins. í heild er hann svæðið abfe. En þar sem 

fjarlægt JKS frá JK er einmitt söm fjarlægð 

JMK frá lárétta ásnum er edhg = abfe. 

Ávinningur samfélagsins í heild af því að 

minnka mengunina er því mismunurinn af 

tapi verksmiðjunnar og ávinningi fiskimanns-

ins, þ.e.a.s. svæðið dhg. Athyglisvert er að 
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hagkvæmasta lausn felur ekki í sér að koma í 

veg fyrir alla mengun. Slíkt vill stundum 

gleymast í umræðum manna á meðal. Ein-

ungis skal minnka mengun að því marki er 

jaðarávinningur samfélagsins vegna minni 

mengunar hættir að vera meiri en jaðartapið 

vegna minni framleiðslu. Á einfaldara máli 

sagt þá verða menn að bera saman ábatann af 

minni mengun við kostnað við að minnka 

mengun. 

5. Lausnir með tilliti til nábýlisvanda. 
Með hagrænum aðferðum er leitast við að 

verðleggja umhverfisþættina þannig að 

notkun þeirra verði sem hagkvæmust. Með 

verðlagningu er fyrirtækjum og einstakl-

ingum þröngvað til að taka tillit til þess að 

umhverfið er framleiðsluþáttur engu ómerki-

legri en aðrir framleiðsluþættir. Markmiðið 

er að notkun á umhverfinu verði tekin inn í 

arðsemis- og kostnaðarreikninga, gera hana 

að innri stærð en ekki ytri stærð. Hagrænar 

aðferðir felast einkum í að leggja á umhverfis-

gjöld ýmiss konar eða selja mengunarleyfi. 

Innan OECD er lögð áhersla á að auka 

notkun hagrænna aðferða hvar sem því 

verður við komið. Beiting þeirra er oft sveigj-

anlegri og hagkvæmari kostur en boð og 

bönn. Áfram verður notast við dæmið hér að 

framan til að skýra málið nánar. 

5.1. Umhverfisgjöld. 
Pigou stakk upp á því að verðleggja ætti 

umhverfið með því að skattleggja mengunar-

valdinn. Skoðum áhrif skattlagningar í dæm-

inu okkar. Á mynd 2 er þetta útskýrt nánar. í 

fyrsta lagi má sjá hve mikill skatturinn eigi að 

vera. Hann á að jafngilda þeim jaðarmengun-

arkostnaði sem framleiðslumagnið Q* hefur í 

för með sér. Markmiðið með skattlagning-

unni er að hækka jaðarkostnað verksmiðj-

unnar svo að minna verði framleitt. Með því 

að leggja skatt að upphæð cd á hverja fram-

leiðslueiningu myndast nýr jaðarkostnaðar-

ferill. Skurðpunktur hans og jaðarábataferils-

ins er einmitt við hagkvæmasta framleiðslu-

magnið. 

Málið er ekki eins einfalt í raunveru-

leikanum eins og í líkaninu hér að ofan. En 

engu að síður gildir grundvallaratriðið -

vegna þess að umhverfisþættir hafa verið 

ókeypis hafa menn ekki tekið nægilegt tillit til 

þeirra og með umhverfisgjöldum má oft leið-

rétta þetta og minnka mengun á hagkvæman 

hátt. Flokka má umhverfisgjöldin niður eftir 

því hvar og hvernig þeim er beitt. Gróflega er 

um þrjá flokka að ræða: Gjöld á mengun, 

gjöld á vörur og framleiðslu og skilagjöld.3) 

a) Gjöld á mengun. 
Nafn sem stungið hefur verið upp á fyrir 

þessi gjöld eru útstreymisgjöld (e. emission 

charge). Þau virka þannig að lagt er gjald á 

þau efni sem sleppt er út í umhverfið. Gjald-

stofninn fer eftir magni efnanna og eðli 

þeirra. Um getur verið að ræða úrgangsefni 

eða önnur efni sem myndast við framleiðsl-

una. Með þessu móti er mengunin sjálf verð-

lögð og því er mikil hvatning fyrir fram-

leiðendur að draga úr mengun. Til að koma 

megi við útstreymisgjöldum þarf mengunin 

að vera frekar auðmælanleg og mengunar-

valdar fáir. Dæmi um útstreymisgjald eru 

gjöld í Frakklandi og Þýskalandi á vatns-

mengun. 

3) Umfjöl lun um hagrænar aðferðir her á landi og meðal 

aðildarlanda OECD er að finna í ritinu Þjóðarbú-

skapurinn, apríl 1991. 

Mynd 2 
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Sorphirðu- og sorpeyðingargjöld, sem 

mik ið eru notuð um allan heim, eru stundum 

f lokkuð sem útstreymisgjöld. Það á ágætlega 

við þegar gjöldin breytast eftir magni sorpsins 

en m jög oft er svo ekki. Þá mætti fremur tala 

um þjónustugjö ld þar sem menn greiða fyrir 

veitta þ jónustu og markmið ið með gjöld-

unum er að afla tekna. 

b) Gjald á vörur og framleiðslu. 
Í stað þess að leggja gjald á sjálf efnin sem 

valda mengun er lagt gjald á þær vörur sem 

innihalda hin skaðlegu efni eða framleiðslu 

sem veldur menguninni . Annaðhvort er 

gjaldið lagt á sjálfa vöruna, t.d. á smurolíur, 

eða samkvæmt magni ákveðinna efna í vör-

unni , t.d. eftir magni brennisteins í olíu. Slík 

vörugjöld eru oft einfaldari í framkvæmd en 

útstreymisgjöldin og af þeim sökum fýsileg. 

Ma rkm ið i ð með vörugjö ldunum á að vera að 

hvetja fólk og fyrirtæki til að nota viðkom-

andi vörur í m inna mæli en áður. Það heppn-

ast best þegar verð vörunnar ræður miklu um 

eftirspurnina og önnur hliðstæð en umhverfis-

vænni vara er á boðstó lnum. Got t dæmi um 

svona gjald er mismunandi skattlagning á 

blýbensíni og blýlausu bensíni. 

e) Skilagjöld. 
Öl l þekk jum við skilagjöld á öl- og gosdós-

um. Ma rkm i ð með skilagjöldum er að fólk 

fleygi ekki u m b ú ð u m eða öðru því sem eftir 

er af vörunni að lokinni neyslu heldur skili þv í 

til aðila sem annast geta förgun eða endur-

vinnslu. Ski lagjö ldum er þannig ætlað að 

hafa áhrif á hegðun fólks. E inn galli er áskila-

g jö ldum á einnota umbúðum hér á landi. 

Hann er sá að hagnaður Endurvinnslunnar 

hf. eykst eftir þv í sem minna er skilað inn af 

umbúðum . Þrátt fyrir þetta er skilahlutfall 

m jög hátt eða um 75% . Nokkur önnur dæmi 

um skilagjöld eru á rafh löðum, b í lum, 

dekk jum og rafgeymum. 

5.2. Styrkir og fleira. 
Í stað skattlagningar má auka kostnað 

mengunarvalds og hækka þannig JK-ferilinn 

með því að greiða honum fyrir að minnka 

framleiðsluna. Þetta h l jómar hálfeinkenni-

lega í fyrstu. En ef fyrirtækið minnkar ekki 

framleiðsluna verður það af þessum styrkjum 

sem auka hinn raunverulega kostnað þess 

(fórnarkostnað). Niðurstaðan hvað varðar 

mengun verður alveg sú sama og með skatt-

lagningunni en tekjuáhrifin verða augljóslega 

allt önnur . Nokkrar takmarkanir eru þó á 

þessari leið. Til að hún gangi upp verður 

f jöldi fyrirtækjanna að vera ákveðinn þannig 

að menn stofni ekki ný fyrirtæki til að gera út 

á styrkinn. Styrkur hefur í för með sér að afla 

þarf tekna annars staðar með því óhagræði 

sem því fylgir. O g að lokum þykir styrkur til 

mengunarvalda oft ekki vera siðferðislega 

réttlætanlegur og í andstöðu við það sjónar-

mið að sá sem mengun veldur eigi að greiða 

kostnað vegna hennar. 

Umhverf ismál og mengun eru mál alls sam-

félagsins og ekki er hægt að ætlast til þess að 

fyrirtæki standi ávallt ein straum af kostnaði 

vegna úrbóta. Styrkir geta flýtt fyrir þróun-

inni og h já lpað fyrirtækjum yfir erfiða þrö-

skulda. Einnig má hjálpa fyrirtækjum með 

því að veita þeim skattaafslátt eða fella niður 

gjöld á nauðsynlegum búnaði . Innan OECD 

eru styrkir mik ið notaðir og oft eru gerðir 

samningar við fyrirtækin varðandi umhverfis-

mál . En ýmsir styrkir geta á óbeinan hátt 

verið skaðlegir umhverfinu þar sem þeir 

hvetja til offramleiðslu. Á þetta e inkum við í 

landbúnaði í Evrópu en honum hefur fylgt 

mikil mengun víða vegna mikillar áburðar-

notkunar. 

5.3. Mengunarleyfi. 
Enn ein leið til að minnka mengun er að 

selja eða úthluta á annan hátt fyrirtækjum 

leyfum sem tilgreina hámarksmengun. Síðan 

geta þessi leyfi gengið kaupum og sölum milli 

fyrirtækjanna þannig að þau enda þar sem 

þau eru metin mest. M e ð þessu mót i er mark-

aðurinn látinn mynda verð á menguninni . Til 

að þessi leið sé fær verður f jöldi fyrirtækja að 

vera það mikill að samkeppni ríki á markaðn-

um enda hefur hún einkum verið reynd í 
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Bandaríkjunum. Þessa leið tel ég ekki fýsi-

lega hér á landi vegna smæðar markaðarins. 

Sala mengunarleyfa er mjög hliðstæð sölu 

veiðileyfa. í báðum tilfellum er verið að 

mynda verð á auðlind sem hingað til hefur 

verið ókeypis og þess vegna verið gengið of 

mikið á hana. Hér er hins vegar ekki ætlunin 

að fjalla um veiðileyfasölu þó svo að 

skynsamleg nýting fiskimiða okkar sé mikil-

vægasta umhverfismál okkar. 

5.4. Reglugerðir. 
Beiting lagasetninga og reglugerða er algeng-

asta aðferðin við mengunarvarnir í heiminum 

í dag. Oft á tíðum er einfaldara að setja reglur 

en beita hagrænum aðferðum. En lög og 

reglugerðir eru oft óhagkvæm þar sem lítið 

tillit er tekið til kostnaðar mismunandi fyrir-

tækja. í tveggja fyrirtækja líkani byggðu á 

sömu atriðum og dæmið hér á undan má sýna 

þetta (mynd 3). Fyrirtækin búa við mismun-

andi jaðarábataferla, JÁ , og JÁ 2 , en til ein-

földunar er gert ráð fyrir að jaðarkostnaðar-

ferlar séu eins og að framleiðslumagn hvors 

um sig sé jafnt. Enn fremur er gert ráð fyrir að 

jaðarmengunarkostnaður við hagkvæmasta 

framleiðslumagn sé þekktur. Jaðarkostnaður 

samfélagsins hækkar því sem þessu nemur. 

Eins og áður má nú finna hagkvæmasta fram-

leiðslumagn fyrir hvort fyrirtæki fyrir sig. Þá 
fæst að hagkvæmasta framleiðslumagn er 

ekki það sama fyrir bæði fyrirtækin. Fyrir-

tækin eiga ekki að minnka mengun jafnmikið. 

Af þessu má leiða að reglur sem fela í sér að 

fyrirtæki minnki mengun jafnmikið eru ekki 

endilega hagkvæmasta lausnin. A f þessum 

sökum hallast flestir hagfræðingar að aukinni 

notkun hagrænna aðferða á kostnað reglu-

gerða til að fást við umhverfismál. Sú stefna 

hefur einnig fengið vaxandi vægi innan 

OECD. En reglugerðir eru stundum besta 

lausnin t.d. þegar banna verður mjög hættu-

leg efni. 

5.5. Aðrar aðferðir. 
Fleiri aðferðir má nefna eins og að sekta 

fyrirtæki fyrir að brjóta reglur. Stundum má 

líta á beitingu sekta sem nokkurs konar hag-

ræna aðferð. Þannig á sektarupphæð í Banda-

ríkjunum að jafngilda þeim kostnaði sem 

fyrirtækið veldur - og er þá átt við jafnt 

hreinsunarkostnað, þann kostnað sem meng-

unin hefur valdið umhverfinu og útgjöld 

vegna mats á skemmdum. Er skemmst að 

minnast þess að í mars síðastliðnum var 

bandarísku fyrirtæki gert að greiða 3,4 millj-

ónir dollara fyrir að menga jarðveg og grunn-

vatn sem er hæsta sekt þar í landi vegna 

umhverfisspjalla. Auk þess lagði það fram 1 

milljón dollara í sérstakan umhverfisverndar-

sjóð. 

Í nokkrum öðrum löndum fer upphæð 

sektar eftir þeim viðbótarhagnaði sem ætla 

má að fyrirtæki hafi notið vegna brota sinna. 

A ð lokum er vert að geta þeirrar aðferðar að 

fyrirtæki er látið greiða verulega upphæð 

vegna slælegra mengunarvarna en fær síðan 

upphæðina greidda til baka ef ráðin er bót á 

ástandi mála. Með þessum hætti skapast mikill 

hvati fyrir fyrirtækin til að bæta ráð sitt. 

Í umfjölluninni hér að framan eru hlutirnir 

einfaldaðir til að skýra þá hugsun sem liggur 

að baki hugmyndum um að beita hagrænum 

aðferðum í ríkara mæli en hingað til við lausn 

á ýmsum umhverfismálum. A ð mörgu þarf að 

huga. Auk þess að athuga hvort t.d. umhverfis-

skattur geti minnkað mengun og það á hag-

kvæman hátt fyrir fyrirtækin verður hann að 

Mynd 3 
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vera meðfærilegur hvað varðar eftirlit og inn-

heimtu. Einnig er mikilvægt að hann falli vel 

að almennum hugmyndum manna þannig að 

sæmileg sátt sé um skattinn. Hér á landi er þó 

nokkuð um að hagrænum aðferðum sé beitt í 

umhverfismálum (bensíngjald, einnota 

umbúðir , Sorpeyðingarstöð höfuðborgar-

svæðisins o.fl.) og víst er að notkun þeirra 

mun aukast í framtíðinni.4) Mikilvægast í því 

sambandi er að gera sér grein fyrir því að 

markmið með umhverfissköttum á að vera að 

minnka mengun, með því að breyta hegðun 

manna, umhverfinu og þar með okkur öllum 

til góða. Markmið ið er að skatturinn verði 

með t ímanum óþarfur. 

