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Jóhannes Nordal: 

Notkun gengishækkunar 
sem hagstjórnartækis 

Þegar þetta fer í prentsmiðju, er 
enn ekki að fullu gengin yfir sú alda 
verkfalla og kjarasamningagerðar, er 
hófst í maímánuði s.l. Enn verður því 
ekki séð fyrir, hver áhrif samningar 
þessir hafa á framtiðarþróun þjóðar-
búskaparins, t. d. að því er varðar 
samkeppnishæfni atvinnuveganna og 
greiðslujöfnuðinn við útlönd. 

Enginn vafi er á þvi, að stórfelldur 
bati hafði átt sér stað i þjóðarbúskapn-
um á árinu 1969 og fyrstu mánuðum 
þessa árs. Svigrúm til verulegra kjara-
bóta, án þess að dregið væri að ráði úr 
vaxtarmætti atvinnuveganna, var því 
tvímælalaust fyrir hendi. Mikið vanda-
mál hlaut þó að vera að ákveða með 
samningum atvinnurekenda og laun-
þega, hverjar kjarabætur mættu teljast 
skynsamlegar miðað við heildarafkomu 
þjóðarbúsins, svo og að finna kjarabót-
um það form, er líklegast væri til þess að 
tryggja framgang þeirra með sem 
minnstri röskun verðlags. Í upphafi 
samninganna var af hálfu ríkisstjórnar-
innar sett fram sú hugmynd, hvort ekki 
væri hagstæðara að leysa þetta mál með 
hækkun gengis íslenzku krónunnar sam-
fara hóflegri kauphækkun. Eftir við-
ræður við aðila var horfið frá þeirri 
leið, svo sem alkunnugt er. 

Til nokkurrar glöggvunar á þeim hug-
myndum, er þar lágu að baki, er hér 
á eftir birt erindi, er Jóhannes Nor-
dal flutti á fundi Hagfræðafélagsins 
skömmu eftir þessa atburði, en þar er 
nokkur grein gerð fyrir gengismálum 
almennt og notkun gengishækkunar sem 
hagstjómartækis. 

Fræðilega séð má líta á gengi gjald-
miðils á sama hátt og hvert annað 

verð, sem gegnir því hlutverki að 
tryggja jafnvægi á milli framboðs og 
eftirspumar eftir gjaldmiðli viðkomandi 
þjóðar í viðskiptum við aðrar þjóðir. Það 
er því fræðilega ekkert því til fyrir-
stöðu, að gengi sé frjálst og ákveðist 
eingöngu af framboði og eftirspurn 
á markaðnum. Eru dæmi þess, að 
lönd hafa búið við meira eða minna 
frjálsræði í gengisskráningu um lengri 
eða skemmri tíma. Fljótt á litið hefur 
frjáls gengisskráning marga kosti í för 
með sér. Gengið hættir að vera háð 
pólitískum duttlungum, og það hlýtur 
alltaf að vera rétt í þeim skilningi, að 
það jafni samkeppnisaðstöðu innlendra 
og erlendra framleiðenda. Frjálst gengi 
gerir það líka ónauðsynlegt að eiga 
gjaldeyrisvarasjóð, þar sem greiðslu-
halli jafnast af sjálfu sér með lækkun 
gengisins, en ekki með útstreymi gjald-
eyris. Þrátt fyrir þessa ágætu kosti, sem 
heillað hafa marga fræðimenn, hafa 
þjóðir heimsins almennt hafnað frjálsri 
gengisskráningu sem raunhæfu gengis-
kerfi. 

Meginástæðan fyrir þeirri afstoðu 
liggur í því, að frjálst gengi rekst á 
annað meginhlutverk gengisins, en það 
er að vera sem traustastur verðmælir í 
viðskiptum milli þjóða. Á sama hátt og 
mynteining hvers lands er ekki aðeins 
greiðslumiðill, heldur verðmælir í pen-
ingasamningum bæði til skamms og 
Iangs tíma, er litið á það sem mikil-
vægan eiginleika gengisins, að það skapi 
sæmilega traustan mælikvarða í við-
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skiptum og peningasamningum, er eiga 
sér stað milli landa. Virðist öll reynsla 
eindregið benda til þess, að festa í gengi 
sé mjög mikilvæg forsenda heilbrigðra 
alþjóðaviðskipta. Í gullfótarkerfinu, sem 
var ríkjandi gengiskerfi frá miðri 19. 
öld og allt fram undir heimskreppuna 
miklu, var lögð megináherzla á það, að 
hver mynt væri fastbundin við ákveðna 
þyngd í gulli og gengið þannig fast og 
óumbreytanlegt. Í slíku fastgengiskerfi 
geta gengisbreytingar því ekki átt neinn 
þátt í því að eyða misræmi í greiðslu-
jöfnuði milli landa. Slíkt misræmi er 
því eingöngu hægt að leiðrétta með pen-
ingalegum og fjármálalegum aðgerðum, 
er þrýsta niður tekjum og framleiðslu-
kostnaði í löndum, er hafa greiðsluhalla, 
og leyfa hækkun tekna og framleiðslu-
kostnaðar í löndum, er hafa greiðslu-
afgang. Þótt gullfótarkerfið hafi lang-
tímum saman reynzt góður grundvöllur 
vaxandi alþjóðaviðskipta, brotnaði það 
að lokum niður vegna þess, að ekki 
reyndist unnt að tryggja sæmilegt jafn-
vægi í greiðslujöfnuði með peningaleg-
um og fjármálalegum tækjum einum 
saman. Sérstaklega reyndist örðugt að 
þrýsta niður tekjum og framleiðslu-kostnaði samkvæmt leikreglum gullfót-
arins, án þess að það leiddi til alvarlegs 
atvinnuleysis og kreppu. 

Það er athyglisvert, að hvorugt þess-
ara hreinu kerfa, sem ég hef minnzt á, 
þ. e. a. s. frjálsgengiskerfi annars veg-
ar og hreint fastgengiskerfi hins vegar, 
gerir ráð fyrir því, að gengið sé notað 
vísvitandi sem hagstjórnartæki. Í hreinu 
markaðsgengiskerfi er gert ráð fyrir 
þvi, að fjármálayfirvöldin láti gengið 
algjörlega afskiptalaust og það sé 
ákveðið eingöngu af markaðsöflum. 
Leiði slíkt til örari breytinga á gengi 
upp á við eða niður á við en stjórnvöld 
vilja sætta sig við, eiga þau ekki ann-
ars kost en að beita öðrum hagstjórnar-

tækjum í peningamálum og fjármálum 
til þess að hafa áhrif á eftirspurn og 
framleiðslukostnað, er síðar verki á 
markaðsgengið. Sama gildir um gullfót-
arkerfið, þar er beinlínis bannað að nota 
gengið sem hagstjórnartæki, hvað sem 
á dynur. 