6. Umhverfisskattar - tekjustofn fyrir hið 
opinbera? 

Hér hefur verið fjallað um hvernig 

umhverfisskattar geta nýst til að bæta 

umhverfi okkar. Hins vegar hefur ekkert 

verið fjallað um tekjurnar sem af skattlagn-

ingu hljótast. Auðvitað skiptir miklu máli 

hvernig tekjunum er varið. Þess ber að gæta 

að ef fundinn hefur verið og lagður á hag-

kvæmasti skattur þannig að jaðarkostnaður 

og -ábati er jafn eins og lýst var hér að framan 

er engin þörf á að tekjurnar séu notaðar til 

enn meiri úrbóta á þeim vettvangi. Þá má 

segja að um „offramleiðslu" á hreinu 

umhverfi sé að ræða. Þetta atriði er hollt að 

hafa í huga. 

Tveir kostir liggja fyrir um hvað beri að 

gera við auknar skatttekjur. í fyrsta lagi að 

lækka skuli aðra skatta í staðinn þannig að 

ekki sé um aukna skattheimtu að ræða í heild. 

Með því vinnst tvennt að mati höfundar. 

Almennir skattar eins og tekjuskattar og virðis-

aukaskattur hafa ýmislegt óhagræði í för með 

sér fyrir samfélagið í heild. Hér gefst ekki tóm 

til þess að fara vel út í þetta en þess skal getið 

að hagfræðingar hafa sýnt fram á að velferð 

samfélagsins í heild minnki oft við skattlagn-

ingu þó svo að sumir hópar hagnist en aðrir 

4) Sjá yfirlit yfir hagrænar aðferðir hér á landi í Þjóðar-

búskapnum. 

tapi. Byrðin af skattheimtunni sé ekki aðeins 

það sem greitt er í skatt (á ensku er slíkt vel-

ferðartap kallað excess burden eða 

deadweight loss) heldur verði að taka með í 

reikninginn töpuð tækifæri. Lít ið dæmi er að 

lagður er skattur á vöru sem leiðir til þess að 

hún hættir að seljast. Við það tapa menn 

engum tekjum en hagur þeirra hlýtur hins 

vegar að hafa versnað því að nú geta þeir ekki 

keypt sama magn og áður. Með því að skipta 

á hagkvæmum umhverfisskatti og öðrum 

óhagkvæmum skatti eykst hagkvæmni í þjóð-

félaginu. í öðru lagi er aukin skattlagning illa 

séð af flestum í þjóðfélaginu. Með því að 

lækka aðra skatta í staðinn eru meiri líkur á 

að sátt náist um umhverfisskattana en slíkt er 

ávallt mikilvægt til að áhrif þeirra verði eins 

og til er ætlast. 

Hinn kosturinn er sá að tekjurnar verði 

notaðar til afmarkaðra umhverfismála þar 

sem þörf er á sameiginlegu átaki þjóðarinnar. 

Má þar nefna nauðsynlega uppbyggingu á 

ýmsum okkar fjölförnustu ferðamanna-

stöðum og baráttu við gróðureyðingu svo að 

lítið eitt sé nefnt. Ég tel það vænlegra til árang-

urs og sátta um skattana heldur en ef þeir 

renna beint í ríkissjóð. 

Nú er rétt að staldra aðeins við. Umhverfis-

skattar eru frábrugðnir öðrum sköttum þar 

sem markmið þeirra númer eitt, tvö og þrjú er 

að breyta hegðun manna hvort sem er í heim-

ilishaldi eða rekstri fyrirtækja til bóta fyrir 

umhverfið. Tekjurnar eru aðeins nokkurs 

konar „aukaafurð". Þar sem markmiðið er að 

minnka mengun hljóta skattarnir að lækka 

eftir því sem mengunin minnkar. Ól íkt 

öðrum sköttum eru umhverfisskattar árangurs-

ríkari því minni sem skattstofninn verður 

þegar fram líða tímar. Því er rangt að líta til 

umhverfisskatta sem leiðar til langframa tekju-

öflunar fyrir ríkið. Þannig kom fram í kosn-

ingabaráttunni í vor að umhverfisskattar 

gætu nýst til að vega að hluta til upp á móti 

hækkun skattleysismarka. A f framansögðu 

tel ég það vera alrangt og bera vott um mis-

skilning á tilgangi umhverfisskatta. Niður-

staða mín er því sú að tekjum af umhverfis-
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sköttum eigi helst að veita til t ímabundinna 

verkefna á sviði umhverfismála. 

L í t um nú aðeins út fyrir landsteinana og 

könnum hvernig aðrar þ jóð i r hafa farið með 

tekjur vegna umhverfisskatta. Innan OECD 

hefur megintilgangurinn með umhverfis-

sköttum verið að afla tekna til ákveðinna 

verkefna eins og t.d. hreinsunar áfrárennslis-

vatni eða förgunar á sorpi. Hins vegar hafa 

gjöldin yfirleitt haft lítil áhrif í þá átt að 

breyta hegðun manna umhverfinu til góða. í 

þeim tilfellum þar sem það hefur verið mark-

mið ið hafa gjöldin oft á t í ðum verið of lág. 

Áhersla á hvetjandi hlutverk umhverfisskatt-

anna hefur þ ó aukist. 

7. Hvers virði er umhverfið? 
Framangreind umf jö l lun leiðir okkur að 

spurningunni um virði eða gildi umhverfisins 

fyrir okkur. Það er engin spurning að hreint 

loft og hreint vatn er m jög mikils virði í 

hugum okkar flestra. En hversu mikils virði? 

Er hægt að meta það til f jár og er æskilegt að 

slíkt sé gert? 

Mörgum kann að virðast að það sé út í hött 

að ætla sér að meta hvers virði umhverf ið er. 

Slíkt getur þó verið m jög mikilvægt. Hvernig 

á til dæmis að ákvarða upphæð umhverfis-

skatts ef menn hafa enga hugmynd um þann 

skaða sem koma á í veg fyrir eða minnka? E f 

hægt er að meta gildi eða virði umhverfisins 

má á skýrari hátt taka tillit til þess við kostn-

aðar- og nytjagreiningu (e. cost-benefit ana-

lysis) þegar hugað er að nýrri eða áframhald-

andi starfsemi, t.d. byggingu álvers. Spurn-

ingu eins og hvort hagur okkar batnar eða 

versnar er ekki hægt að svara nema eitthvert 

mat sé lagt á þá kosti sem standa til boða. 

Umhverf ismál eru mikil t i l f inningamál og 

mörg vandamál koma í ljós ef reyna á að meta 

virði umhverfisins. Betra umhverfi getur bætt 

hag manna á svo margvíslegan hátt. M inn i 

mengun í ám og vötnum eykur veiði og gróið 

land má nota til beitar svo að dæmi sé tekið. 

En einnig tengjast umhverf ismálum atriði 

sem enn erfiðara er að meta eins og bætt 

heilsa og aukin ánægja vegna útivistar. 

Hagfræðingar hafa velt þessu vandamál i 

fyrir sér og reynt að þróa aðferðir til að meta 

virði umhverfisins. Hagfræðingurinn Per 

Olav Johansson hefur bent á að þrír mismun-

andi þættir ákvarði verðmæti umhverfisþátt-

anna, t.d. hreins lofts eða skóga. Fyrst ber að 

nefna virði eða gildi vegna nota af umhverf-

inu. Bæði getur verið um bein not að ræða, 

t.d. veiðar eða gönguferðir, eða óbein not , 

t.d. með lestri bóka eða vegna náttúrulífs-

mynda í sjónvarpi. E innig getur vitneskjan 

um heilbrigða náttúru ein sér verið nokkurs 

virði. O g að síðustu kunna menn að meta það 

nokkurs virði að eiga kost á þv í í framtíð inni 

að njóta umhverfisins. Menn eru þannig til-

búnir að kosta einhverju til vegna óvissu um 

framtíðina, svipað og gegnir um tryggingar. 

Þegar meta á heildarkostnað vegna nýrra 

framkvæmda þarf að taka með í reikninginn 

gildi umhverfisins vegna notkunar, tilvistar 

þess og óvissu um framtíðina. 

Johansson getur þriggja aðferða til að 

reyna að meta virði náttúrunnar: Í fyrsta lagi 

með spurningum og könnunum. M e ð þv í að 

spyrja almenning hve mikils hann meti hina 

og þessa umhverfisþætti má fá hugmynd um 

virði þeirra fyrir þjóðfélagið. Sá hængur er þ ó 

á að hætt er við að svörin verði ekki marktæk 

því að aðeins er um nokkurs konar spurninga-

leik að ræða en ekki raunveruleikann. Þannig 

kom fram í könnun sem gerð var í Bandaríkj-

unum að stór hluti þátttakenda taldi að bæta 

þyrfti umhverfið hvað sem það kostaði. Lík-

legt er að niðurstöður hefðu orðið aðrar ef 

spurt hefði verið hvort v iðkomandi væri til-

búinn að greiða hærri skatta til að standa 

straum af kostnaði vegna umhverfismála. 

Önnur leið er sú að athuga hvað fólk borgar í 

raun og veru fyrir betra umhverfi. Kannan i r í 

þessa veru hafa e inkum beinst að því að meta 

hvaða áhrif betra umhverfi hefur á verð hús-

næðis. M e ð því að bera saman nákvæmlega 

eins íbúðir nema hvað t.d. hávaðamengun er 

meiri í annarri en hinni má líta á verðmismun 

þeirra sem verðmæti kyrrðarinnar. E n engin 

tvö hús eru eins. Þess í stað má reyna að meta 

hvort og hve mik ið umhverfið hefur áhrif á 
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íbúðarverð með hjálp stærðfræðinnar, með 

aðfallsgreiningu. Nokkuð hefur verið um 

slíkar rannsóknir. En ýmis vandamál koma 

upp eins og að fólkið sem býr á stöðunum 

getur verið mjög ólíkt hvert öðru þannig að 

mat þess á hreinna umhverfi er misjafnt. A ð 

lokum hafa menn reynt að meta virði 

þjóðgarðs, svo að dæmi sé tekið, út frá ferða-

kostnaði þeirra sem sækja garðinn heim. 

Virði garðsins fyrir einstaklinginn er að 

minnsta kosti meira en nemur kostnaði hans 

við að koma sér á staðinn og njóta hans. 

V ið ýmsar framkvæmdir erlendis hefur 

verið reynt að meta virði umhverfisins þegar 

beitt hefur verið kostnaðar- og nytjagrein-

ingu og mun það aukast á næstu árum. 

Stundum hefur vel tekist til en stundum illa. 

Haldið verður áfram að þróa aðferðir og leita 

nýrra leiða. En þrátt fyrir mörg vandamál 

getur og hefur nytjagreining aðstoðað menn 

við ákvarðanatöku. Fólk gerir sér a.m.k. 

betur grein fyrir þeim vandamálum sem við er 

að etja þannig að umræður um umhverfismál 

verða málefnalegri. 

8. Mengun - vannýting hráefna. 
A ð lokum ætla ég að venda kvæði mínu í 

kross og líta á mengun út frá öðru sjónarhorni 

en ég hef gert hingað til í þessari grein. Mis-

munandi viðhorf og skilgreiningar á sama 

vandamáli skerpa skilning manna og geta leitt 

til ólíkra lausna. Hingað til hefur í þessari 

grein verið litið á mengun sem ofnotkun á 

umhverfinu vegna þess að það hefur verið 

ókeypis. Hægt er að líta á mengun út frá sjónar-

horni fyrirtækja. Fyrirtæki nota hráefni til að 

framleiða afurðir sínar. En auk afurðanna 

myndast oft úrgangsefni. Mengun stafar af 

því að hráefni eru ekki fullnýtt. 

Á ráðstefnu um umhverfismál fyrirtækja í 

febrúar síðastliðnum á vegum Iðntæknistofn-

unar og Félags íslenskra iðnrekenda kom 

þetta sjónarhorn skýrt fram í máli aðalræðu-

mannsins dr. Donalds Huisingh. Hingað til 

hefur að miklu leyti verið litið á úrbætur í 

umhverfismálum sem aukakostnað fyrirtækja 

sem skerða arðsemi þeirra og möguleika til 

framfara. Viðhorfið hefur verið að umhverfis-

mál séu dragbítur á framfarir og hagvöxt. 

Menn hafa fyrst og fremst einbeitt sér að því 

að taka til eftir sig og þróa tækni og tækja-

búnað til að hreinsa úrgangsefni. En slíkt við-

horf takmarkar alla hugsun manna. í stað 

þess að hugsa um hvernig megi hreinsa 

úrgangsefnin áður en þeim er sleppt út í 

umhverfið er nær að skoða allan framleiðslu-

ferilinn frá upphafi til enda með það að leiðar-

ljósi að nýta betur hráefni, orku og vinnuafl. 

Á þann hátt má slá tvær flugur í einu höggi, 

auka framleiðni og bæta umhverfið. Þar að 

auki má í mörgum tilfellum fá hærra verð eftir 

því sem afurðin er „hreinni". Sérstaklega á 

þetta við í matvælaiðnaðinum eins og við 

þekkjum. Umhverfismál gefa þannig fyrir-

tækjum tækifæri til að skoða allan sinn fram-

leiðsluferil og bæta rekstur sinn umhverfinu 

og fyrirtækinu sjálfu til góða. Með því að líta 

á umhverfismál sem tækifæri til að standa sig 

betur í stað einhvers leiðinlegs vandamáls er 

líklegra að hagkvæm og árangursrík lausn 

finnist. 

Á fyrrnefndri ráðstefnu um umhverfismál 

fyrirtækja voru nefnd fjölmörg dæmi þessa. 

Var þar bæði um að ræða stór alþjóðleg fyrir-

tæki og einnig lítil fjölskyldufyrirtæki eins og 

algeng eru hér á landi. Um þessar mundir er 

að hefjast starf í þessum anda hér á landi. 

Fyrsta skrefið er að umhverfis- og efnatækna-

deild Iðntæknistofnunar mun veita fyrir-

tækjum þjónustu og ráðgjöf til að minnka 

magn úrgangsefna og gera framleiðslutækn-

ina hreinni. Annað skref er að Iðnlánasjóður 

veitir nú orðið lán til úrbóta í umhverfis- og 

mengunarmálum. Það hefði einhvern tíma 

þótt saga til næsta bæjar. Svipaða sögu er að 

segja um Norræna fjárfestingarlánasjóðinn. 

Hann veitir almennt ekki lán nema um sam-

starfsverkefni a.m.k. tveggja Norðurlanda-

þjóða sé að ræða eða að lánið sé nýtt til að 

fjárfesta í vélum og tækjum frá öðrum Norður-

löndum. Um umhverfismálin gegnir öðru 

máli. Það er litið svo á að úrbætur í umhverf-

ismálum í einu landi gagnist öllum íbúum 

Norðurlanda þannig að veitt eru lán til ein-
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stakra fyrirtækja. En þrátt fyrir þessi skref 

eru mörg önnur óstigin enn. Þau verðum við 

að stíga á næstu árum svo að við getum með 

góðri samvisku státað okkur af hreinu landi, 

lofti og hafi sem gefur okkur besta fiskinn, 

besta vatnið og góða heilsu þ jóð inn i allri til 

enn meiri hagsbóta. 
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Jakob Gunnarsson: 

Erlend lán 1990 

Á árinu 1990 námu erlendar lántökur 

26.435 m.kr. , en afborganir erlendra lána 

11.378 m.kr. reiknað á meðalgengi ársins. 

Erlend lán hafa því aukist um 15.057 m.kr. á 

árinu 1990 eða 9,2% miðað við stöðu lána í 

ársbyrjun. 

Vaxtagreiðslur af erlendum lánum á árinu 

1990 námu 14.376 m.kr. , og greiðslubyrði 

afborgana og vaxta nam 20,1% útflutnings-

tekna 1990. 

Staða erlendra lána í árslok 1990er 175.320 

m.kr. , en reiknuð á meðalgengi ársins er 

skuldastaðan 178.364 m.kr. , sem e r53 , l% af 

vergri landsframleiðslu 1990. 

í þessari grein um erlend lán, sem tekin eru 

til lengri tíma en eins árs, eru birtar yfirlits-

töflur, sem sýna erlend lán á árinu 1990 í 

samanburði við fyrri ár og áætlaðar endur-

greiðslur þeirra á næstu fimm árum. 

Erlendar lántökur 
Erlendar lántökur á árinu 1990 námu 

26.435 m.kr. samanborið við 28.542 m.kr. 

1989, hvorttveggja reiknað á meðalgengi 

1990. Eftirfarandi yfirlit sýnir erlendar lán-

tökur helstu lántakenda á árinu 1990 borið 

saman við fyrri ár í mil l jónum króna: 

1990 1989 
Opinberir aðilar 8.419 10.572 

Lánastofnanir 9.103 14.093 

Einkaaðilar 8.913 3.877 

Erlendar lántökur alls . 26.435 28.542 

Yfirlitið sýnir hreinar lántökur, þegar 

dregnar hafa verið frá lántökur, sem varið er 

til skuldbreytinga eða sérstakrar endur-

greiðslu eldri lána. Sérstakar endurgreiðslur 

erlendra lána námu 6.879 m.kr. á árinu 1990 

samanborið við 18.696 m.kr. 1989 og reiknað 

á meðalgengi 1990. 

Umsamin lán, en ónotuð í árslok 1990, eru 

talin vera 10.774 m.kr. , en voru 12.594 m.kr. 

í árslok 1989 reiknað á meðalgengi 1990. Hér 

er um að ræða ádráttarlán, sem samið er um 

til einhvers tíma, eða veltilán, sem hægt er að 

draga á og endurgreiða eftir þörfum hverju 

sinni. 

Innkomin lán, vaxtagreiðslur og afborganir 

eru sýnd í 1. töflu flokkuð eftir gjaldmiðlum, 

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

endur. 

Hér á eftir verður sagt frá erlendum lán-

tökum helstu lántakenda og reynt að gera 

grein fyrir notkun lánsfjárins á árinu 1990. 

Lán ríkissjóðs og ríkisstofnana 
Hreinar lántökur ríkissjóðs og ríkisstofn-

ana námu 4.100 m.kr. á árinu 1990, en þær 

voru 7.604 m.kr. 1989 reiknað á meðalgengi 

1990. Ríkissjóður samdi aðeins um eitt nýtt 

lán á árinu 1990, við Útflutningslánastofnun 

Kanada vegna tækjakaupa Flugmálastjórnar 

að fjárhæð 3,7 milljónir Bandaríkjadollara til 

tíu ára með breytilegum vöxtum, sem eru 

0,125% yfir LIBOR-vöxtum. Dregið er á 

lánið í áföngum, og var um ein milljón 

Bandaríkjadollara eða 58 m.kr. notaðar á 

árinu 1990. Aðrar lántökur ríkissjóðs eru sala 

skammtímavíxla, „EURO-commercial paper", 

sem jókst um 27 millj. Bandaríkjadollara á 

árinu 1990. Sala þessara EURO-víxla hófst á 

árinu 1985 og hefur aukist síðan, og nam úti-



1. tafla. Hreyfingar langra erlendra lána 1990. 

Innkomin lán Vaxtagreiðslur Afborganir 

Í millj. kr. Opinb. Lána- Einka- Opinb. Lána- Einka- Opinb. Lána- Einka-
Gjaldmiðlar: aðilar stofn. aðilar Samtals aðilar stofn. aðilar Samtals aðilar stofn. aðilar Samtals 

Lán í USD 8.336 5.780 8.190 22.306 3.651 2.582 1.123 7.356 1.022 2.401 1.028 4.451 
Lán ÍGBP 0 267 0 267 704 172 18 894 43 291 34 368 
Lán í CAD 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 6 6 
Lán í DKK 0 - 8 24 16 0 4 34 38 0 15 78 93 
Lán í NOK 0 0 130 130 0 39 29 68 0 169 367 536 
Lán í SEK 0 0 0 0 0 1 4 0 16 25 40 
Lán í FlM 0 0 11 11 1 0 1 2 1 0 10 11 
Lán í FRF 0 41 118 159 57 54 113 0 12 0 12 
Lán í BEC 0 0 0 0 12 3 0 14 38 23 0 61 
Lán í CHF 0 282 0 282 729 289 16 1.034 742 498 79 1.319 
Lán í NLG. 0 - 2 0 6 0 - 2 0 6 118 81 0 199 301 339 0 640 
Lán í DEM 83 2.773 441 3.297 1.276 1.474 338 3.088 642 1.885 532 3.059 
Lán í LIT 0 0 0 0 3 0 0 3 38 0 0 38 
Lán í JPY 0 93 0 93 597 424 1.026 120 426 3 549 

Lán í SDR 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 4 
Lán í ECU 0 82 0 82 405 68 18 491 0 84 109 193 
Önnur lán 0 0 0 0 0 44 0 44 0 0 0 0 

Samtals á meðalgengi 1990 8.419 9.103 8.913 26.435 7.551 5.235 1.590 14.376 2.947 6.157 2.274 11.378 

Samtals á árslokagengi 1990 8.003 8.879 8.514 25.396 7.443 5.154 1.542 14.139 2.936 6.106 2.240 11.282 
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2. tafla. Hreyfingar langra erlendra lána 1990. 

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

Opinberir aðilar 8.419 7.551 2.947 

Ríkissjóður og -stofnanir 4.100 4.726 1.254 

Opinber fyrirtæki 4.179 2.340 1.305 

Bæjar- og sveitarfélög 140 485 388 

Lánastofnanir 9.103 5.235 6.157 

Seðlabankinn 0 27 61 

Fjárfestingarlánasjóðir 4.722 2.734 844 

Viðskiptabankar 4.381 2.474 5.251 

Einkaaðilar 8.913 1.590 2.274 

í sjávarútvegi 605 90 461 

í iðnaði. 164 131 423 

í samgöngum 8.068 968 955 

Önnur einkalán 76 401 435 

Samtals á meðalgengi 1990 26.435 14.376 11.378 

Samtalsá árslokagengi 1990 25.396 14.139 11.282 

standandi f járhæð þeirra 190 millj . Banda-

ríkjadollara í árslok 1990. Ríkissjóður samdi 

á árinu 1986 um tvö veltilán að fjárhæð 165 

mil l jónir dollara, sem hægt er að draga á með 

skömmum fyrirvara til að mæta tíma-

bundnum þörfum og tryggingu fyrir endur-

greiðslu skammtímavíxla. í árslok 1989 voru 

níu mil l jónir Bandaríkjadol lara dregnar á 

þessi veltilán, sem voru endurgreiddar á 

fyrstu mánuðum ársins 1990, en í lok ársins 

var þurfti að draga 51 mil l jón Bandaríkjadoll-

ara á lánin vegna t ímabundinna erfiðleika í 

sölu EURO-v íx la erlendis og ríkisvíxla 

innanlands. 

Umsamin lán, en ónotuð í árslok 1990, eru 

6.771 m.kr . , en voru 9.083 m.kr. í árslok 1989 

reiknað á meðalgengi 1990. 

Lán opinberra fyrirtækja og sveitarfélaga 
Erlendar lántökur opinberra fyrirtækja á 

árinu 1990 námu 4.179 m.kr . , en 1.173 m.kr. 

1989 reiknað á meðalgengi 1990. Lántökur 

Landsvirkjunar námu 3.785 m.kr . á árinu 

1990, en aðrar lántökur námu 394 m.kr . , 

vegna Skýrsluvéla ríkisins og Reykjavíkur-

borgar 233 m.kr . og Háskólabíós 161 m.kr . 

Umsamin lán, en ónotuð í árslok 1990, eru 

2.664 m.kr . , en voru 2.082 m.kr . í árslok 

1989. 

Lántökur sveitarfélaga á árinu 1990 n ámu 

140 m.kr . , og var þar um að ræða lántöku 

Sorpeyðingar höfuðborgarsvæðisins h j á 

Norræna fjárfestingarbankanum. 

Lán fjárfestingarlánasjóða 
Erlendar lántökur fjárfestingarlánasjóða á 

árinu 1990 námu 4.722 m.kr. samanborið við 

4.828 m.kr. 1989. Lántökur Byggðastofnunar 

námu 1.203 m.kr . , Fiskveiðasjóðs 3.580 

m.kr . , Iðnþróunarsjóðs 291 m.kr. og Iðn-

lánasjóðs 818 m.kr . , en Framkvæmdasjóður 

endurgreiddi 1.170 m.kr. af erlendum lánum 

sínum, sem hann hafði endurlánað Fiskveiða-

sjóði og Iðnlánasjóði . 

Byggðastofnun tók í ársbyrjun 1990 að láni 

10 mil l jónir þýskra marka fyrir mill igöngu 

Sumi tomo Bank Ltd. Lán ið er til sjö ára, og 

vaxtakjör eru 3/16% yfir L IBOR-vöxtum. 

Stofnunin samdi við Norræna fjárfestingar-

bankann um þr jú lán, samtals að fjárhæð 24,9 

mil l jónir þýskra marka til 15 ára með 0,1% og 

0,15% álagi á LIBOR-vext i . 

Fiskveiðasjóður dró 19,6 mil l jónir þýskra 

marka á lán, sem samið var um á árinu 1989 

fyrir mill igöngu Sumi tomo Bank Ltd. Þessi 

sami banki hafði einnig mill igöngu um tvær 

lántökur á árinu 1990, samtals að fjárhæð 40 

mil l jónir Bandaríkjadol lara til allt að 7 ára 

með 0 ,2% til 0,225%, álagi á LIBOR-vexti . 

A u k þess tók Fiskveiðasjóður lán hjá Nor-

ræna fjárfestingarbankanum, annars vegar 5 

mil l jónir Bandaríkjadollara og hins vegar 6,5 

mil l jónir svissneskra franka. 

Iðnþróunars jóður tók aðeins bráðabirgða-

lán h já Westdeutsche Landesbank-Girozen-

trale. Fyrst 5,5 mil l jónir þýskra marka, en 

síðan 5 mil l jónir Bandaríkjadol lara, sem 

framlengt verður á árinu 1991. 

Iðn lánasjóður samdi um tvö ný lán á árinu 

1990, 5 mil l jónir Bandaríkjadol lara við Nor-

ræna fjárfestingarbankann til 15 ára með 

0 ,1% álagi yfir L I B O R og 11,5 mil l jónir 

Bandaríkjadol lara til 7 ára með 0 ,2% álagi 

yfir L I B O R , en þar af var jafnvirði 5,5 millj-

óna dollara tekið í þýskum mörkum. 
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Umsamin lán fjárfestingarlánasjóða, en 

óno tuð í árslok 1990. eru 1.165 m.kr . , en voru 

1.289 m.kr . í árslok 1989 reiknað á meðal-

gengi 1990. 

Lán viðskiptabanka 
Erlendar lántökur viðskiptabanka á árinu 

1990 námu4.381 m.kr . , sem skiptast á Lands-

banka 3.599 m.kr . , Ís landsbanka 730 m.kr. 

og Búnaðarbanka 52 m.kr. Erlendar lántökur 

viðskiptabanka til lengri t íma en eins árs voru 

um helmingi minni á árinu 1990 en árið áður , 

er þær námu 9.264 m.kr. reiknað á meðal-

gengi 1990. 

Viðskiptabankar hafa aðeins mil l igöngu 

um erlendar lántökur, og eftirfarandi yfirlit 

sýnir endurlán þeirra til helstu lánnotenda í 

mi l l j ónum króna: 

Opinber ir aðilar 15 

sveitarfélög 15 

Atvinnurekstur einkaaðila 4.366 

þ.a. í sjávarútvegi 3.505 

Á síðasta áratug hafa viðskiptabankar 

tekið erlend skammtímalán í vaxandi mæli og 

endurlánað innlendum atvinnufyrirtækjum. 

Erlend skammtímalán viðskiptabanka hafa á 

þessum árum komið í stað beinna vörukaupa-

lána innflytjenda hjá erlendum heildsölum. 

Bein vörukaupalán námu um 15% af 

a lmennum vöruinnflutningi í upphafi ára-

tugarins, en eru nú aðeins um 8 % . Skýringin 

á þessari breytingu er eflaust sú, að stað-

greiðsluafsláttur innflytjenda sé meiri en 

vaxtamunur á endurlánum banka og beinum 

vörukaupa lánum. Frá árinu 1984 hafa við-

skiptabankar tekið erlend skammt ímalán til 

að f jármagna framleiðslu- og afurðalán 

útflutningsfyrirtækja, og í árslok 1990 námu 

þau um 5,4 mi l l jörðum króna. A u k þessa 

hafa bankarnir notað erlend skammt ímalán 

til að f jármagna fjárfestingarvörur til bráða-

birgða, á meðan beðið er eftir endanlegri fjár-

mögnun þeirra til lengri t íma, t.d. hita-

veituframkvæmdir sveitarfélaga og nýsmíði 

og endurbætur fiskiskipa. í 9. töflu er sýnd 

staða erlendra skammtímalána viðskipta-

banka í árslok 1981 til 1990. Á árinu 1990 

drógust skammtímalán bankanna saman um 

tvo mil l jarða króna vegna minni afurðalána. 

Erlend langtímalán viðskiptabankanna 

minnkuðu á sama t íma. í heild hafa erlendar 

skuldir bankanna dregist saman um þrjá 

mil l jarða króna á árinu 1990 og er það annað 

árið í röð, sem bankarnir bæta skuldastöðu 

sína við út lönd. 

Lán einkaaðila 
Erlendar lántökur einkaaðila voru samtals 

8.913 m.kr. á árinu 1990, og í 2. töflu er sýnd 

skipting þeirra á atvinnugreinar. Stærstu lán-

tökur einkaaðila eru vegna kaupa Flugleiða 

hf. á tveimur Boeing 757 og einni Boeing 737 

flugvél. Hér er um að ræða beinar lántökur 

einkaaðila, en eins og áður greinir hafa lána-

stofnanir í r íkum mæli mill igöngu um er-

lendar lántökur fyrir einkaaðila. 

Afborganir af erlendum lánum 
Afborganir af erlendum lánum á árinu 1990 

námu 11.378 m.kr . , sem er 13,5% aukning frá 

fyrra ári, er þær námu 10.024 m.kr. reiknað á 

meðalgengi 1990. Eftirfarandi yfirlit sýnir 

afborganir helstu lántakenda á árinu 1990 í 

samanburði við fyrra ár í m.kr . : 

Opinberir aðilar 

Lánastofnanir .. 