Það gat varla hjá því farið, að fyrr 
eða síðar kæmi að því, að þjóðir heims-
ins höfnuðu báðum þessum valkostum 
og ákvæðu, að breytingar á gengi væru 
eitt þeirra tækja, sem réttlætanlegt gæti 
verið að nota til hagstjórnar, þegar að-
stæður krefðust. Hins vegar er aug-
ljóst, að miskunnarlaus og óhófleg notk-
un gengisbreytinga er hættuleg frá 
mörgum sjónarmiðum séð. Sérstaklega 
er mikilvægt að gera sér grein fyrir 
því, að gengisskráningarákvarðanir 
hverrar þjóðar hafa ekki eingöngu áhrif 
á hag hennar sjálfrar, heldur einnig á 
hag annarra þjóða vegna breytinga á 
samkeppnisaðstöðu á alþjóðamörkuðum. 
Dæmi eru um það, að þjóðir hafi reynt 
að nota gengisfellingar hver í kapp við 
aðra í þeim tilgangi einum að ná til sín 
útflutningsmörkuðum, og er augljóst, að 
slíkar ráðstafanir eru tilgangslausar, á 
meðan aðrir svara í sömu mynt. Al-
þjóðlegar leikreglur um notkun gengis-
breytinga sem hagstjórnartækis eru því 
eðlilegar og nauðsynlegar, ef forðast 
á glundroða og tilgangslausar víxlbreyt-
ingar. Slíkar leikreglur voru settar með 
stofnskrá Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, er 
samþykkt var í Bretton Woods árið 
1944. 

Bretton Woods-samningurinn, sem 
skipulag gengis- og gjaldeyrismála ver-
aldarinnar hefur síðan byggzt á, var 
sprottinn upp úr reynslu áranna milli 
heimsstyrjaldanna tveggja. Á því mikla 
umbrotatímabili má segja, að veröldin 
hafi tæmt hvern reynslubikar í stjórn 
gjaldeyris- og gengismála í botn. Menn 
höfðu séð hið ósveigjanlega gullfótar-
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kerfi hrynja fyrir holskeflu heimskrepp-
unnar, en í stað þess hafði verið reynt, 
en með mjög takmörkuðum árangri, að 
leysa vandamálin með frjálsri gengis-
skráningu á aðra hlið eða harðvítugum 
gjaldeyrishoftum á hina. Bretton 
Woods-kerfið, sem spratt upp úr þessum 
jarðvegi og reynslu, byggist í aðalatrið-
um á eftirfarandi grundvallarreglum: 

Í fyrsta lagi er það ákveðið sem meg-
instefna Alþjóðagjaldeyrissjóðsins að 
tryggja sem mestan stöðugleika í geng-
ismálum. Frjálsri gengisskráningu er 
hafnað og gert ráð fyrir því, að öll þátt-
tökuríkin skrái fast stofngengi, sem að-
eins sé breytilegt vegna markaðsað-
stæðna innan mjög þröngra takmarka. 
Eru þau mörk nú ákveðin 1% yfir eða 
undir stofngengi. 

Þótt þannig sé stefnt að fastgengis-
kerfi sem æskilegu marki, leyfir stofn-
samningurinn notkun gengisbreytinga 
sem hagstjórnartækis, ef ákveðnum skil-
yrðum er fullnægt. Er meginreglan sú, 
að gengisbreytingar skuli eingöngu 
framkvæmdar, ef um grundvallarmis-
ræmi í greiðslujöfnuði er að ræða. Þetta 
þýðir t. d., að gengisbreytingar, sem 
eingöngu eru ætlaðar til þess að bæta 
samkeppnisaðstöðu og hætt er við að 
leiði til gagnráðstafana af hendi ann-
arra þjóða, eru taldar óæskilegar og 
sömuleiðis gengisbreytingar, sem hugs-
aðar eru til þess eingöngu að leiðrétta 
skammtímasveiflur í greiðslujöfnuði, 
sem hægt væri að jafna með öðrum 
hætti, t. d. með sveiflum í gjaldeyris-
forða. 

Yfirleitt hefur það verið gildandi 
sjónarmið meðal þátttökuríkja Alþjóða-
gjaldeyrissjóðsins, að ekki skuli grípa 
til gengisbreytinga, ef hægt er að leið-
rétta greiðslujöfnuð auðveldlega með 
öðru móti, t. d. með beitingu peninga-
legra og fjármálalegra aðgerða, er ekki 
hafi í för með sér atvinnuleysi né efna-

hagslegan samdrátt. Hins vegar hefur 
verið talið æskilegra að grípa til gengis-
breytinga en gjaldeyris- og innflutn-
ingshafta, sem hætt er við að dragi úr 
alþjóðaviðskiptum og hagvexti og geta 
jafnvel leitt til viðskiptastríðs. 

Þegar litið er yfir þróun alþjóðavið-
skipta sl. aldarfjórðung, verður varla 
annað sagt en að Bretton Woods-kerfið 
hafi staðizt dóm reynslunnar með ágæt-
ura, Hagvöxtur hefur aldrei verið meiri 
og almennari í veröldinni, og á aukning 
viðskipta milli þjóða tvímælalaust 
drýgstan þátt í honum. Ekki ber þetta 
svo að skilja, að menn séu þeirrar skoð-
unar, að fundizt hafi hin eina rétta leið 
í gengismálum og núverandi stefna þurfi 
engrar endurskoðunar við. 

Þótt þróunin hafi verið jöfn og stöð-
ug, ef miðað er við fyrri tímabil, hafa 
á undanförnum árum þráfaldlega komið 
upp stórfelld vandamál i gjaldeyrismál-
um, sem valdið hafa erfiðleikum og 
reynzt torleyst. Hefur þeirri skoðun 
verið haldið fram af mörgum, að ein 
meginorsök þessara vandamála sé sú, 
að Bretton Woods-kerfið sé of ihalcls-
samt gagnvart notkun gengisbreytinga 
sem hagstjórnartækis. Litið sé á geng-
isbreytingar sem neyðarúrræði, sem að-
eins sé gripið til, ef allt um þrýtur. 
Þetta hafi svo valdið því, að ríkisstjórn-
ir hafi haft tilhneigingu til þess að 
fresta leiðréttingu gengis allt of lengi 
eða þangað til að alvarleg vandræði hafa 
skapazt. Til lækningar á þessu meini 
hafa menn komið fram með margs kon-
ar tillögur, og fjalla sérfræðingar Al-
þjóðagjaldeyrissjóðsins nú mjög um þau 
mál. Rétt er að nefna hér tvær af þeim 
tillögum, sem til umræðu hafa verið. 

Í fyrsta lagi hefur verið lagt til að 
taka upp aukið frjálsræði í gengisskrán-
ingu, þannig að gengi gæti sveiflazt á 
nokkru víðara bili upp og niður fyrir 
stofngengi. Jafnframt þvi sem flestir 
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hafa algerlega hafnað nokkurs konar 
frjálsrí gengisskráningu er ekki ólík-
Iegt, að sveiflur frá stofngengi verði 
leyfðar á breiðara bili, t. d. 2% upp eða 
niður, en til þess þarf endurskoðunar 
á stofnskránni. 

Hin tillagan felur í raun og veru eklri 
í sér breytingu á núverandi kerfi, held-
ur fyrst og fremst á stefnu einstakra 
ríkja gagnvart notkun gengis sem hag-
stjórnartækis. Því er haldið fram, að 
þjóðir eigi að forðast þau mistok að 
fresta gengisbreytingum eins lengi og 
venjulega hefur verið gert, en fram-
kvæma gengisbreytingar í stað þess oft-
ar og minna í hvert skipti. Jafnframt 
sé nauðsynlegt, að þjóðir séu jafnreiðu-
búnar til þess að hækka gengi eins og 
lækka það. 