Einkaaðilar . 

1990 
2.947 

6.157 

2.274 

1989 
3.009 

4.943 

2.072 

Hlutfall afborgana af eftirstöðvum 

erlendra lána í ársbyrjun 1990 er um 7 % , og 

er það líkt hlutfalli síðustu þriggja ára. Á 

sjötta áratugnum voru afborganir um 15%, 

en lækkuðu í byrjun þess áttunda í 10-11%. Á 

árunum 1978 til 1984 var hlutfallið á bilinu 

9 % til 10%, en lækkaði á árinu 1985 í 8 % og 

7 ,5% 1987. Hlutfallsleg lækkun afborgana 

stafar af auknum lántökum opinberra aðila 

og fjárfestingarlánasjóða, sem bæði taka lán 

til lengri t íma en einkaaðilar og oftast eru lán 

þeirra afborgunarlaus fyrstu árin eða greiðast 
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upp í lok lánstímans. Á árinu 1990 námu 

afborganir af lánum opinberra aðila 3 .2% af 

stöðu lána í ársbyrjun, lánasjóða 2 . 9% , við-

skiptabanka 19,8% og einkaaðila um 16,8%. 

Vaxtagreiðslur erlendra lána 
Vaxtagreiðslur af erlendum lánum námu 

14.376 m.kr. á árinu 1990, en 13.151 m.kr. 

1989. Vaxtagreiðslur erlendra lána hafa því 

hækkað um 9 ,3% frá fyrra ári vegna skulda-

aukningar, en meðalvextir erlendra lána hafa 

lækkað eins og sjá má í 3. töflu. 

Meðalvextir, en þeir eru reiknað hlutfall 

vaxtagreiðslna af meðalstöðu erlendra lána á 

ár inu, lækkuðu úr 8 ,9% á árinu 1989 í 8 ,6% 

1990. Meðalvextir nýrra lána á árinu eru 

sýndir í sviga í 3. töflu, og hafa þeir hækkað á 

síðustu árum. Samanburður á meðalvöxtum 

innkominna lána á milli ára er þó varhuga-

verður, þar sem um er að ræða nafnvexti, sem 

geta verið mismunandi eftir g ja ldmiðlum og 

ráðast af meðaltali breytilegra vaxta á árinu. 

L I B O R (millibankavextir í London) er al-

gengasta v iðmiðun breytilegra vaxta, en við 

þá bætist vaxtaálag, sem er mismunandi eftir 

lánum. LIBOR-dollaravextir vega þyngst í 

stöðu erlendra lána, og voru þeir að meðaltal i 

um 8.35% á árinu 1990. í 12. töflu er sýnt árs-

fjórðungslegt meðaltal LIBOR-dol laravaxta 

á árunum 1981 til 1990, og hafa þeir breyst 

mikið á þessum tíu árum. Vaxtaálag á 

LIBOR-dollaravexti var að meðaltali um 

0,8% í árslok 1980, en hefur lækkað smám 

saman á síðustu árum og mælist um 0,24% í 

árslok 1990. Vaxtaálag á lán opinberra aðila 

hefur lækkað á þessu tímabil i úr 0 ,74% í árs-

lok 1980 í 0 ,14% 1990, lánastofnana úr 1,0% í 

0,30% og einkaaðila úr 0,84% í árslok 1980 í 

0 ,64% 1990. 

Hlutur breytilegra vaxta í stöðu erlendra 

lána í árslok 1990 er uni 68% samanborið við 

65% 1989 og38% í árslok 1980. Meðfylgjandi 

yfirlit sýnir meðalvexti erlendra lána flokk-

aða eftir vaxtakjörum: 

Fastir vextir Breytil. vextir þ.a. L I B O R - U S D 
1990 7,6 (10,0) 9,2 (9,0) 8,6 (9,0) 
1989 8,5 (6,2) 9,1 (9,1) 9,9 (9,5) 
1988 8,3 (6,3) 7.3 (7,3) 8,1 (8,5) 
1987 8,9 (5.9) 6,9 (6.6) 7.2 (7.6) 
1986 9.4 (7.2) 8,1 (7.0) 8.4 (7.0) 
1985 9,3 (9,0) 9,1 (8,7) 9,4 (8.8) 
1984 9,2 (9,0) 12,0 (10,2) 12,6 (11,6) 
1983 9,3 (10,2) 10,7 (10,3) 10,8 (10,5) 
1982 9,3 (9,5) 14,4 (13,3) 14.4 (13,8) 
1981 8.6 (10,8) 17,4 (17,1) 17.6 (17.2) 

3. tafla. Meðalvextir af erlendum lánum 
1981-90.*) 

Opinberir Lána-
aðilar stofnanir Einkaaðilar Samtals 

1981 11.8 (15.5) 14,2 (15,0) 12.1 (12.3) 12.3 (14.5) 

1982 11.5 ( l l . 1 ) 12,3 (12,3) 12.2 (12.3) 11,8 (11.6) 

1983 10.1 (10,4) 10.3 (9,8) 8.9 (10.5) 9.9 (10.2) 

1984 10,5 (10,5) 10.1 (8.7) 10.5 (9.2) 10.4 (9.8) 

1985 9.2 (8,8) 9,4 (8.3) 9.2 (9.8) 9.3 (8.8) 

1986 9,1 (6.9) 7.7 (7.4) 8.9 (7.4) 8.7 (7.1) 

1987 8,2 (6.2) 7.0 (6,5) 7,5 (7.0) 7.8 (6.4) 

1988 8,1 (6.9) 7.0 (7.0) 7.9 (7.6) 7,8 (7,0) 

1989 8,9 (7.6) 8.7 (8.8) 9.6 (10.0) 8.9 (8.2) 

1990 8.1 (8.5) 9.0 (9.0) 10.5 (9.3) 8.6 (9.0) 

Tölur í sviga eru meðalvextir innkominna lána. 

Erlendir nafnvextir hækkuðu á árunum 

1987 til 1981 samfara vaxandi verðbólgu í 

helstu iðnr ík jum heims, en lækkuðu ekki í 

takt við minni verðhækkanir á árunum þar á 

eftir, svo að raunvextir hækkuðu. Á síðustu 

árum hefur verðbólga vaxið aftur og raun-

vextir erlendra lána af þeim sökum lækkað 

nokkuð. Eftirfarandi yfirlit sýnir meðalvexti 

erlendra lána á árinu 1990 eftir helstu gjald-

mið lum, og reynt er að meta raungildi þeirra 

m iðað við hækkun framfærsluvísitölu í við-

komandi landi. Einnig er sýnd þróun raun-

vaxta erlendra lána frá árinu 1981. þar sem 
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þeir eru reiknaðir miðað við verðbólgu í 

helstu iðnr ík jum heims. Tölur í sviga sýna 

meðalvexti innkominna lána: 

Hækkun Raungildi 
Lán í Meðalvextir vísitölu1) meðalvaxta 

USD 9,3 (8.7) 6,1 3,0 (2.5) 

GBP 13,7 ( 15.6) 9,3 4.0 (5.8) 

NOK 9,0 (16,9) 4,4 4,4 (12,0) 

eHF 6.4 (9.3) 5.3 1.0 (3.8) 

NLG 9.8 (9.7) 2,6 7.0 (6,9) 

DEM 8.1 (9,3) 2,8 5.2 (6,3) 

JPY 6.6 (8.1) 3,8 2,7 (4.1) 

Erlend lán alls 

1990 8,6 (9,0) 5,4 3,0 (3,4) 

1989 8,9 (8,2) 4.5 4,2 (3,5) 

1988 7.8 (7.0) 3.7 4,0 (3.2) 

1987 7.8 (6,4) 3,3 4,4 (3,0) 
1986 8.7 (7.1) 2,0 6,6 (5.0) 

1985 . 9,3 (8.8) 4,0 5,1 (4.6) 

1984 10,4 (9.8) 4.4 5.7 (5.3) 

1983 9,9 (10.2) 5,0 4,7 (5,0) 

1982 11,8 ( 11.6) 5,9 5,6 (5,4) 

1981 12,3 (14.5) 9,3 2,7 (4,7) 

1) Heimild: IMF. International Financial Statistics. Miðað 

er við hækkun vísitölu (Consumer Prices) síðustu 12 mán-

aða í desember á hverju ári. 

meðalvextir og raungildi þeirra er mælt í 

erlendri mynt, og er það eðlilegur mælikvarði 

fyrir þ jóðarhei ld ina, en gagnvart einstaka 

lántakanda skiptir heildarfjármagnskostn-

aður meira máli í samanburði við aðrar fjár-

mögnunarleiðir . Gengi íslensku krónunnar 

og í minna mæli gengi erlendra gjaldmiðla 

hefur sveiflast mik ið á undanförnum árum. 

Meðalgengi erlendra gjaldmiðla hækkaði um 

11,4% gagnvart íslensku krónunni á árinu 

1990 frá meðaltali fyrra árs, og á sama t íma 

hækkaði lánskjaravísitala urn 11,5%. En 

lánskjaravísitalan hækkaði um 7 ,1% frá árs-

byrjun til ársloka 1990, er meðalgengi 

erlendra gjaldmiðla var óbreytt samkvæmt 

vísitölu viðskiptavogar. Lánavegið meðal-

gengi erlendra gjaldmiðla lækkaði á sama 

t íma um 3 % gagnvart krónunni vegna gengis-

lækkunar Bandaríkjadol lars, sem lækkaði 

um 9 ,5% á árinu 1990, en aðrir gjaldmiðlar 

hækkuðu að meðaltali um 3 .9%. Fjármagns-

kostnaður erlendra lána hefur því verið mis-

munandi eftir g ja ldmið lum, en í heild hefur 

hann verið nokkru lægri en innlendra lána, 

sem bundin eru lánskjaravísitölu. Eftirfar-

andi vfirlit sýnir samanburð á erlendum og 

innlendum fjármagnskostnaði á síðasta ára-

tug miðað við þróun gengis og meðalvaxta 

erlendra endui iána viðskiptabanka á þessu 

tímabil i . Raunávöxtun erlendra lána er hér 

reiknuð miðað við hækkun lánskjaravísitölu 

og hún borin saman við meðalvexti vísitölu-

bundinna lána. 

- Erlend lán - Vísit,-
í% USD DEM Alls lán 
1981 4.9 -12,2 -1.9 2.5 

1982 46.0 32,6 37.7 2,9 

1983 11.1 -6.2 6.8 3,0 

1984 34.7 11.6 23.6 5,5 

1985 -15.3 5,5 -6.6 5,0 

1986 -9.3 12.8 0.9 5,2 

1987 -20.8 -6.0 -l i .7 7.7 

1988 19.6 2,8 1 1.4 9,2 

1989 20.7 24.6 17.2 7,8 

1990 -6.9 5.3 0.4 8,0 

Meðallal: 

1981-85 14,2 5.1 10.8 3,8 

1986-90 -0,7 7.4 3,1 7,6 

1981-90 6,5 6,3 6,9 5,7 

Þessi samanburður á f jármagnskostnaði 

erlendra lána og innlendra lána, sem bundin 

eru lánskjaravísitölu, sýnir, að miklar sveiflur 

hafa orðið á raunávöxtun erlendra lána á síð-

asta áratug. en raunávöxtun vísi tölubundinna 

krónulána hefur vaxið jafnt og þétt. Á fyrri 

hluta áratugarins var raunávöxtun erlendra 

lána hærri en innlendra lána. Það stafar bæði 

af lækkandi raungengi krónunnar , sérstak-

lega gagnvart Bandaríkjadol lar. og hærri 

meðalraunvöxtum erlendra lána en innlendra 

lána mælt í v iðkomandi mynt. Á síðari hluta 

áratugarins snérist dæmið við, aðallega vegna 

raungengisbreytinga, þ.e. hækkun krón-

unnar og lækkun Bandaríkjadollars. Raun-

ávöxtun dollaralána var neikvæð á þessu 

tímabil i mælt í íslenskum krónum, en fjár-

magnskostnaður af lánum í þýskum mörkum 

var jafn innlendum lánum, sem bundin eru 

lánskjaravísitölu. A ð meðaltali hefur fjár-

magnskostnaður vísitölubundinna lána verið 
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4. tafla. Greiðslubyrði erlendra lána 
1981-90 í hlutfalli (%) af útflutningstekjum.*) 

Opin- Lána-
berir stofn- Einka-

aðilar anir aðilar Samtals 

1981 8.6 4.3 3.5 16.4 

1982 10.8 6.0 4.5 21.2 

1983 10.8 6.2 3.6 20.6 

1984 12.1 6.6 5,6 24.3 

1985 10,3 5,9 3,0 19.2 

1986 10.6 5.8 2.5 IS.9 

1987 8.7 4,8 2,5 16.0 

1988 7,8 5,7 3.1 16.6 

1989 8,9 7.7 2.7 19,3 

1990 8,2 8.9 3.0 20.1 

1) Útflutningstekjum af vörum og þjónustu. 

lægri en af erlendum lánum á öllu t ímabi l inu 

frá 1981 til 1990. 

Greiðslubyrði erlendra lána 
Í 4. töflu er sýnd greiðslubyrði erlendra 

lána á á runum 1981-1990. Greiðslubyrðin er 

reiknað hlutfall afborgana og vaxta af er-

lendum lánum á mót i útflutningstekjum af 

vörum og þ jónustu . Heildargreiðslur afborg-

ana og vaxta á árinu 1990 voru 25.754 m.kr . , 

og hafa þær hækkað um 11,1% frá fyrra ári. 

Útflutningstekjur voru 127.865 m.kr . , og 

verömæti þeirra jókst um 3 ,6% frá ár inu 

1989. Greiðslubyrði erlendra lána nam 

20,1% útflutningstekna á árinu 1990 saman-

bor i ðv i ð 19,3% 1989 og 16% 1987. Greiðslu-

byrðin var um 13-14% af útflutningstekjum á 

árunum 1975 til 1980, en fór yfir 20% á ár inu 

1982 og varð hæst 24,3% útflutningstekna 

1984. 

Greiðslubyrði afborgana af erlendum 

lánum nam 8,9'/o útflutningstekna á ár inu 

1990, en 8 ,2% 1989 og 7 ,7% á árunum 1987-

88. Greiðslubyrði afborgana var að meðaltal i 

um 7 % á árunum 1970 til 1981. en hækkaði á 

árunum 1982-1986 í 9-10% og komst hæst á 

árinu 1984 í 12,3%. 

Vaxtagreiðslur af erlendum lánum námu 

11,2% útflutningstekna á árinu 1990, sem er 

óbreytt hlutfall frá árinu áður. Á áttunda 

áratugnum jókst vaxtabyrðin úr 3 ,5% 

útflutningstekna í 7,6%. Í byrjun n íunda ára-

tugarins varð mikil aukning á vaxtabyrði 

erlendra lána, og hún komst hæst á árinu 1984 

í 12% útflutningstekna, því að á þessu tíma-

bili fór saman hækkun meðalvaxta og aukn-

ing erlendra lána umfram vöxt útflutnings-

5. tafla. Staða langra erlendra lána í árslok 1989 og 1990. 