Hér er komið að máli, sem mjög varð-
ar umræðuefni okkar hér í dag. Sé litið 
yfir sögu síðustu áratuga, kemur í ljós, 
að gengisbreytingar hafa að langmestu 
leyti verið í formi lækkunar á gengi, 
en gengishækkanir bæði verið sárafáar 
og miklu umfangsminni en gengislækk-
anir. Nú er það hins vegar svo, að 
greiðsluhalli hjá einni þjóð hlýtur að 
koma fram sem greiðsluafgangur hjá 
öðrum þjóðum. Ef öllum þjóðum væri 
jafnumhugað að halda jöfnuði í utan-
ríkisviðskiptum sínum og teldu jafn-
mikilvægt að draga úr greiðsluafgangi 
eins og greiðsluhalla, ættu gengishækk-
anir að vera jafnalgengar og umfangs-
miklar og gengislækkanir. Fróðlegt er 
að athuga nokkru nánar ástæðurnar 
fyrir því, að svo er ekki. 

Fyrsta skýringin liggur í rauninni 
býsna beint við, en hún er sú, að 
greiðsluhalli, sem leiðir til útstreymis 
gjaldeyris og efnahagslegra þrenginga, 
er vandamál, sem ekki er hægt að loka 
augunum fyrir til lengdar. Þjóðir, sem 
lenda í slíku, verða því fyrr eða síðar 
að gi^ípa til gengislækkunar, ef þeim 

tekst ekki að koma verðlagsþróun sinni 
og framleiðslukostnaði í eðlilegt horf 
miðað við önnur lönd. Allt öðru máli er 
að gegna um greiðsluafgang. Hann virð-
ist fljótt á litið aðeins vera ánægjuefni, 
gjaldeyrisforðinn eykst, skuldastaðan 
við útlönd batnar, traust þjóðarinnar út 
á við fer vaxandi og fé streymir inn i 
hagkerfið úr öllum áttum. Þjóðir, sem 
komizt hafa til langframa í þessa að-
stöðu, hafa einatt verið tregar til þess 
að rýra samkeppnisaðstöðu sína vísvit-
andi með gengishækkun, sem ætíð hlýt-
ur að vera óvinsæl hjá útflutningsat-
vinnuvegunum og fleiri hagsmunahóp-
um. Reynsla þessara þjóða virðist einnig 
benda til þess, að erfitt geti reynzt að 
sannfæra fólk um það, að það borgi sig 
að hækka gengið og afsala sér þannig 
þeirri sterku aðstöðu, sem hagstæður 
greiðslujöfnuður veitir. 

Þótt þetta sjónarmið sé að ýmsu leyti 
skiljanlegt, er enginn vafi á því, að það 
er byggt á skammsýni og misskilningi. 
Greiðsluhalli er að vísu hættulegra og 
alvarlegra vandamál, en mikill og lang-
varandi greiðsluafgangur hefur líka 
nokkurn vanda í för með sér, sem er 
fyrst og fremst fólginn í þeim áhrifum, 
seni hann hefur á peningalegi: jafnvægi. 
Greiðsluafgangur kemur annað hvort 
fram í formi aukins gjaldeyrisforða eða 
bættrar skuldastöðu gagnvart útlöndum, 
en á móti honum hlýtur að standa raun-
verulegur innlendur sparnaður í ein-
hverju formi. Fyrst í stað, á meðan 
gjaldeyrisforðinn er innan eðlilegra 
marka, sem viðkomandi seðlabanki get-
ur staðið undir án peningaþenslu, er 
venjulega öllu óhætt. Hins vegar er hætt 
við því, að svo fari fyrr eða síðar, að 
aukið innstreymi gjaldeyris verði ekki 
fjármagnað með eðlilegum hætti, held-
ur hljóti að koma fram í auknu peninga-
magni og eftirspurn. Í stuttu máli sagt 
hlýtur langvarandi greiðsluafgangur 
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fyrr eða síðar að leiða til innlendrar 
eftirspurnarþenslu, sem veldur auknum 
innflutningi og hækkandi verðlagi og 
tilkostnaði, unz samkeppnisaðstaðan 
rýrnar svo mikið að nýju, að greiðslu-
afgangnrinn hverfur úr sögunni. 

Þetta þýðir í raun og veru, að þjóðir 
geta ekki vænzt þess að geta notið þess 
svigrúms, sem hagstæður greiðslujöfn-
uður gefur, nema í takmarkaðan tíma. 
Ef tækifærið er þá ekki notað til þess 
að hækka gengið, en það er ráðstöfun, 
sem hamlar á móti verðhækkunum og 
dregur úr þenslu, eru öll líkindi til þess, 
að greiðsluafgangurinn hverfi úr sög-
unni vegna aukinnar verðbólgu. Valið 
getur því staðið beint á milli verðbólgu 
annars vegar og gengishækkunar hins 
vegar. Því miður er allmikil tilhneig-
ing til þess að velja heldur verðbólguna 
undir þessum kringumstæðum. Einmitt 
það virðist hafa orðið uppi á teningnum 
hjá hagsmunasamtökum hér á landi. 

Ég tel engan vafa á því, að það væri 
til mikilla bóta fyrir stjórn gengismála 
bæði hér á landi og annars staðar, ef 
menn teldu ekki síður koma til greina 
að hækka gengið, þegar greiðslujöfn-
uður er hagstæður, en að lækka það, 
þegar hann er óhagstæður. Þá mundu 
verðhjöðnunaráhrif gengishækkana 
vega upp á móti þeim óhjákvæmilegu 
verðhækkunaráhrifum, sem gengislældí-
anir hafa í för með sér, og langtima-
þróun verðlagsins vera þeim mun hag-
stæðari. Það mundi einnig hafa hag-
stæð sálræn áhrif, ef almenningur hætti 
að vera sannfærður um það, að verð-
lag geti aðeins hreyfzt upp á við og 
gengi aðeins niður á við. Slíkt skiptir 
ekki minnstu máli á landi eins og á 
Íslandi, þar sem svo oft hefur orðið 
að leysa efnahagsvandamál með gengis-
lækkunum. 

En eru gengishækkanir hér á landi 
yfirleitt raunhæfur möguleiki? Mig 

langar til að nota síðasta hluta ræðu-
tíma míns til þess að reyna að svara 
þeirri spurningu. 

Að mínum dómi hefur þróun greiðslu-
jafnaðarins tvisvar sinnum á undan-
förnum tíu árum verið svo hagstæð, að 
ástæða hefði verið til þess að taka geng-
ishækkun til íhugunar. Fyrra skiptið 
var á árunum 1964—1965, en síðara 
skiptið nú á þessu vori. Lítum fyrst á 
fyrra tímabilið. 

Á árunum 1962—1965 hafði útflutn-
ingsframleiðsla Íslendinga farið vax-
andi hröðum skrefum og greiðslujöfn-
uðurinn verið sterkur, þrátt fyrir mikl-
ar innlendar verðhækkanir. Út frá al-
mennu greiðslujafnaðarsjónarmiði og 
með tilliti til hinnar sterku gjaldeyris-
stöðu hefði því átt að vera æskilegra 
að hækka gengi gjaldmiðilsins og draga 
þannig úr víxlhækkunum kaupgjalds og 
verðlags og skila kjarabótum til almenn-
ings frekar í formi hagstæðara innflutn-
ingsverðs en síhækkaðs kaups. Sé hins 
vegar nánar að gáð, kemur í Ijós, að 
ólíklegt er, að gengishækkun hefði kom-
ið að notum við þær aðstæður, er þá 
ríktu. Ástæðan er einkum sú, að aukn-
ing útflutnings var á þessum árum fyrst 
og fremst að þakka hinum gífurlegu 
síldveiðum, sem soguðu til sín vinnuafl 
og fjármagn og þrýstu upp almennu 
verðlagi í landinu. Aðrar greinar sjávar-
útvegsins og innlendur iðnaður áttu hins 
vegar í vök að verjast. Almenn ráðstöf-
un eins og gengishækkun hefði því ekki 
aðeins tekið vænan kúf af síldargróð-
anum og flutt hann yfir til almennings 
í formi lægra innflutningsverðlags, 
heldur hefði hún einnig þrengt stórlega 
að öðrum greinum sjávarútvegsins og 
iðnaðinum, sem þá voru á engan hátt 
aflögufærir, enda þurfti þá verulegur 
hluti fiskiðnaðarins á beinum fram-
leiðslustyrkjum að halda. Niðurstaða 
mín er því sú, að gengishækkun hefði 
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ekki átt við á árunum 1964 og 1965, 
heldur hefðu þurft til að koma annars 
konar aðgerðir, svo sem útflutnings-
skattur á síldariðnaðinn eða stórfelld-
ar greiðslur í einhvers konar tekju- og 
verðjöfnunarsjóð. 

Þetta dæmi bendir á eina forsendu 
þess, að gengishækkun sé framkvæman-
leg ráðstöfun. Hún er sú, að afkoma 
framleiðsluatvinnuveganna sé nægilega 
jöfn til þess, að þeir geti allir tekið á 
sig þá rýrnun samkeppnisaðstöðu, sem 
almenn aðgerð eins og gengishækkun 
hefur í för með sér. Þessu skilyrði virð-
ist hins vegar að verulegu leyti vera 
fullnægt við þær aðstæður, sem nú ríkja. 
Munurinn á afkomu atvinnuveganna er 
nú miklu minni en oft áður, en auk þess 
á starfsemi verðjöfnunarsjóðs þegar 
nokkurn þátt í að jafna áhrif verðbreyt-
inga erlendis á vissar greinar sjávarút-
vegsins. En hvað þá um önnur skilyrði 
fyrir því, að gengishækkun sé nú rétt-
Iætanleg? Því er ekki að öllu leyti auð-
svarað. 

Í fyrsta lagi verð ég að viðurkenna 
það, að allar þjóðir, sem hækkað hafa 
gengi á undanförnum árum, hafa verið 
komnar í miklu sterkari greiðslustöðu 
en Íslendingar eru í dag. Það er aðeins 
hálft annað ár liðið, síðan greiðslujöfn-
uðurinn snerist við eftir gengisbreyt-
inguna 1968 úr stórkostlegum halla í 
vaxandi greiðsluafgang. Og þótt gjald-
eyrisstaðan hafi farið ört batnandi á 
þessu tímabili og nettógjaldeyriseign sé 
nú komin upp í rúmlega 2800 millj. kr., 
getur staða okkar út á við á engan hátt 
talizt sterk. Gjaldeyriseignin samsvar-
ar aðeins um þriggja mánaða innflutn-
ingi, og erlendar skuldir eru mjög mikl-
ar. Það væri því full ástæða til þess að 
reyna að njóta greiðsluafgangsins 
nokkru lengur í því skyni að styrkja 
stöðu þjóðarbúsins út á við til lang-
frama. Vandinn er bara sá, að allt út-

lit er fyrir, að sá kostur sé alls ekki 
fyrir hendi. 

Þróun mála hér á landi að undanförnu 
og hin mikla kjaraskerðing, sem laun-
þegar hafa tekið á sig undanfarin tvö 
ár, hafa valdið því, að kröfur virðast 
nú vera gerðar til ítrustu kjarabóta, 
er staða þjóðarbúsins í heild og afkoma 
atvinnuveganna leyfir. Við stöndum því 
þegar frammi fyrir því vandamáli, að 
hinn hagstæði greiðslujöfnuður muni að 
öllum líkindum eyðast að miklu eða öllu 
leyti á næstunni vegna stórfelldra hækk-
ana á verðlagi og framleiðslukostnaði 
innan lands. Eina raunhæfa leiðin til 
að skila samsvarandi kjarabótum án 
verðbólgu er að grípa nú þegar tækifær-
ið og hækka gengið, jafnframt því sem 
kaupkröfum yrði stillt í hóf. Gengis-
hækkun mundi tryggja tilfærslu verð-
mæta frá atvinnuvegunum til launþega 
í formi lægra verðlags á innfluttum vör-
um, sem aftur myndi eyða verðhækkun-
aráhrifum þeim, sem hæfileg kauphækk-
un hefði í för með sér. 

Þessi síðari leið er sérstaklega æski-
Ieg hér á landi nú vegna þess, að stefnt 
er að því að leiðrétta að verulegu leyti 
þá kjaraskerðingu, sem sigldi í kjölfar 
gengislækkunarinnar 1968. Það væri 
með öðrum orðum verið að gera gengis-
breytingar að virku hagstjórnartæki til 
beggja hliða, eftir þörfum efnahagsþró-
unarinnar á hverjum tíma. Það er engin 
ástæða til þess að ætla, að þessi leið 
skili launþegum minni kjarabótum nú 
en kauphækkunarleiðin. Hitt tel ég víst, 
að lausn kjaramálanna nú með gengis-
hækkun í stað verðbólgu mundi geta 
skapað algjörlega ný viðhorf í hag-
stjórnarmálum á Íslandi á komandi ár-
um. Mér hefur því ekki blandazt hug-
ur um, að æskilegt hefði verið að fara 
þessa leið, en til þess þurfti skilningur 
og velvilji að vera fyrir hendi af hálfu 
beggja samningsaðila og þó einkum 
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launþega, sem hefðu í launasamningun-
um orðið að taka fullt tillit til hinna 
nýju viðhorfa, er gengishækkunin hefði 
skapað. 

Það, sem hér hlýtur að ráða úrslitum, 
er hið nána samhengi milli þróunar 
kaupgjalds- og verðlagsmála annars 
vegar og gengisins hins vegar. Notkun 
gengisins sem hagstjórnartækis er að 
verulegu leyti háð því, að aðilar vinnu-
markaðarins viðurkenni og skilji þau 
markmið, sem að er stefnt. Þannig var 
það t. d. með gengisbreytinguna 1968. 
Án skynsamlegra launasamninga hefði 
árangur hennar fljótlega runnið út í 
sandinn. Á þetta reyndi í kjarasamn-
ingunum fyrir ári, en vegna þess skiln-
ings, sem samningsaðilar og þá ekki 

síður verkalýðsfélögin sýndu þá, hefur 
verið unnt að ná þeim árangri í efna-
hagsmálum, sem raun ber vitni. Hlið-
stæð rök eiga við nú, þótt um gengis-
hækkun, en ekki lækkun, sé að ræða. 
Svigrúmið, sem fyrir hendi er, er ekki 
svo mikið, að við höfum efni á að fram 
kvæma gengishækkun, er þrengja mun 
að afkomu atvinnuveganna og greiðslu-
jöfnuðinum við útlönd, nema það sé met-
ið til fulls til kjarabóta af hálfu laun-
þega. Gengishækkun, sem yrði þegar í 
stað gerð óraunhæf vegna stórfelldra 
launahækkana, væri engum til ávinn-
ings. Þess vegna virðist þetta tækifæri 
til að leysa kjaramálin á grundvelli stöð-
ugs verðlags því miður vera gengið okk-
ur úr greipum. 