Staða í árslok I989 Staða í árslok 1990 

Opinb. Lána- Einka- Opinb. Lána- Einka-
Imillj.kr. aðilar stofn. aðilar Samtals aðilar stofn. aðilar Samtals 
Gjaldmiðlar: 

Lán í USD 37.480 26.166 7.438 71.084 44.428 29.376 14.241 88.045 

Lán í GBP 5.296 1.262 127 6.685 5.253 1.237 92 6.582 

Lán í CAD 0 0 17 17 0 0 1 ! 11 

Lán í DKK 0 36 394 430 0 14 339 353 

Lán í NOK 0 471 393 864 0 301 154 455 

Lán í SEK 0 16 41 57 0 0 17 17 

Lán í FIM 7 0 8 15 6 0 9 14 

Lán í FRF 584 496 0 1.079 584 526 119 1.229 

Lán í BEC 141 25 0 165 102 1 0 104 

Lán í CHF 12.641 3.975 233 16.849 11.879 3.731 152 15.785 

Lán í NLG 1.318 977 0 2.296 1.012 422 0 1.433 

Lán í DEM 17.589 16.768 4.271 38.628 17.019 17.653 4.178 38.871 

Lán í LIT 38 0 0 38 0 0 0 0 

Lán í JPY 10.645 5.208 65 15.918 10.524 4.872 62 15.457 

Lán í SDR 0 0 16 16 0 0 12 12 

Lán í ECU 5.561 610 239 6.411 5.561 607 129 6.297 

Lán í öðrum gjaldmiðlum . . . . . . 0 655 0 655 0 655 0 655 

Samtals á árslokagengi 1990 91.301 56.664 13.241 161.206 96.368 59.438 19.514 175.320 

Samtals á meðalgengi 1990 92.277 57.496 13.534 163.307 97.749 60.442 20.173 178.364 
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6. tafla. Staða langra erlendra lána í árslok 
1989-90. 

Staða í árslok 
Í millj.kr. 1989 1990 

Opinherir. aðilar 91.301 96.368 

Ríkissjóður og ríkisstofnanir 56.S64 59.519 

Opinber fyrirtæki 28.297 30.951 

Bæjar- og sveitarfélög 6.140 5.898 

Lánastofnanir 56.664 59.438 

Seðlabankinn 206 149 
Fjárfestingarlánasjóðir 30.250 33.960 

Viðskiptabankar 26.208 25.329 

Einkaaðilar 13.241 19.514 

Í sjávarútvegi 744 895 

Í iðnaði 1.852 1.591 

Í samgöngum 6.178 12.914 

Önnur einkalán 4.467 4.114 

Samtals á árslokagengi 1990 161.206 175.320 

Samtals á meðalgengi 1990 163.307 178.364 

jukust um 4 .9% á árinu 1990 og erlendar 

skuldir einkaaðila um 47 ,4%, sem stafar ein-

göngu af f jármögnun flugvélakaupa Flug-

leiða. 

Í árslok 1990 eru lán í Bandar ík jadol lurum 

50,2% af erlendum l ánum, en voru 47 ,2% í 

árslok 1989. Hlutur dollaralána var mestur í 

árslok 1981, 62 ,7%, og minnstur varð hann í 

árslok 1987, 42% , er gengi Bandaríkjadol lars 

hafði lækkað umtalsvert frá árinu 1985. Lán-

tökur í þýskum mörkum hafa aukist á síðustu 

árum og nema 22,2% heildarskulda í árslok 

1990, en hlutur þýska marksins var minnstur, 

9 ,1% í árslok 1984. Aðr i r helstu lántöku-

gjaldmiðlar eru svissneskir frankar, sem vega 

9 ,2% í stöðu lána í árslok 1990, japönsk yen 

8 ,8% , sterlingspund 3 ,8% og ECU 3 ,6%. 

tekna. Vaxtabyrðin lækkaði síðan aftur á 

næstu árum og nam 9 ,6% útflutningstekna 

1986, 8 ,3% 1987 og 8 ,9% 1988. 

Skuldastaða erlendra lána 
Staða erlendra lána í árslok 1990 er 175.320 

m.kr . , en var 161.206 m.kr . í árslok 1989 

reiknað á árslokagengi 1990. í 5. og 6. töflu er 

sýnd nánari sundurl iðun á stöðu erlendra lána 

f lokkuð á helstu lántakendur og gjaldmiðla. 

Erlendar skuldir opinberra aðila hækkuðu 

um 5 ,5% á árinu 1990. Skuldir lánastofnana 

8. tafla. Staða erlendra lána í árslok 1981-90 
í hlutfalli (%) af vergri landsframleiðslu.*) 

Opinberir Lána- Einka-
aðilar stofnanir aðilar Samtals 

1981 19.6 5.8 5,5 30.9 

1982 25.3 7.9 5,9 39,1 

1983 32,6 10.3 5.9 48,8 

1984 33.1 11.0 4.6 48.6 

1985 34.9 11.9 4,3 51.1 

1986 31,6 11,7 4,1 47.3 

1987 24.8 11,8 3.7 40,3 
1988 24.3 13.8 3.3 41,4 

1989 28.8 18.0 4.2 51.1 
1990 29.1 18.0 6.0 53.1 

*) Reiknað á meðalgengi hvers árs. 

7. tafla. Staða og fjöldi erlendra lána í árslok 1981-90. *) 

Opinberir aðilar Lánastofnanir Einkaaðilar Samtals 
Staða Fjöldi Staða Fjöldi Staða Fjöldi Staða Fjöldi 

1981 41.586 155 1 1.920 403 11.239 230 64.745 788 

1982 52.645 167 15.574 476 11.399 301 79.618 944 

1983 61.105 151 18.945 571 10.136 286 90.186 1.008 

1984 68.667 151 23.488 642 9.017 223 101.172 1.016 

1985 73.352 136 26.684 826 8.836 191 108.872 1.153 

1986 77.584 122 29.464 922 10.287 190 117.335 1.234 

1987 79.486 110 37.768 996 11.640 192 128.894 1.298 

1988 83.892 98 47.629 l . l1l 11.556 171 143.077 1.380 

1989 91.301 93 56.664 1.175 13.241 155 161.206 1.423 
1990 96.368 89 59.438 1.028 19.514 135 175.320 1.252 

*) Staða lána umreiknuð til árslokagengis 1990. 
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9. tafla. Erlend skuldastada þjóðarbúsins. 

Staða í millj. kr. í árslok: 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

1 Löng erlend lán alls 8.469 19.866 36.336 52.244 66.112 75.966 83.103 112.685 166.262 175.320 

II Opinberir aðilar 5.354 12.892 24.275 35.537 45.006 50.505 51.505 66.261 93.619 96.368 

111 Ríkissjóður og ríkisstofnanir 2.740 6.708 12.405 19.413 25.538 29.202 29.837 40.081 5S.247 59.519 

112 Ríkisfyrirtæki 2.124 5.121 9.857 13.498 16.421 17.970 18.368 22.497 29.172 30.951 

113 Bæjar- og sveitarfélög 490 1.063 2.013 2.626 3.047 3.333 3.300 3.683 6.200 5.898 

12 Lánastofnanir 1.600 4.008 7.685 11.741 15.644 18.810 24.270 37.557 58.756 59.438 

121 Seðlabankinn 98 166 515 605 500 356 207 221 228 149 

122 Viðskiptabankar 904 2.080 3.817 4.726 6.165 7.271 9.892 16.445 27.011 25.328 

123 Fjárfestingarlánasjóðir 598 1.762 3.353 6.410 8.979 11.183 14.171 20.891 31.517 33.960 

1231 Opinberir lánasjóðir 490 1.535 2.970 5.915 8.531 10.733 12.678 17.386 24.528 22.580 

1232 Atvinnuvegasjóðir 108 227 383 495 448 450 1.493 3.505 6.989 11.380 

13 Einkaaðilar 1.515 2.966 4.376 4.966 5.462 6.651 7.328 8.867 13.887 19.514 

131 Sjávarútvegur 167 339 401 513 428 470 395 391 733 895 

132 Iðnaður 544 1.108 1.800 1.355 1.687 1.805 1.591 1.680 1.870 1.591 

133 Samgöngur 787 1.456 2.049 2.873 2.954 3.616 2.824 2.878 6.631 12.914 

134 aðrir 17 63 126 225 393 760 2.518 3.918 4.653 4.1 14 

þ.a. eignaleigur 0 0 0 0 0 0 1.432 2.591 3.053 2.886 

2 Erlendar skammtímaskuldir 1.561 3.463 5.290 9.453 15.181 13.975 18.018 25.361 25.197 

21 Opinberir aðilar 104 291 253 528 462 277 196 452 571 304 

22 Stutt endurlán bankanna 520 1.397 2.944 6.081 10.056 8.472 10.602 17.129 14.261 11.402 

þ.a. afurðalán 0 0 0 1.370 3.935 2.607 4.948 8.337 8.153 5.357 

23 Einkaaðilar 937 1.775 2.093 2.844 4.663 5.226 7.220 7.780 10.365 10.576 

231 Vörukaupalán 680 1.397 1.561 2.084 3.221 3.288 3.957 3.937 5.262 6.018 

232 aðrar skammtímaskuldir 257 378 532 760 1.442 1.938 3.263 3.843 5.103 4.558 

þ.a. eignaleigur 0 0 0 0 106 767 1.864 2.029 2.509 1.995 

3 Erlendar skammtímaeignir 2.563 3.229 6.384 8.397 13.031 17.721 18.487 24.463 34.896 39.123 

31 Opinberir aðilar 12 1 2 35 50 113 53 212 171 

32 Gjaldeyrisstaða bankanna 1.710 1.673 2.460 2.531 7.705 11.700 11.251 13.617 22.699 26.264 

321 Seðlabankinn 1.637 1.494 2.603 2.160 7.671 11.273 10.536 11.887 19.951 23.459 

322 Viðskiptabankar 73 179 -143 371 34 427 715 1.730 2.748 2.805 

33 Einkaaðilar 841 1.555 3.922 5.831 5.276 5.908 7.183 10.634 12.026 12.837 

331 Ógreiddur útflutningur 707 1.272 3.440 4.988 4.526 4.712 5.580 7.779 8.807 8.343 

332 Aðrar skammtímaeignir 134 283 482 843 750 1.196 1.603 2.855 3.219 4.494 

4 Hrein skuldastaða (1 +2-3) 7.467 20.100 35.242 53.300 68.262 1~i 72() 82.634 113.583 156.563 158.479 

Gengi Bandaríkjadollars 8.16 16,60 28,63 40.49 42,00 40.18 35.60 46.16 61.09 55.31 

Gengi SDR 9.52 18,31 29.97 39,69 46.13 49.15 50.42 61.94 80.33 78.50 

Í 8. töflu er sýnd skuldastaða erlendra lána 

reiknuð á meðalgengi hvers árs, í hlutfalli af 

vergri landsframleiðslu á árunum 1981 til 

1990. Staða erlendra lána í árslok 1990 er 

53,1% af vergri landsframleiðslu ársins, en 

hlutfallið var 51,1% 1989. Skuldahlutfallið 

hækkaði því um 2% á milli ára, og má rekja 

2,2% hækkun til raunaukningar erlendra lána 

og 1.4% til lækkunar á raungengi krónunnar, 

en gengislækkun Bandaríkjadollars á árinu 

1990 veldur aftur á móti 1,6% lækkun skulda-

hlutfallsins. 

9. tafla sýnir hreina skuldastöðu þjóðar-

búsins við útlönd, þ.e. stöðu langra erlendra 

lána og skammtímaskulda að frádregnum er-

lendum eignum Íslendinga í árslok 1981 til 



10. tafla. Áætlaðar endurgreiðslur erlendra lána 1991-1996 flokkaðar eftir lántakendum. 

Staða 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Meðalláns-
1 mrð.kr. 31.12.90 Afb. Vextir Afb. 

Vextir 
Afb. Vextir Afb. 

Vextir 
Afb. 

Vextir 
Afb. 

Vextir tími í árum 

Lántakendur: 

Opinberir aðilar 96,4 4.0 7.2 10,9 6,8 12.4 5.8 14.0 4.9 9.2 3,9 9,9 3.3 11.3 (7,2) 
Ríkissjóður 59.5 1.2 4.6 6.1 4.4 5.3 3.9 9.5 3.3 5.6 2.7 6,6 2.4 12.7 (5.7) 
Ríkisfyrirtæki 31,0 2,3 2 2 4.2 2 ,0 6,8 1.6 4.1 1.3 2,8 0.9 2.3 0.7 9.1 (8.6) 
Sveitarlélög 5,9 0.5 0.4 0.5 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 0,8 0.3 1.0 0.2 9.2 (11,0) 

Lánastofnanir 59,4 6,7 4.8 7,4 4,2 8,8 3,6 9.0 2.9 8,3 2 . 1 6.4 1.4 8,7 (8,1) 
Viðskiptabankar 25.3 4.9 2.1 4.4 1.7 5.4 1.3 3.9 0.8 2,5 0.5 1.9 0.4 5,9 (6,5) 
Aðrar lánastofnanir 34.1 1.8 2.7 2,9 2.6 3.4 2,3 5.2 2.0 5.8 1.6 4.6 1 . 1 9,9 (10,9) 

Einkaaðilar 19.5 3,6 1.5 2 , 1 1.2 2.1 1 . 1 1,4 0.9 1.2 0.8 0.9 0.7 11.7 (15.7) 

Erlend lán alls 175.3 14,3 13.5 20,3 12.3 23.3 10.5 24,5 8,7 18.7 6.9 17.2 5,5 10,3 (9,9) 

11. tafla. Áœtlaðar endurgreiðslur erlendra lána 1991-1996 flokkaðar eftir vaxtakjörum. 

Staða 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Meðalláns-
Í mrð.kr. 31.12.90 Afb. Vextir Afb. Vextir Afb. Vextir Afb. Vextir Afb. Vextir Afb. Vextir tími í árum 

Vaxtakjör: 

Fastir vextir 

Breytilegir vextir 

þ.a. LIBOR-USD 

56.4 

118,9 

83,9 

4,0 

10,3 

6,0 

4.2 

9.3 

6.3 

7.4 

13,0 

7,8 

3.8 

8.5 

5.9 

7,4 

15,9 

11,8 

3.1 

7.4 

5.2 

5,3 

19.2 

15.3 

2,7 

6,0 

4,2 

6,0 

12.7 

8,7 

2,2 

4.6 

3,2 

5,3 

11,9 

8,7 

1,9 

3.6 

3,2 

12,1 

9,4 

9.8 

(1.8) 

(9.9) 

(10.2) 
Erlend lán alls 175,3 14,3 13,5 20,3 12.3 23,3 10,5 24,5 8,7 18.7 6,9 17,2 5.5 10.3 (9.9) 
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1990 reiknaða á gengi hvers t íma. Hrein er-

lend skuldastaða endurspeglar að mestu leyti 

langvarandi viðskiptahalla við út lönd, því að 

aðeins tvisvar á síðustu tveim áratugum, 1979 

og 1986, náðist j ö fnuður á utanríkisviðskipt-

um. Hrein skuldastaða við útlönd hefur 

lengst af fylgt stöðu langra erlendra lána að 

undanski ldum tveim síðustu árum, er gjald-

eyrisstaða bankanna batnaði á sama t íma og 

dró úr erlendum skammtímaskuldum þeirra. 

að venju eru lántökur Íslenska álfélagsins 

ekki taldar með erlendum lánum Íslendinga, 

þar sem fyrirtækið er eign erlendra aðila. Allt 

f jármagn til byggingar og rekstrar álversins 

hefur verið talið með beinum fjárfestingum í 

greiðslujöfnuði við út lönd. í árslok 1989 

námu heildareignir I S A L 7,2 mi l l jörðum 

króna , sem nemur 2 ,4% af VLF . Eigið fé 

fyrirtækisins var um 4 mill jarðar króna, og 

skuldir n ámu 3,2 mi l l jörðum króna. 