Frá ársfundi Seðlabankans 

Hér fer á eftir erindi það, er dr. Jóhannes Nordal, banka-
stjóri, formaður bankastjórnar Seðlabankans, flutti í til-
efni ársfundar bankans 8. apríl 1970. 

Í dag hefur ársskýrsla Seðlabankans 
fyrir árið 1969 verið lögð fram, jafn-

framt því sem ársreikningar bankans 
fyrir það ár hafa verið staðfestir af 
ráðherra. Í skýrslunni er að finna víð-
tækar upplýsingar um starfsemi bank-
ans á liðnu ári svo og um þróun þjóðar-
búskapar Íslendinga og þá sérstaklega 
gjaldeyris- og peningamál. Ég mun hér 
að venju rekja megindrætti þeirra og 
víkja að nokkrum þeirra vandamála, 
sem við er að etja og beina verður at-
hygli að, þegar mörkuð er stefna bank-
ans í náinni framtíð. Varðandi nánari 
tölulegar upplýsingar um þessi efni vil 
ég hins vegar vísa til hinnar prentuðu 
ársskýrslu bankans. Í upphafi mun ég 
þó víkja stuttlega að reikningum bank-
ans og rekstri. 

Engar veigamiklar breytingar urðu 
á skipulagi eða starfsháttum Seðla-
bankans á árinu 1969, og var starfslið 
hans og deildaskipting svo til óbreytt 
á árinu. Rekstrarafkoma bankans batn-
aði enn nokkuð frá fyrri árum, og var 
það að mestu leyti að þakka auknum 
vaxtatekjum af erlendum eignum bank-
ans, en vextir erlendis urðu þá hærri 
en dæmi eru til áður. Með tilliti til þessa 
hefur bankaráðið eftir tillögu banka-

stjórnarinnar ákveðið að hækka arð af 
stofnfé bankans úr 9 millj. kr. í 10 millj. 
kr. Rennur arðgreiðsla þessi, svo sem 
kunnugt er, í sérstakan sjóð, en hálfum 
tekjum hans er varið til styrkveitinga 
Vísindasjóðs. Einnig er það skoðun 
bankastjórnarinnar, að þessi afkoma 
leyfi Seðlabankanum á þessu ári að bæta 
nokkuð þau vaxtakjör, sem bankar og 
innlánsstofnanir njóta hjá honum, eink-
um að því er varðar bundnar innstæð-
ur og aðra innstæðureikninga. Mun hún 
væntanlega leggja til við bankaráðið, að 
slíkar breytingar gildi frá upphafi þessa 
árs. 

Haldið var áfram endurskipulagningu 
seðlaútgáfu og myntsláttu á árinu 1969 
í samræmi við þær áætlanir, sem um það 
hafa verið gerðar. Hefur verið ákveðin 
innköllun á öllum seðlum eldri en frá 
1960, svo og seðlastærðum undir 25 kr. 
Á þessu ári er einnig væntanleg 50 kr. 
mynt, og verður 25 kr. seðillinn þá dreg-
inn inn, þannig að slegin mynt verði 
algerlega komin í stað seðla lægri en 
100 kr. Hætt hefur verið að slá mynt 
undir 10 aurum, og er fullkomlega at-
hugunarvert, hvort mynt innan 50 aura 
hafi nokkru hagnýtu hlutverki að gegna 
í viðskiptalífinu. 
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Kem. ég þá að þróun efnahagsmála 
á árinu 1969, en þá urðu einhver 
hin mestu straumhvörf í þróun þjóðar-
búskaparins, er átt hafa sér stað á síð-
ari tímum. Þann mikla bata, sem átti 
sér stað, einkum í greiðslujöfnuði, en 
einnig í þróun þjóðartekna, verður hins 
vegar að skoða í ljósi hinna gífurlegu 
efnahagserfiðleika, er yfir þjóðarbúið 
dundu á árunum 1967 og 1968. Árið 
1969 verður því með engum rétti kallað 
veltiár, en það markaði drjúgan áfanga 
á leiðinni upp úr þeim öldudal, sem út-
flutningsatvinnuvegir þjóðarinnar voru 
komnir í á síðara helmingi ársins 1968. 

Þótt hætt sé við endurtekningum á 
ýmsu því, sem margoft hefur verið fjall-
að um áður, er óhjákvæmilegt að byrja 
greinargerð um þróun efnahagsmála á 
siðasta ári með nokkurri upprifjun 
þeirra vandamála, sem stefnt var að 
lausn á með gengisbreytingunni í nóv-
ember 1968 og þeim ráðstöfunum, sem 
henni fylgdu. Þjóðarbúið hafði þá orðið 
að þola stórfellda tekjuskerðingu, er 
lækkað hafði verðmæti vöruútflutnings-
ins um 45% á tveimur árum. Framan 
af leit út fyrir, að hér væri aðeins um 
timabundna lækkun útflutningstekna 
að ræða, er ætti sér meginorsök í verð-
lækkunum á erlendum mörkuðum, er 
stöfuðu af offramleiðslu vissra tegunda 
sjávarafurða. Á árinu 1968 kom hins 
vegar smám saman í ljós, að annað miklu 
varanlegra vandamál væri komið til 
sögunnar, rýrnun síldarafla og eyðing 
þeirra stofna, er hinar stórfelldu síld-
veiðar áranna á undan höfðu byggzt á. 
Þegar litið er á árin 1967—1968 í heild, 
kemur í ljós, að lækkun á framleiðslu-
magni sjávarafurða vegna minni veiða 
nam um 35%, en lækkun erlends verð-

lags um 16%. Miðað við þessar forsend-
ur var gengislækkuninni 1968 ekki að-
eins ætlað að þrýsta niður eftirspum 
eftir erlendum gjaldeyri og draga þann-
ig úr hinum gífurlega halla og umfram-
eyðslu þjóðarbúsins, heldur ekki síður 
að skapa öfluga hvatningu til fram-
leiðsluaukningar, svo að bætt yrði upp 
sem allra fyrst það tekjutap, sem þjóð-
arbúið hafði orðið fyrir vegna verðfalls 
og hruns síldarútvegsins. 

Þær tölur, sem nú liggja fyrir um 
þróun þjóðarbúskaparins á árinu 1969, 
sýna, að náðst hefur fyllilega sá árang-
ur, er við mátti búast í fyrsta áfanga. 
Gengislækkunin hefur haft í för með 
sér sterka hvatningu til aukinnar út-
flutningsframleiðslu, og framleiðsluöfl 
sjávarútvegsins hafa í vaxandi mæli 
beinzt að nýjum viðfangsefnum, er kom-
ið hafa í stað síldarteknanna. Sömu áhrif 
eru greinileg bæði í iðnaði og þjónustu-
starfsemi. Allt leiddi þetta svo til þess, 
að þróun þjóðarframleiðslu og þjóðar-
tekna snerist aftur til vaxtar eftir hina 
miklu lækkun undanfarinna tveggja 
ára. Að vísu varð aukning þjóðarfram-
leiðslunnar aðeins 2% á árinu, en vöxt-
ur þjóðartekna varð heldur meiri eða 
um 3%. Voru þetta mikil umskipti frá 
árunum tveimur á undan, þegar þjóðar-
tekjur höfðu lækkað um rúm 8% að 
meðaltali á ári. Aukning þjóðarfram-
leiðslunnar á árinu 1969 átti sér auk þess 
að langmestu leyti stað í útflutnings-
atvinnuvegum og iðnaði, og má því gera 
ráð fyrir því, að hún muni smám sam-
an leiða til vaxandi fjárfestingar og auk-
ins hagvaxtar, ef aðstaða atvinnuveg-
anna helzt sæmileg. 

Hin efnahagslegu umskipti á árinu 
1969 koma hvergi greinilegar fram en 
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í greiðslujöfnuðinum við útlönd. Nam 
breyting'in til batnaðar á viðskiptajöfn-
uðinum rúmum 4000 millj. kr., og er 
þá bæði hér og annars staðar í þessu 
yfirliti reiknað með núgildandi geng-i 
í samanburði milli ára. Gjaldeyrisstað-
an batnaði hins vegar um tæpar 1700 
millj. kr. Þótt sú heildarmynd, sem 
greiðslujafnaðartölurnar gefa, orki ekki 
tvímælis, eru þær nokkuð vandmeðfarn-
ar vegna hinna miklu greiðslna og f jár -
magnshreyfinga, sem átt hafa sér stað 
að undanförnu vegna stórframkvæmd-
anna við Búrfell og í Straumsvík. 

Mikilvægasti ávinningurinn á árinu 
fólst í aukningu útflutnings, en hann 
nam í heild 9400 millj., og hafði hann 
aukizt um rúmlega 30% frá fyrra ári. 
Er hér innifalinn útflutningur á áli, er 
nam rúmum 500 millj. kr., en án hans 
var útflutningsaukningin 24%. Þrátt 
fyrir þetta nam útflutningsverðmætið 
aðeins um þremur fjórðu hlutum af því, 
er það varð á árinu 1966. Á hinn bóg-
inn lækkaði innflutningur mjög í kjöl-
far gengisbreytingarinnar, og nam 
lækkun hans í heild um 19%. Stafaði 
þetta að nokkru af minni innflutningi 
skipa og flugvéla og vegna stórfram-
kvæmda, en almennur innflutningur 
lækkaði þó um 14% frá árinu áður. Varð 
hallinn á vöruskiptajöfnuðinum í heild 
aðeins 30 millj. kr. á árinu, en hafði 
numið um 4200 millj. kr. á árinu 1968. 
Verulegur bati átti sér einnig stað í 
þjónustujöfnuði, og varð hann jákvæð-
ur um 410 millj. kr. þrátt fyrir mikinn 
þjónustuinnflutning vegna álbræðslunn-
ar. Í heild varð viðskiptajöfnuðurinn 
því hagstæður um 380 millj. kr., og er 
það í fyrsta skipti, sem það hefur gerzt 
síðan árið 1965. 

Fjármagnsjöfnuðurinn varð mjög 
hagstæður á árinu 1969, og stafaði það 
af miklum innflutningi fjármagns til 
greiðslu á innflutningi og þjónustu 
vegna stórframkvæmda. Mikill hluti 
fjármagnsinnflutningsins var erlent 
einkafjármagn til greiðslu stofnkostn-
aðar við álbræðsluna og Kísiliðjuna, en 
á móti lántökum íslenzkra aðila komu 
mjög mildar greiðslur á erlendum 
skuldum. Hækkuðu nettó-skuldir ís-
lenzkra aðila til langs tíma því aðeins 
um 230 millj. kr. á árinu. 

Vegna þessa fjármagnsinnflutnings 
varð heildargreiðslujöfnuður ársins mun 
hagstæðari en viðskiptajöfnuðurinn eða 
um 1685 millj. kr., og kom sá bati fram 
í aukningu gjaldeyrisforðans. Var nettó-
gjaldeyriseign Seðlabankans og gjald-
eyrisbankanna orðin 1988 millj. kr. í lok 
desember, en hafði verið 302 millj, í 
lok ársins 1968. Sé miðað við óbreytt 
gengi, er gjaldeyrisforðinn nú orðinn 
u. þ. b. helmingur af því, sem hann var 
í árslok 1966, áður en útflutningslækk-
unin kom til sögunnar. Hér hefur því 
mikið áunnizt, þótt gjaldeyrisforðinn 
sé enn þó nokkuð fyrir neðan þau mörk, 
sem æskileg verða að teljast til efnahags-
legs öryggis. 

Stefna Seðlabankans í peningamálum 
á árinu 1969 var við það miðuð að 
tryggja sem bezt, að náð yrði markmið-
um gengisbreytingarinnar, að því er 
varðaði aukningu útflutningsframleiðslu 
og bættan greiðslujöfnuð. Ástæða er til 
þess að vekja athygli á því, hve sérstak-
ar aðstæður voru ríkjandi í peninga-
málum um þetta leyti. Venjulega eru 
gengislækkanir nauðsynlegar vegna 
undanfarandi verðbólguþróunar, sem 
hætt er við að aukist enn vegna hinna 
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örvandi áhrifa, er gengislækkun hefur 
á útflutningsatvinnuvegina. Þess vegna 
hafa flestum gengislækkunum, bæði 
hérlendis og erlendis, orðið að fylgja 
strangar hliðarráðstafanir í peninga-
málum, er hömluðu gegn ofþenslu og 
verðhækkunum. Hér voru hins vegar 
ríkjandi allt aðrar aðstæður, þar sem 
gengislækkunin átti rót sína að rekja 
til útflutningssamdráttar, er stafaði af 
utanaðkomandi orsökum, haft hafði 
lamandi áhrif á afkomu atvinnuveganna 
og dregið stórlega úr atvinnu og eftir-
spurn. Sterk samdráttaröfl voru þvi að 
verki í hagkerfinu, og fjárhagsstaða 
fyrirtækja var orðin svo veik, að hætt 
var við, að þau gætu á engan hátt nýtt 
þau tækifæri til framleiðsluaukníngar, 
er gengisbreytingin hafði í för með sér. 
Kom þetta einnig fram í mjög óhag-
stæðri innlánsþróun, svo að bankarnir 
höfðu lítið svigrúm til að létta undir með 
atvinnuvegunum. 

Sú stefna, er Seðlabankinn markaði 
við þessar aðstæður, hafði tvíþættan til-
gang. í fyrsta lagi miðaði hún að því 
að skapa grundvöll aukinnar peninga-
legrar eftirspurnar með því að bæta 
lausafjárstöðu bankakerfisins, en jafn-
framt að tryggja það með sérhæfðum 
ráðstöfunum, að nýtt fjármagn rynni 
fyrst og fremst til þeirra greina at-
vinnulífsins, þar sem það gæti haft mest 
áhrif til aukinnar framleiðslu og at-
vinnu. Af þessum sérhæfðu aðgerðum 
er fyrst að nefna hækkun afurðalána í 
samræmi við hækkun útflutningsverð-
lags í krónum eftir gengisbreytinguna, 
en þegar afurðabirgðir urðu mestar síðla 
sumars, námu lán Seðlabankans út á 
sjávarafurðir nærri 500 millj. kr. hærri 
fjárhæð en árið áður. Í öðru lagi veitti 
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bankinn sérstaka 100 millj. kr. rekstr-
arlánafyrirgreiðslu til að greiða úrlausa-
fjárerfiðleikum bátaflotans, og í þriðja 
lagi var veitt rekstrarlánafyrirgreiðsla 
til iðnaðarins, er nam nærri 150 millj. 
kr. Auk þessa veitti Seðlabankinn fyr-
irgreiðslu beinlínis til atvinnuaukning-
ar, og er þar annars vegar að nefna 
125 millj. kr. lán til Atvinnumálanefnd-
ar rikisins, en hins vegar rúmlega 100 
millj. kr. fyrirgreiðsla til þess að flýta 
fyrri veitingu íbúðalána. Áttu þessar 
ráðstafanir allar mikilvægan þátt í því 
að flýta fyrir viðbrögðum fyrirtækja 
við hinum bættu aðstæðum, er gengis-
lækkunin hafði í för með sér, jafnframt 
því sem þær höfðu almennt örvandi 
áhrif á eftirspurn og atvinnu. 