Endurgreiðslur erlendra lána 
í 10. töflu eru sýndar áætlaðar endur-

greiðslur afborgana og vaxta af erlendum 

lánum á næstu f imm árum. Þessi áætlun er 

f lokkuð eftir helstu lántakendum, en í 11. 

töflu er hún f lokkuð eftir vaxtakjörum 

erlendra lána. 

Áætlunin er byggð á umsömdum endur-

greiðslum erlendra lána í árslok 1990, en ekki 

er reynt að spá um lántökur á komandi árum. 

12. tafla. LIBOR-USD-vextir 1981-90.*) 

Ársársfj. I. II. I I I. IV. Meðaltal 

1981 16,20 17.20 18.55 14.60 16.60 

1982 15.30 15.20 12.60 9.95 13.30 

1983 ... 9,50 9,65 10.45 10.00 9.90 

1984 10,50 12,25 12,10 9,75 11.15 

1985 9,50 8,40 8,40 8,10 8.60 

1986 7.75 7.00 6,10 6,10 6.75 

1987 6.35 7.40 7.50 8.00 7,30 

1988 7,10 7.70 8.70 9.05 8,10 

1989 10,00 9,80 8,85 8.45 9,30 

1990 8,50 8.60 8.20 8,15 8,35 

Einfalt meðaltal breytilegra vaxta miðað við sex mánaða 

vaxtatímabil. 

Breytilegir vextir eru áætlaðir miðað v ið 

þróun þeirra á síðustu mánuðum ársins. 

LIBOR-dolIaravextir lækkuðu mik ið í árslok 

1990, og eru þeir áætlaðir 7 , 5% , en aftur á 

móti hafa vextir af lánum í þýskum mörkum 

og svissneskum frönkum hækkað og eru hér 

áætlaðir 8 ,5%. M iðað við þessar forsendur 

verða meðalvextir á árinu 1991 um 8 % 

samanborið við 8 ,6% á árinu 1990. Frávik í 

áætlun breytilegra vaxta um eitt prósentustig 

veldur um 1,2 mrð. (mil l jarða) skekkju í áætl-

uðum vaxtagreiðslum á árinu 1991. 

Umsamdar afborganir á árinu 1991 eru 

14.3 mrð .kr . , en þær voru 11,3 mrð.kr . 1990 

reiknað á árslokagengi 1990. Afborganir auk-

ast síðan mik ið á árunum 1992 til 1994 vegna 

mikillar aukningar á afborgunum af l ánum 

opinberra aðila og lánasjóða. 

Meðal lánst ími erlendra lána er sýndur í 10. 

og 11. töflu, og er hann talinn vera 10,3 ár, en 

tölur í sviga sýna meðallánstíma nýrra lána á 

árinu 1990. Meðal lánst ími erlendra lána var 

10.4 ár í árslok 1980 og lengdist á hverju ári 

fram til ársloka 1987, er hann var áætlaður 

12.5 ár, en hefur styst síðan. meðallánstími 

nýrra lána 1990 er áætlaður 9,9 ár, en hefur 

verið að meðaltali um 13,6 ár á síðustu tíu 

árum. 

Samkvæmt lánsfjáráætlun 1990 er gert ráð 

fyrir, að erlendar lántökur verði um 20 

mrð.kr . og hrein aukning erlendra lána verði 

um 6 mrð.kr . eða 3,4%) miðað við stöðu lána í 

árslok 1990. Þessi litla aukning erlendra lána 

þýðir í raun rýrnun skuldastöðunnar miðað 

við erlenda verðbólgu. Þessi spá ásamt áætlun 

um hagvöxt og hækkun á raungengi krón-

unnar veldur því , að skuldahlutfall langra 

lána lækkar á árinu 1991 í 50,5% af VLF . 

Hrein skuldastaða við út lönd, sem hefur 

num ið 48,1% af V L F á síðustu tveim árum, 

gæti aftur á móti staðið í stað eða lækkað hlut-

fallslega miðað við horfur um viðskiptahalla 

við út lönd á árinu 1991. Greiðslubyrði 

erlendra lána er áætluð 21,3% á árinu 1991 

samanborið við 20,1% 1990. 



Haraldur Jóhannsson: 

Guði, kóngi, ættjörð 

I 

Á Alþingi 1688 beindi Kristján Müller amt-

maður þeim tilmælum til lögmanna og lög-

réttumanna að þeir skýrðu honum frá því sem 

þeir teldu geta orðið landinu til gagns og við-

reisnar. Munu þau vera tildrög þess, að Páll 

Vídalín lögmaður tök 1699 á latínu saman rit-

gerð sína Deo, Regi, Patriae. Mun hann hafa 

þótt glöggskyggn á landshagi, úr því að hann 

var þremur árum síðar skipaður í jarðamats-

nefndina, 22. maí 1702, að tillögu Lárusar 

Gottrups lögmanns, ásamt Árna Magnús-

syni. „Aðalmark þess starfs var rannsókn á 

högum landsins og þá jafnframt, hvað gera 

mætti til bóta." ( PEÓ , saga ísl. V I . bls. 65) 

A ð tilmælum þeirra félaga var fyrsta 

manntalið tekið 1703, eins og kunnugt er. 

Þeir Árni og Páll töldu „að það væri ein höfuð-

ástæðan að hnignun landsmanna, hve sam-

taka landsdrottnar, jafnt búskapar sem 

umboðsmenn konungsjarða og einstaklingar, 

væru í því að bæta ekki upp kúgildi með jörð-

unum. þótt það væri gagnstætt landslögum og 

gamalli venju." ( PEÓ , Saga Ísl. VI . bls. 67) 

Jón Eiríksson sneri á dönsku og jók við rit-

gerð Páls Vídalíns og gaf hana út í Sorø 1768 á 

eigin kostnað og Skúla Magnússonar. Leidd 

hafa verið að því rök, að útgáfa ritgerðar-

innar og kynni hans af Skúla Magnússyni hafi 

valdið þáttaskilum í lífi Jóns Eiríkssonar, (sjá 

ÞJ, Saga ísl. VI I . bls. 28) og orðið til þess, að 

hann hóf afskipti af st jórnmálum, jafnvel þótt 

hann bæðist undan setu í landsnefndinni. 

Ellefu árum síðar, 1779, varð Jón Eiríksson 

einn stofnenda Hins íslenska lærdómslistafé-

lags, og var hann forseti þess til dauðadags. 

íslensk þýðing á Deo, Regi, Patriae í gerð 

Jóns Eiríkssonar kom út í Reykjavík 1985 

undir titlinum Viðreisn Íslands og með gamla 

heitið að undirtitli. Þýðinguna gerði Steindór 

Steindórsson frá H löðum, sem áður hafði 

þýtt Ferðabók Eggerts Ólafssonar og Bjarna 

Pálssonar og Ferðabók Olavíusar.1 

II 
Jón Eiríksson reit í 9. gr. Deo, Regi, Patr-

iae: ,.Orsakir þær, sem ollu kvíða höfundar 

(ath. Páls Vídalíns) um framtíð þjóðarinnar, 

vetrarharðindi, aflabrestur og ísalög (4.-6. 

gr.) eru jafnt vandamál samtíðar og framtíð-

ar. Það er ekki einungis svo, að þessi óhöpp 

geti borið að höndum endrum og eins, heldur 

má búast við þeim oft á hverri öld, en slíkt er 

bein afleiðing af legu landsins." (9. gr.) 

Kvíða Páls Vídalíns virðist þó einkum hafa 

valdið harðæri næstliðinna ára: Farast Jóni 

Eiríkssyni svo orð: „Á þessum árum, til ársins 

1699, þegar höfundur samdi rit sitt, hafði 

fátækt og eymd þjáð landsfólkið í sífellt 

ríkara mæli, svo að hörmungar fyrri ára voru 

taldar leikur einn hjá því, sem yfir dundi þetta 

ár, þar sem grasleysi og aflabrestur fylgdust 

að og vetrarharðindin ollu fjárfelli og hin 

mesta hungursneyð virtist vofa yfir, meiri en 

nokkru sinni fyrr." (6. gr.) Þótt hann kveði 

hér sterkt að orði um ár þessi, getur naumast 

hjá því farið, að viðhorf lögmanns hafi mótast 

af árferði og afkomu 17. öld alla, þ.e. um 

daga tveggja undanfarandi kynslóða. Verður 

hér stuttlega rakin frásögn Hannesar Finns-

sonar í Mannfœkkun af hallœrum. Segir hann 

svo frá: 
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„Næst þeirri fjórtándu öld . . . hafa harð-

indi verið stærst og tíðust á hinni seytjándu .. . 

Aftur 1603 var mannfall af fátæku fólki um 

allt Ísland af sulti og harðindum . . . þá gekk 

og blóðsótt. svo fólk dó úr henni mörgum 

tugum saman í hverri kirkjusókn . . . 1604 

gekk enn blóðsóttin . . . svo var tölu ávorpið, 

að þessi 3 ár hafi í Hegraness-þingi af yfirferð-

armönnum og fátæklingum fallið átta 

hundruð, en á öllu Íslandi 9000 manna. (bls. 

47) . . . 1611 urðu menn víða bráðkvaddir. 

(bls. 48) . . . 1629 var mikil umferð af fátæku 

fólki, og margt dó af bjargleysi. (bls. 53) . . . 

1635 og 1636 gekk mikil bóla, líka landfars-

sótt með taki, og nær því 70 mannslát urðu af 

skiptöpum . . . Aftur 1639 var vetur 

harður . . . hallæri fyrir norðan . . . 1640 

voru jarðbönn, harðindavor, peninga-fellir 

og bjargleysi fyrir almúga, en hvorugt þessara 

ára var stór mannfellir, því landfólkið var 

orðið fátt undir af Hvítavetri 1634 og bólunni 

1635, voru þá og oft góð hluta-ár." (bls. 54) 

. . . í næstu 30 ár þareftir voru engin sérleg 

hallæri. (bls. 57) . . . 1674 var harður vetur 

og mesti peninga-fellir í Austfjörðum og fyrir 

norðan Vaðlaheiði . . . fylgdi þar eftir 

hungur og manndauði . . . Frá páskum 1674 

til 1675 var samreiknað, að í Þingeyrarþingi 

hefðu dáið í hungri og vesöld 1100 . . . fyrir 

utan það sem úti varð á hálsum eður heiðum, 

en í Múlaþingi 1400 manns. (bls. 61) . . . 

Árið 1684 virðist auðsýnilegt, að allar sveitir 

fyrir norðan Jökulsá í Axarfirði mundi innan 

skamms eyðileggjast og fólkið í hungri niður 

hrynja. Var þá upp boðin Þingeyjarsýsla, og 

vildi engin upp á hana bjóða . . . 1685 . . . 

urðu 19 skiptapar, og fórust þá meir en hálft 

annað hundrað manns. (bls. 63) . . . 1689 var 

að nýju „margt fólk í hungri og vesöld út af 

dáið, þar til stofnaðist undir mesta hallæri og 

bjargræðisbrest sökum fiskileysis við sjóinn 

og fordjörfunar á jarðarinnar ávöxtum, mái-

nytjan, kýr og ær, til matar niður skorið, og 

fólkið í allmörgum sveitum heilmargt í hungri 

og vesöld burt dáið og enn nú undir dauða 

komið, þá lögþingsmenn til vissu, svo hið 

sama hallæristilstand var úr öllum landsins 

f jórðungum að sannfrétta og öllu miður en í 

fyrra ástatt. fólkið frá sínu heimili víða upp 

f losnað."" ( .Alþ ing i sbók 1689, no. 48) (bls. 

64) 

Íslenskur búskapur á 17. öld var til sjálfs-

þurftar nema að því leyti sem afurðir gengu til 

verslunar við útlönd. Svipmynd af lands-

högum bregða verzlunarskýrslur þannig upp 

með því að telja upp útfluttan varning eitt eða 

tvö miðlungsár sem var háttur Páls Eggerts 

Ólasonar í Sögu Íslendinga V. (bls. 449-450) 

Ein. Ár 1630 Ár 1655 
Saltað sauðakjöt tn. 946 ½ 1087 ½ 

Nautakjöt - 163'½ 128 

Tólg - 133¾ 97 skipp. 

Smjör - 334 ½ 145 

Sauðskinn tals 6215 5057 ½ 

Kálfskinn - 89 5 

Hafurstökur - 21 -

Geitaskinn - 4 -

Lambskinn - 5864 1672 

Nautskinn - 174 -

Tóubelgir gráir - 122 15 

Tóubelgir hvítir - 190 19 

Sokkar pör 21694 21748 

Vettlingar - 13004 7530 

Vaðmál álnir 4042 ½ 1720 

Fuglafjaðrir lýbsk pd. 78 -

Saltaðar tungur tn. - 18 

Harðfiskur skipp. 2823 19144 vættir 

Saltfiskur - 207 646 

Saltaður þorskur tn. 142 30 

Þyrsklingur vættir - 819 

Hnakkakúlur - - 92 

Lax tn. 5 -

Lýsi - 1445 ¼ 387 ½ 

Selskinn tals 122 -

Þá var nokkur útflutningur af brennisteini. 

og fálkar voru sendir úr landi. „Um fram-

kvæmdir í þágu almennings er vart að ræða. 

Boði konungs um vegabætur 10. maí 1650 var 

lítt eða ekki sinnt. Þó er þess að geta, að brú 

hefur verið sett á Jökulsá um 1671; var það að 

forlagi Þorsteins sýslumanns Þorleifssonar í 

Múlaþingi , og fékk hann 5. jú l í 1672 heimild 

lögréttu til þess að jafna niður á bændur eystra 

kostnaði þeim, er hann hafði af þessu haft. 

Ferjum var og nauðsyn að halda við yfir stór-
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vötn til farargreiða fe rðamönnum. " ( P E Ó , 

Saga ísl. V. bls. 451). 