Á meðan ekki var vitað, hve sterk 
áhrif efnahagsaðgerðirnar hefðu á 
greiðslujöfnuðinn, hlaut sú hætta að 
vera fyrir hendi, að þessar peningalegu 
ráðstafanir leiddu til of mikillar aukn-
ingar í gjaldeyriseftirspurn, á meðan 
greiðslustaða þjóðarbúsins út á við var 
enn mjög veik. Var því ákveðið að leita 
til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins um yfir-
dráttarlán til að styrkja lausafjárstöðu 
Seðlabankans í erlendum gjaldeyri. 
Veitti sjóðurinn slíkt lán í marz að 
fjárhæð 660 millj. kr., en það er helm-
ingurinn af kvóta Íslands hjá sjóðnum. 
Vegna hagstæðrar þróunar mánuðina á 
eftir var hins vegar ákveðið að endur-
greiða 440 millj. kr. lán, er tekið hafði 
verið í sama skyni hjá Evrópusjóðnum 
í nóvember 1968. 

Etir því sem á árið leið jókst inn-
streymi f jár frá útlöndum vegna bætts 
greiðslujafnaðar, sem ásamt auknum 
útlánum Seðlabankans lagði grundvöll 
að aukningu peningamagns og bættri 
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lausafjárstöðu innlánsstofnana og fyrir-
tækja. Aukning peningamagns í umferð 
á árinu 1969 varð mjög mikil eða 81%, 
og var hún verulega umfram þá þörf 
viðskiptalífsins, sem skapaðist vegna 
áhrifa verðhækkana og aukinnar fram-
leiðslu. Augljóst er því, að mikill hluti 
hins aukna peningamagns var notaður 
til þess að bæta greiðslustöðu fyrirtækja 
og annarra aðila, en kom ekki fram í 
aukinni eftirspurn. 

Svipaða sögu er að segja um spari-
innlán, sem jukust á árinu um 1738 millj. 
kr. eða 19,2%, og er það nærri þrefalt 
meiri aukning en árið áður. Á hinn bóg-
inn jukust heildarútlán banka og spari-
sjóða ekki nema um 13%, og tókst því 
bankakerfinu að bæta lausafjárstöðu 
sína gagnvart Seðlabankanum og út-
löndum mjög verulega. Í heild má segja, 
að þróunin í peningamálum á árinu 
1969 hafi einkennzt af þörf fyrirtækja 
og bankastofnana á að koma lausafjár-
stöðu sinni og fjármálum almennt í eðli-
legt horf eftir þrengingar undanfarinna 
ára. Aukið peningamagn var því nauð-
synlegt til þess að fylla tæmda sjóði og 
skapa þá rekstrarfjárstöðu, er heilbrigð-
ur atvinnurekstur byggist á. Aukning 
peningamagns fór ekki að hafa áhrif 
til aukinnar eftirspurnar og fjármuna-
myndunar fyrr en þessu marki var náð. 

Þegar athuguð er sú þróun, sem átt 
hefur sér stað í framleiðslu, greiðslu-
jöfnuði og peningamálum á undanförnu 
ári, fer ekki á milli mála, að tekizt hefur 
að ná þeim markmiðum, sem að var 
stefnt með gengisbreytingunni 1968 og 
þeim aðgerðum, sem henni fylgdu. Tek-
izt hefur að snúa greiðslujöfnuðinum 
frá stórfelldum halla í greiðsluafgang, 
sem þegar hefur gert kleift að bæta 

stöðuna út á við til mikilla muna. Sam-
dráttur þjóðartekna og atvinnu hefur 
stöðvazt, en í stað þess komið hægfara 
aukning, sem grundvöllur á að vera fyr-
ir að haldi áfram með nokkuð vaxandi 
hraða á næstunni, ef ekkert óvænt haml-
ar. Atvinnufyrirtæki hafa getað endur-
reist fjárhag sinn og notfært sér tæki-
færi til framleiðsluaukningar, og búast 
má við vaxandi fjárfestingu í arðbær-
um atvinnurekstri, ef rekstrarskilyrði 
eru áfram hagstæð. 

Ekki eru horfur á öðru en að batinn 
geti haldið áfram á þessu ári. Hagstæð-
ur greiðslujöfnuður ásamt einhverjum 
slaka, sem enn er í eftirspurn og at-
vinnu, veitir tvímælalaust nokkurt svig-
rúm til aukinnar fjárfestingar eða 
neyzlu. Hlýtur það að verða eitt vanda-
samasta verkefni í efnahagsmálum á 
næstu mánuðum, hversu nota skuli þetta 
svigrúm, þannig að tillit sé tekið til 
óhjákvæmilegra óska um bætt lífskjör 
eftir erfiðleika síðustu ára, en jafn-
framt til þarfa þjóðarbúsins fyrir 
áframhaldandi uppbyggingu atvinnu-
veganna. Gæti það haft alvarlegar af-
leiðingar fyrir þróun lífskjara, ef kostn-
aðarhækkanir skerða um of rekstrar-
grundvöll fyrirtækja og kippa fótum 
undan þeirri aukningu í framleiðslu og 
atvinnu, sem nú er farið að gæta í vax-
andi mæli. 

Þegar litið er yfir þá hagsveiflu, sem 
íslenzka þjóðarbúið hefur gengið í gegn-
um undanfarin þrjú ár og stafað hefur 
af meira hruni útflutningstekna en 
dæmi eru til hjá nokkurri þjóð á svip-
uðu stigi hagþróunar, verður ekki ann-
að sagt en að betur hafi úr rætzt en 
margir höfðu þorað að vona. Tekizt hef-
ur að forða þjóðarbúinu frá stórfelld-



F R Á ÁRSFUNDI S E Ð L A B A N K A N S 15 

um efnahagslegum truflunum, fjárhags-
legt traust út á við hefur haldizt óskert 
og Íslendingar sýnt, að þeir eru reiðu-
bunir til þess að taka á sig þungar byrð-
ar til að tryggja efnahagslegt öryggi 
sitt og sjálfstæði. 

Hitt er annað mál, að atburðir und-
anfarinna ára hafa gert ljósari en áður 
ýmsa veikleika í uppbyggingu íslenzks 
þjóðarbúskapar og skiptir miklu, að 
menn séu reiðubúnir til að draga lær-
dóm af þeirri reynslu, á meðan hún er 
enn fersk, svo að unnt verði að leysa 
hliðstæð vandamál í framtíðinni með 
sem beztum árangri. 