111 
Páll Vída l ín virðist í ritgerð sinni einungis 

hafa vikið að einni fyrri samantekt um lands-

hagi, „Consignatio instituto", sem Gísli 

Magnússon tök saman 1647 (og þannig ekki 

að landlýsingum biskupanna tveggja frá því 

ári). Meginatr ið ið í ritgerð Gísla Magnús-

sonar var, að helstu ættum landsins yrði veitt 

aðalstign og forgangur að innlendum embætt-

um , en meðfram vöktu fyrir honum nokkrar 

nýjungar í a tv innumálum, í iðnaði (sem kon-

ungleg einkaleyfi yrðu um að merkanti l iskum 

hætti) og í landbúnaði : (i) Auk in brenni-

steins-vinnsla (en á henni hafði Gísli þá 

einkaleyfi ásamt föður s ínum); (ii) saltsuða 

og blásteins- og saltpétursvinnsla; (iii) ræktun 

grasa og korns; (iv) aukin veiði í vötnum og 

fuglaveiði; (v) myntslátta. 

Að stofnun kauptúna vék hann líka í anda 

sinnar tíðar og sagði: „ A ð koma því til leiðar 

á næsta ári við landsmenn, að safnað verði á 

einn stað í hverri sýslu, sem sé heppilegur til 

verslunar og uppeldis mannf jö lda , þeim 

t í undum, sem menn leggja til fátækum árlega 

að gömlum sið og lögum og eru vanir að 

gjalda, ásamt því samskotafé, sem hver og 

einn kann að leggja fram . . . Þegar bú ið er 

að byggja hæli eða spítala af danskri gerð úr 

steini og kalki á þessum ti lkjörnu stöðum í 

sýslu hverri, þá skal stefna þangað ö l lum 

fátæklingum. hverjum til hælis sinnar sýslu, 

bæði hraustum og s júkum, ö ldruðum sem 

unglingum og börnum . . . Fátæklingar þeir, 

sem þannig hefur verið safnað saman, skulu 

síðan lifa á t íundum og samskotum, sem 

goldin verða til þessara staða, þangað til hver 

og einn sem vinnufær er, hefur lært einhverja 

þá heiðarlega iðn til hlítar, sem síðar geti 

orðið honum til viðurværis og uppeldis . . . Á 

stöðum þessum kringum hælin munu síðar 

aukast byggingar og af skylduliði fátækling-

anna, sem lært hafa handiðnir . mun myndast 

eins konar samfélag, uns úr þv í verður þorp 

eða kauptún eða eitthvað meira." ( S a f n 
Frœðafélagsins XI. bls. 51-53.) 

IV 
A ð svo miklu leyti sem ótvírætt má skilja 

þeirra á milli, verða greinar höfundanna 

tveggja ræddar sín í hvoru lagi. Nokkrar 

þeirra eru hins vegar einungis í umskrift Jóns 

Eiríkssonar, eins og inngangurinn er að 

mestu leyti. Verða greinar Páls Vídal íns fyrst 

teknar fyrir, en þær bera m jög svip merkantil-

ismans á háskeiði hans, hvort sem er heldur 

um skipan verslunar eða einkaleyfi til iðnaðar 

og framkvæmda. 

Í fyrri hluta bókarinnar eru 14.-23. grein 

eftir Pál Vídal ín að efni til. Ræðir hann þjóð-

veldið í upphafi máls síns. Þegar í t íð þess 

kveður hann vandræði hafa skapast af ,,van-
kunnáttu forfeðra vorra í að koma skipan á 
þjóðfélag sitt." (14. gr.), og lítur hann þjóð-

veldið mjög með augum samtíðar sinnar og 

farast svo orð: „Þjóðin átti ekkert annað sam-

eiginlegt en trúarbrögð, ættland og löggjöf og 

var ekki nægjanlega tengd eða b l önduð 

erlendu blóði . Erlendar húsfreyjur voru m jög 

fáar. Bændurnir voru fleiri, en þó til lítils 

gagns fyrir þjóðarhei ldina, því að þeir voru 

svo hrifnir af hinu ímyndaða frelsi, að þeir 

gleymdu brátt háttum og þjóðskipulagi ætt-

landa sinna, sem ef til vill hefði getað orðið að 

einhverju gagni, en hugsuðu aðeins um eigin 

búskap án þess að skeyta um land ið . " (18. 

gr.). Þegar landið gekk undir Noregskonung, 

skipuðust mál lítið eitt betur: „ . . . lögðust af 

ýmsar hörmungar svo sem manndráp , rán-

skapur og vígabrennur, sem voru afleiðingar 

innbyrðis styrjaldar í landinu. (15. gr . ) " (19. 

gr.) 

U m hug Danakonunga til landsins fer Páll 

Vídal ín a lmennum orðum (að þýðing Jóns 

Eiríkssonar bendir til), svo sem: „ . . . hafa 

þeir oftsinnis eins og norsku konungarnir , 

hvatt embættismennina alvarlega og föður-

lega til þess að berjast gegn þessu böli (þ.e. 

fátækt landsins). En þetta hefur þó einungis 

verið gert þrisvar eða f jórum sinnum og þá 

aðeins snúist um könnun á ráðum til úrbóta. 
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En ekkert heildarálit hefur verið gefið út, 

annað hvort af þv í að embættismennirnir hafa 

ekki veitt málefninu nægilegan stuðning eða 

af einhverjum öðrum ástæðum." (19. gr.) 

Æðstu embættismenn hafa löngum verið 

útlendir og ókunnugir landinu, er þeir komu 

hingað, og þeim þeirra, sem leituðust eftir að 

kynnast landshögum, varð ekki úr verki. Um 

það segir Páll V ída l ín svo: „Al la útlendinga 

hefur skort það , sem hefði getað reynst sterk-

asta hvötin til að sinna velferðarmálum 

landsins, en það er vonin um, að slíkt mætti 

bæta beirraeigin hag." (20. gr.) O g enn: „. . . 

á 14. öld og næstu aldir þar á eftir voru land-

stjórarnir ekki einungis erlendir menn, heldur 

voru þeim einnig seldar allar tekjur konungs 

af landinu á leigu, og hugsuðu þeir þvf miklu 

meira um að auðga sjálfa sig en um hag 

landsmanna. í öðru lagi hafa flestir æðstu 

embættismenn landsins í seinni t íð, þótt þeir 

hafi verið velviljaðir landinu í fyllstan máta , 

gegnt samtímis arðvænlegri embættum í Dan-

mörku eða Noregi . " (21. gr.) 

Ö ð r u m þræði hefur Páll Vídal ín líka 

áhyggjur af litlum húsaga og síðan og enn 

frekar af vergangi, en við þær hugleiðingar 

hans verður ekki staldrað (sjá 24. gr.). 

Jón Eiríksson virðist endursegja að miklu 

leyti 24.-30. gr. og gefa sinn eigin búning, en 

ber Pál V ída l ín fyrir sig; svo sem í 25. gr. á 

þessa leið: „Hins vegar er þriðja orsökin fyrir 

eymdarástandi landsins, sem höfundur ræðir 

um ennþá óbreytt að mestu, en það er verkleg 
vankunnátta landsmanna, einkum þó í öllum 

hand iðnum, sem hverri þ j óð eru nauðsynleg-

ar . " (25. gr.) O g í 32. gr. segir „að Vída l ín 

stakk upp á því á sínum t íma, að á hverri höfn 

væri skipaður verslunarfulltrúi, Íslending-

ur . . . Hann skyldi sitja í krambúðinni allan 

verslunartímann og vera h inum réttláta kaup-

manni vitni að heiðarleika hans í viðskiptum, 

en ákærandi hinna ranglátu." (32. gr.) 

Fyrir úrræðum sínum gerði Páll Vídal ín 

grein í öðrum hluta ritgerðar sinnar í 38.-46. 

grein í útgáfunni 1768, en í annarri röð en Jón 

Eiríksson telur þau upp í 47. gr. að eigin sögn. 

Segir Jón Eiríksson svo frá þeim: „ . . . 

hyggur (Páll Vída l ín) það meginatriði til 

framfara í landinu. að skipaður yrði inn-

lendur amtmaður og honum fengin þau 

metorð, að hann gæti aflað sér kvonfangs úr 

heldri manna stétt Kaupmannahafnar . Ef 

börn hans yrðu fleiri en eitt, skyldi hann gifta 

þau sum í Kaupmannahöfn , en önnur á Ís-

landi . . . Með slíkum tengdum hyggur hann, 

að skapast mundi vinátta og áhugi á landinu 

hjá málsmetandi fólki í Kaupmannahö fn , 

miklu meiri en verið hefur." (38. gr.) 

Þá vildi Páll Vídal ín koma kauptúni á fót, 

og minna þær hugmyndir hans að nokkru leyti 

á tillögur Gísla Magnússonar: „Eftir ti l lögum 

höfundar skyldi fyrsta verkefni amtmannsins 

vera að vinná bug á eymd almúgans með 

bættum búskaparháttum og rétta við alla 

heimilisstjórnun. Besta ráðið til þessa hugði 

hann vera að stofna dálít ið kauptún. Þangað 

skyldi safnað förupiltum á aldrinum 12-21 árs 

og þar ættu þeir að læra hinar nauðsynlegustu 

handiðnir , einkum þó þær, er þ j ónuðu með-

ferð ullar- og skinnavöru, en til að kenna 

þeim yrði að fá erlenda meistara. í kaup-

staðnum þyrftu að vera minnst f imm 

fiskiskútur (húkkortur) og svo margir 

Norðmenn , sem þörf krefði til að kenna síld-

veiði og síldarverkun." (39. gr.) O g frekar af 

sama toga: „Hann hyggur að h inum nauð-

synlegustu handiðnum yrði best komið á lagg-

irnar með því að öll gildi í iðninni í báðum 

r ík jum skytu saman til að byggja hvert sitt 

húsið í kaupstaðnum fyrir iðn sína og legðu 

því til nauðsynleg tæki og dugandi iðnmeist-

ara." (40. gr.) Og þessar ráðstafanir yndu upp 

á sig: „A f fiskveiðunum og iðnað inum 

skapaðist svo verslun af sjálfu sér, bæði milli 

landsmanna sjálfra og við út lendinga." (41. 

gr.) Akuryrk ju og garðrækt ræddi Páll 

Vídal ín einnig, í 42. og 43. gr. 

Staðarval kauptúns eða kaupstaðar var Páli 

Vída l ín ofarlega í huga. „Hann nefnir þar til 

Mýrar. (44. gr.) Á hann þar við Borgarnes. 

O g í kaupstaðnum vildi Páll V ída l ín setja upp 

stjórn: „Höfundur telur nauðsynlegt, að tveir 
prestar, sóknarprestur og aðstoðarprestur, 

þ jóni í bænum . . . Stjórn bæjarins, sem 
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engin völd hefði utan hans, skyldi vera þannig 

skipuð: bæjarfógeti, sem heyrði undir Lands-

þingið, og lögreglustjóri, er heyrði undir amt-

manninn . . . Þeir skyldu annast öll velferð-

armál bæjarins og eiga mánaðarlega fund 

með amtmanninum til þess að leggja fyrir 

hann öll meiri háttar mál. Hinum smærri 

málum gætu þeir svo sjálfir ráðið fram úr með 

aðstoð bestu manna í bænum . . . Hann telur 

mjög nauðsynlegt, að yfir landshagi í heild 

væri sett æðra hagsýsluráð, skipað til þess af 

konungi . . . stiftamtmaður gæti verið for-

maður ráðsins og hlyti hann því að koma 

árlega til landsins . . . í ráðinu skyldu sitja 

auk hans, amtmaðurinn, annar lögmaðurinn, 

og til aðstoðar þeim lögreglustjóri bæjarins 

og tveir af hagsýnustu sýslumönnum 

landsins." (45. gr.) 

Miklu eru þessar hugmyndir Páls Vídalíns 

nær nút ímanum en svipaðar hugmyndir Gísla 

Magnússonar. 

Síðast en ekki síst batt Páll Vídalín miklar 

vonir við eflingu sjávarútvegs. „Hinar geysi-

miklu fjárhæðir, sem Hollendingar, Englend-

ingar og fleiri þjóðir hafa grætt á fiskveið-

unum við Ísland (36. gr.), eru óyggjandi 

sönnun, sem er byggð á meira en hundrað ára 

óhagganlegri reynslu." (49. gr.) 

Í 50. gr. virðist Jón Eiríksson sjálfur taka 

við og rita síðan allar greinar til hinnar síð-

ustu, 87. gr., þótt hann víki alloft að áliti og 

umfjöllun Páls Vídalíns. 

V 
Skoðanir Jóns Eiríkssonar virðast mótaðar 

mjög af hagsýslufræðum þeim, Kameralwis-

senschaft, sem nokkru fyrir miðja 18. öld bár-

ust til Danmerkur frá Þýskalandi, og einnig 

búauðgisstefnunni frönsku að svo miklu leyti, 

sem þær lutu að mikilvægi landbúnaðar. A ð 

allnokkru leyti fyrir áhrif þessara þýsku hag-

sýslufræða tóku dönsk stjórnvöld fremur 

frumkvæði um eflingu atvinnuvega en áður. 

Í kennslubók sinni um stjórnsýslan 1755 skil-

greindi Zincke þessi fræði sem fróðleik, sem 

lyti að atvinnuvegum, jafnt um tækni sem 

rekstur. Kennarastóll var settur á fót í þessum 

fræðum við Hafnarháskóla, en áður hafði 

þeim að nokkru marki verið sinnt við Sorø 

Akademie. 

Grundvallarsjónarmið Jóns Eiríkssonar 

koma vel fram, er hann dregur saman ábend-

ingar Páls Vídalíns og segir: „Þetta er áætlun 

hans . . . Skynsemin hlýtur að samþykkja 

það allt. Landbúnaðurinn í víðustu merk-

ingu, þ.e. ræktun jarðar, kvikfjárrækt og fisk-

veiðar, er ekki einn fær um að framfleyta 

þjóðinni og því síður að koma henni í álnir 

eins og heiminum er nú háttað . . . Nei, þar 

verður verslun að koma til . . . Verslunin er 

líf landbúnaðarins og hann veitir versluninni 

næringu. En hvort tveggja er til alls vanmegn-

ugt, ef það er ekki stutt af vinnslu þeirra hrá-

efna, sem náttúran leggur til . . . Iðnaðurinn 

styrkir þjóðarbúskapinn í heild, ekki einungis 

með því að sjá landbúnaðinum fyrir betri 

vinnutækjum, heldur einnig með því að gera 

honum fært að hagnýta sér framleiðsluna . . . 

Verslunin tekur svo við og sér um að dreifa 

vörunum og bæta þær." (48. gr.) 

Landbúnað ræðir Jón Eiríksson í 49.-54. 

gr. og kemur víða við. Drepið verður aðeins á 

fátt eitt (en að fiskveiðum í sjó hefur verið 

vikið). Fiskveiðar í f jörðum, ám og vötnum 

má auka. (49. gr.) Taka þarf til við ræktun 

graslendis. (50. gr.) „Þá eiga menn að hirða 

betur áburðinn." (50. gr.) A f túnbótum leiddi 

fjölgun búfjár, og koma þá kynbætur með 

erlendu fé til álita. Garðrækt gæti drýgt mat-

föng landsmanna, og í því tilliti mætti minnast 

síra Björns Halldórssonar. (52. gr.) Um 

kornrækt og skilyrði til hennar varð Jóni 

Eiríkssyni síðan tíðrætt í 53. gr. og vitnar til 

skoðana annarra manna, svo sem Hastfers 

baróns og síra Björns. Ræktun svína, gæsa og 

anda hefur verið vanrækt. (54. gr.) 

„Þessu næst vil ég snúa mér að hugmyndum 

Páls Vídalíns um iðnað, handverk og véla-
vinnu. (25. gr.)" (55. gr.) Það þarf að sjá 

landsmönnum fyrir verkfærum (eins og 

Lütken segir). „Ullariðnaðurinn verður þá 

fyrstur fyrir." (56. gr.) Flestar konur spinna 

aðeins á snældu, þótt rokkar séu miklu 

afkastameiri. „Það er víst, að vefstólar 
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Íslendinga, halasnældur og kambar, og sama 

er að segja um þófaraaðferð þeirra, er allt af 

sama tagi og menn komust af með á frum-

stæðu stigi, meðan allur slíkur iðnaður var í 

frumbernsku . . . það er auðséð, hversu 

mjög landið hefur skaðast á því , hve ullar-

vinnslan er óful lkomin. Það er hvort tveggja, 

að ullin er seld óunnin úr landinu fyrir smán-

arverð og hinn grófgerði ullarvarningur, 

prjónles, og vaðmál , er selt með tapi, þegar 

metin er vinna fólksins, kaup þess og fæði. 

Því að þegar menn hafa haft fólk í vinnu við 

ull ina, fá þau ekki öllu meira fyrir ullarvarn-

inginn en sem svarar andvirði ullarinnar og 

varla þ að . " (56. gr.) Loks vék Jón Eiríksson 

að litun ullar: „Athugasemdir Páls Vídal íns 

(25. gr.) í því efni voru fullkomlega réttmætar 

á þeim t íma. Það sýndi Lauritz Got t rup lög-

maður með því að gera skömmu síðar ráð-

stafanir til að koma á fót litunarstöð í landinu 

og panta liti til hennar . " (56. gr.) 

Páll Vída l ín taldi skinnaverkun lands-

manna ábótavant. „Það er alkunna, að 

margir s júkdómar sem þjá Íslendinga, stafa 

öðru fremur af því , að þeir eru sívotir í fætur. 

Meðal þeirra er hin algenga brjóstveiki sem 

hrífur marga brott í æsku, en veldur hinum 

sem lifa, vanl íðan í elli . . . Ennfremur telur 

hann að skógerð Íslendinga sé alltof ófull-

komin til þess að skórnir séu nothæfir. Þeir 

eru hvorki með sólum né hælum og oftsinnis 

gerðir úr þunnu skinni, þegar nautsleður 

vantar, jafnvel úr sérstöku fiskroði, þegar 

annað þrýtur, og þessir skór halda hvorki 

raka né vatni, því að skinnið er ósútað . " (58. 

gr.) V i ð eina meginröksemd Jóns Eiríkssonar 

í þessum efnum munu margir staldra, því að 

hún vekur spurningar (sem hér verða ekki 

upp teknar): „E f Íslendingar framleiddu ekki 

næg skinn handa sjálfum sér bæði til fatnaðar 

og annarra þarfa, er eðlilegt að hugsa sér, að 

þeir mættu kaupa óunnin skinn af sláturfé á 

verslunarstöðum, eins og sjó- og fiskimönnum 

hefur náðarsamlegast verið leyft að kaupa 

skinn í sjóföt á árunum 1759 og 1760, einkum 

þar sem hagnaður kaupmanna af útflutningi 

þeirra er lítill, en um leið og Íslendingar 

kynnu að verka skinn, stæðu þeir við að 

greiða það verð fyrir þau, að verslunin slyppi 

skaðlaus, þegar hún losnaði við að greiða 

f lutningskostnaðinn." (58. gr.) 

VI 
Jón Eiríksson lýkur umfjöl lun sinni um 

landshagi með frásögn af Innrétt ingunum og 

hugleiðingum um þær: „H inn ófu l lkomni 

ul lariðnaður og það t jón, sem hlýst af, hve 

óvandaður hann er, olli því , að tekið var að 

hugsa um stofnun ullarverksmiðju á Íslandi. 

Því var það árið 1751, að vor hásæli konungur 

Friðrik V . gaf allranáðugast leyfi til þess að 

stofna ullarverksmiðju og lagði grundvöll inn 

að henni með fjárframlagi úr eigin sjóði, og 

lét skömmu síðar það boð út ganga, að lands-

menn mættu senda börn sín til náms í verk-

smiðjunni , svo að þau gætu lært iðnir þær, 

sem þar væru unnar, og með því gætu þau í 

framtíðinni hagnýtt sér betur framleiðslu 

landsins." (57. gr.) Og enn: „ . . . allir at-

vinnuvegir Íslendinga þarfnast þess, að upp 

verði tekin hvers kyns vélavinna og hand-

verk." 2 (59. gr.) 

U m stofnsamning Innréttinganna ( A l þ b . 
1756) segir Jón Eiríksson m.a. : „ í sjávarút-

veginum (gr. 13) er leyft að veiða með netum í 
sjó og gera út húkkortur til netaveiða og 
kenna mönnum samtímis að fara með segl og 
stýri og beinlínis er fyrirskipað að ráða kaðl-
ara, beykja, og skipasmiði, sem smíðað geta 
stóra báta handa landsmönnum, og eiga þeir 
einnig að kenna þessar iðnir." (59. gr.) Um 

menntun iðnaðarmanna segir Jón Eiríksson í 

þessari sömu grein: „Má þar nefna, að 

íslenskir iðnnemar, sem stunda nám í Kaup-

mannahöfn , hafa fengið leyfi til að fá sent að 

heiman frá sér, frá frændum og v inum, sokka, 

peysur, og vaðmál til að spara sér útgjöld til 

fatnaðar. Enn fremur að senda skuli nokkra 

pilta um tvítugt til Kaupmannahafnar til að 

læra timburmanns-, múr- og steinhöggvara 
professioner til að innfœra aftur sömu hand-
verk hér í landið . . . Landsins gagn og við-

reisn, já lífsnauðsyn þess, krefst þessa eins og 

áður er sagt." Ekk i er ástæða til að víkja að 
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þeim vonum, sem Jón Eiríksson gerði sér um 

námaefni í landinu, né heldur að vanga-

veltum hans um saltvinnslu. U m hvalveiðar 

sagði Jón Eiríksson: „Enn mætti hafa góðar 

tekjur af hvalveiðum, ef menn hefðu kunnáttu 

og tæki til að stunda þær, og á þetta ekki að-

eins við um þær, heldur einnig um seladráp, 
sem stunda mætti í r íkum mæli á í snum." (63. 

g r . ) 

Jón Eiríksson ber saman hinar tiltölulega 

stóru fiskiskútur Breta og Hol lendinga ann-

ars vegar og hins vegar hina litlu opnu báta 

landsmanna og vitnar í samantekt Mathias 

Jochimsen Wagel „Anmærkninger over 

Island": „Wagel kvartar um , „að ekkert skip 

sé í landinu, svo að landsmenn megi horfa 

upp á, að útlendingar veiði frá þeim fiskinn, 

áður en hann komist upp undir landið , en 

bátar sjálfra þeirra séu svo litlir, að þeir geti 

ekki róið lengra frá landi en svo. að þeir nái 

heim að kveldi, en Hollendingar geti setið úti 

á d j úpm iðum dag og nótt og veitt þar heilag-

fiski, þorsk, og stóra háfiska, sem mikið lýsi 

fæst ú r . " (64. gr.) Og enn: „Ég vil aðeins 

minna lauslega á, að slíkir farkostir, sé þeim 

stjórnað af kunnáttu og list, eru miklu þægi-

legri og öruggari en bátarnir og gætu þannig 

dregið úr hinu mikla mannt jón i , sem sífellt 

þjáir landið, þegar bátarnir farast, og hinu 

algenga heilsutjóni, sem leiðir af þv í , hversu 

illa er að f iskimönnum búið . Ég vil einnig 

minna á, að þar sem þessi skip þarfnast ekki 

stærri áhafna en meðalstór bátur (25. gr.) , en 

geta þó aflað miklu meira, mundi landið 

spara við það mik ið af þe im mannaf la , sem nú 

er bundinn við fiskveiðarnar, og mætti nýta 

hann til annarra starfa, sem væri eitt fyrir sig 

mikill hagnaður, þar eð fólksskortur er í land-

inu. En fleira kemur hér til. Með sl íkum 

skipum gætu landsmenn aflað miklu meira af 

þeirri fiskignótt, sem þeir ná ekki til eins og 

er, og við það mundi fiskverslunin miklu meir 

en tvöfaldast. Þá mundu landshlutar, t.d. 

Norður- og Austur land, sem nú veiða lít ið 

sem ekkert, reka útgerð til jafns við aðra 

landshluta, að svo miklu leyti sem þar væri 

fólk, er taka mætti frá öðrum atvinnugrein-

um. En í þeim landshlutum, sem sjór er nú 

sóttur frá, mundi veiðast miklu meira á ver-

t í ðunum, og unnt yrði að lengja veið i t ímann, 

einkum á sumrin, þegar fiskurinn leggst frá 

landi og leitar í d júpið . Á því hafa Englend-

ingar og Hollendingar grætt mest." (64. gr.) 

Og í þessari sömu grein hefur Jón Eiríksson 

orð á: „Vér skulum ekki halda, að vöruflutn-

ingar á sjó séu einhver fjarstæða." (64. gr.) 

VII 
Í lok ritgerðar sinnar ræðir Jón Eiríksson 

náttúruvísindi og hagvísindi og fellir hann 

landlæknisembættið, nýstofnað, undir hin 

fyrrnefndu (í 72. gr.). Getur hann þess, að þá , 

þ.e. 1768, sé ferðabók Eggerts Ólafssonar og 

Bjarna Pálssonar fullbúin til prentunar. U m 

hin síðari vísindi og tileinkun þeirra segir 

hann m.a . : „ . . . stúdentar . . . sem fara að 

heiman í Háskólann, grípa þar tækifærið til 

að afla sér undirstöðuþekkingar í eðlisfræði-, 

stærðfræði- og hagfræðivísindum . . . fá þeir 

mörg tækifæri til þess í Háskó lanum. Kennsla 

fer þar daglega fram í frumvísindum, og í 

sjálfri hagfræðinni er frjáls aðgangur að ö l lum 

hinum ágætustu ritum. bæði á framandi 

málum og frá Norður löndum . . . Það er 

kunnugt, að í höndum biskupanna, Guð-

brands Þorlákssonar og Þorláks Skúlasonar 

og margra annarra, var prentverkið eitt mikil-

vægasta tækið . . . Hv í skyldum við ekki geta 

vænst sömu blessunar um bjargræðisvegi 

landsins? . . . Þegar menn hafa numið hin 

almennu vísindi, er það eiginlega aðeins 

tvennt, sem þarf að afla sér vitneskju um. H i ð 

fyrra er, hvernig sá hluti hagvísinda annarra 

landa og þá e inkum Norðurlanda, sem hæft 

gæti Íslandi, er í eðli sínu og hvernig með 

hann er farið. Hitt er svo, hvernig framleiðslu-

vörur Íslands eru notaðar í öðrum l ö ndum . " 

(75. gr.) 

A f þekkingu sinni á ritum um atvinnumál 

dró Jón Eiríksson þessa ályktun um myndun 

kauptúna eða kaupstaða: „Páll V ída l ín hefur 

einnig leitast við að tengja saman hugmyndir 

sínar um stofnun kaupstaðar og leiguna af 

versluninni . . . En þegar ég dreg saman þá 
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lærdóma um samhengi verslunarinnar við 

aðra atvinnuvegi, eins og því hefur verið farið 

sl. 100 ár, bæði úr dönskum ritum, og því , 

sem er annars staðar skrifað, þá hlýt ég að 

játa, að mér finnst slíkt óhugsandi. Al l t , sem 

ritað er hér á undan, en þó enn fremur öll saga 

verslunarinnar á Íslandi virðist víkja að hinu 

sama: Það er ómögulegt . " (77. gr.) 

Enn meira ber á milli skoðana þeirra Páls 

Vídal íns og Jóns Eiríkssonar um fyrirkomulag 

verslunarinnar. Páll V ída l ín vildi viðhafa ein-

okunarverslun áfram eða eygði ekki annað 

fyrirkomulag verslunarinnar, og þá fremur, 

að kaupmenn sætu einir að sínum höfnum en 

að þeir hefðu með sér félagsverslun. Aftur á 

mót i vill Jón Eiríksson taka upp frjálsa 

verslun (þ.e. frjálsa verslun allra þegna Dana-

konungs), þótt hann setji þær skoðanir sínar 

óbeinlínis fram. Hann ritaði: „ . . . næstum 

allir, sem skrifað hafa um framfarir Íslands, 

hafa talið óhjákvæmilegt . . að landið fengi 

verslunarfrelsi eins og það hafði til forna . . . 

og það sem enn furðulegra var, að (innsk. 

Thomas) Balle var á sama mál i , en hann hafði 

verið í þ jónustu leiguverslunarinnar . . . Á 

einum stað segir (Balle): „Ég hugsa sem svo: 

E f Ísland á að verða konungi og krúnu að 

gagni og viðskiptalíf á að blómgast, verður að 

leyfa hverjum þegni í r ík jum konungs að setj-

ast þar að, ef hann fýsir að stofna þar verslun-

arfyrirtæki og reka samtímis útgerð og hafa 

svo mörg skip í förum, sem hann vill . . . " 

Hann bætir við: „Lá tum frjálsa verslun vera 

hið fyrsta, sem framkvæmt verður á Íslandi 

. . . " (79. gr.) Hér má koma því að, að þessi 

s jónarmið falla vel undir frönsku búauðgis-

fræðin, physiocratie." 

Þótt skoðanir þeirra Páls Vída l ín og Jóns 

Eiríkssonar séu mjög af toga samtíðar þeirra, 

er Deo, Regi, Patriae gagnmerk heimild um 

landshagi frá ofanverðri 17. öld til miðbiks 

18. aldar. 
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1) Tilvitnanir í Viðreisn Íslands, Deo, Regi, Patriae 
eru auðkenndar með tilvísun í greinar í sviga. 

Aðrar tilvísanir eru einnig hafðar í sviga og auð-

kenndar nieð styttu heiti heimildarrita, en þau eru 

upp talin í greinarlok. 

2) Um „Innréttingarnar" farast Gísla Gunnarssyni 

svo orð í Monopoly Trade and Eeonomie Stagn-
ation (Lundi 1983): „The absolute maximum 

employed in these institutions seems to have been 

less than 100 people at a time . . . The total 

expenditure of all these institutions when the aet-

ivities reaehed a zenith, was for the period 1752-

1759 (8 years) 93.526 rixdollars, or an annual 

average of some 11.691 rd. This was less than 10% 

of the value of Ieclandic exports during the same 

period . . . Like industrial establishments in the 

spirit of mercantilism in other countries the Iece-

landie textile venture served the purpose of an 

industrial school and it stimulated urbanization: 

in Ieeland's ease it ereates the first urban eenter in 

the country's history, a community called Reykja-

vík." (p. 115.) 