Kemur þá fyrst í hug, hversu ráða 
megi bót á tekjusveiflum sjávarútvegs-
ins og áhrifum þeirra á aðra þætti þjóð-
arbúskaparins. Þessar sveiflur eiga, svo 
sem kunnugt er, upptök sín annars veg-
ar í aflabrögðum, en hins vegar í verð-
breytingum á erlendum mörkuðum. Þótt 
reynt hafi verið að draga úr áhrifum 
breytinga á aflabrögðum með starfsemi 
Aflatryggingarsjóðs, er ljóst, að hér 
er um að ræða stærra vandamál en svo, 
að það verði leyst með fjárhagslegum 
aðgerðum einum saman. Því væri ósk-
andi, að reynsla síldveiðanna undan-
farin ár hafi aukið skilning fiskveiði-
þjóða á nauðsyn þess að takmarka sókn 
á fiskistofna, svo að þeir geti gefið meiri 
og jafnari afla en oft hefur átt sér stað 
í fortíðinni, þegar ofveiði hefur leitt til 
aflabrests og þannig beinlínis aukið 
sveiflurnar í aflamagni. Hér er þó við 
ramman reip að draga vegna þeirra 
þröngu hagsmuna, sem við er að etja. 
Meiri vonir ættu hins vegar að vera til 
þess, að unnt sé að draga úr sveiflum, 
er stafa af verðbreytingum erlendis. Til 
þess að ráða bót á því vandamáli hefur 

nú verið komið á fót Verðjöfnunarsjóði 
fiskiðnaðarins, sem væntanlega á eftir 
að eiga mikinn hlut að því að skapa 
sjávarútveginum jafnari og öruggari 
rekstrargrundvölk Má segja, að hér sé 
um að ræða hagstjórnartæki, sem bein-
línis hefur orðið til vegna þungbærrar 
reynslu síðustu ára. 

Enn mikilvægara en þetta tel ég þó 
vera hinn aukna skilning, sem nú ríkir 
á nauðsyn þess að auka fjölbreytni ís-
lenzks atvinnulífs og breikka og styrkja 
þann grundvöll, sem útflutningstekjur 
þjóðarinnar hvíla á. Þótt sjávarútveg-
urinn verði ótvírætt meginstofn í út-
flutningstekjum þjóðarinnar um langa 
framtíð, hafa síldarleysið og efnahags-
örðugleikar undanfarinna ára fært heim 
sanninn um það, að hann geti ekki einn 
staðið undir æskilegri aukningu gjald-
eyristekna, heldur verði vaxandi hluti 
þeirra að byggjast á þróun iðnaðar og 
þjónustugreina. Frá þessum sjónarhóli 
virðist ekki ólíklegt, að árið 1969 verði 
í framtíðinni talið marka tímamót að 
því er varðar atvinnuþróun og iðnvæð-
ingu. Á því ári hófst útflutningur nýrr-
ar framleiðsluvöru, áls, sem væntan-
lega á eftir að verða drjúgur þáttur í 
útflutningi Íslendinga í framtíðinni. 
Jafnframt var í lok ársins ákveðin að-
ild Íslands að EFTA, sem nú er orðin 
veruleiki. 

Enginn vafi leikur á þvi, að aðild 
Íslands að EFTA kallar á einhverja 
rækilegustu endurskoðun, sem hingað til 
hefur farið fram á íslenzkum efnahags-
málum. Í stað hagkerfisins, sem treyst 
hefur á eina sterka útflutningsgrein, 
sjávarútveginn, sem aðrar framleiðslu-
greinar hafa notið góðs af bak við háa 
verndarmúra, er nú stefnt að opnu hag-
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kerfi, þar sem reyna mun á samkeppnis-
þrótt íslenzks iðnaðar bæði á innlendum 
og erlendum mörkuðum. 

Þegar litazt er um í dag, er ljóst, að 
bæði hagstjórnaraðferðir og skipulag 
þeirra stofnana, er fjalla um stjórn efna-
hagsmála, hafa mótazt af þeirri upp-
byggingu atvinnuvega, sem ríkt hefur 
um árabil. Margs konar misræmi hefur 
skapazt af þessum sökum, — svo sem 
í skattlagningu, tollameðferð, lánskjör-
um, aðgangi að fjármagni og hvers kon-
ar opinberri fyrirgreiðslu — sem ekki 
mun eiga lengur rétt á sér, þegar áhrif-
in af EFTA-aðild fara að koma fram 
að ráði. Er því nauðsynlegt, að hafðar 
séu hraðar hendur að framkvæma þær 
breytingar, sem hér er þörf, svo að að-
lögun atvinnuveganna verði sem greið-
ust og ávextir þátttöku í hinni stóru 
markaðsheild komi sem fyrst fram. 

Eitt þeirra sviða, þar sem endurskoð-
unar er þörf af þessum sökum, eru pen-
inga- og lánsfjármál, og mun ég í því, 
sem eftir er af máli mínu, fjalla um 
nokkur þeirra verkefna, sem þar eru 
framundan og varða Seðlabankann beint 
eða óbeint. 

Er þá fyrst að nefna ýmsar ráðstaf-
anir, sem þegar hafa verið gerðar eða 
eru í undirbúningi til þess að leysa sér-
stök vandamál, er fylgja aðild að EFTA. 
Mikilvægust þeirra er að sjálfsögðu hinn 
norræni iðnþróunarsjóður, sem settur 
hefur verið á laggirnar beinlinis í sam-
bandi við inngöngu Íslands í EFTA, 
en hann mun veita mjög auknu f jár -
magni til eflingar og aðlögunar íslenzks 
iðnaðar á næstu árum. Í öðru lagi er í 
undirbúningi stofnun útflutningslána-
kerfis, er tryggi samkeppnisaðstöðu 
framleiðenda fjárfestingarvara á Ís-

landi að því er varðar útflutningslán 
og lán vegna samkeppni við innflutning 
á sams konar vörum til landsins. Er gert 
ráð fyrir því, að Seðlabankinn verði 
einn af þremur stofnaðilum sjóðsins. 
Í þriðja lagi er rétt að nefna það hér, 
þótt það standi ekki í beinu sambandi 
við EFTA, að Landsbankinn hefur ný-
lega gerzt aðili að norrænum viðskipta-
banka í London, en slík samvinna milli 
íslenzkra og erlendra viðskiptabanka 
getur orðið mjög mikilvæg til að greiða 
fyrir þjónustu bankakerfisins við ís-
lenzk fyrirtæki, sérstaklega þau, sem 
vinna á erlendum mörkuðum. 

Auk þátttöku í útflutningslánasjóðn-
um mun bankastjórn Seðlabankans 
stefna að endurskoðun á reglum um 
endurkaup og önnur útlán bankans með 
það fyrir augum að greiða fyrir f jár-
streymi til þeirra framleiðslugreina, 
sem mesta vaxtarmöguleika hafa og bezt 
geta nýtt tækifæri til aukinnar gjald-
eyrisöflunar. Við hlið sjálfkrafa útlána 
út á birgðir er æskilegt að komi í vax-
andi mæli lán, byggð á áætlunum um 
framleiðsluaukningu og arðbæran rekst-
ur, en með því móti á að vera hægt að 
tryggja mun betri nýtingu fjármagns-
ins en ella. Reynsla sú, sem fengizt hef-
ur af rekstrarlánum Seðlabankans til 
iðnaðarins, hefur sýnt, að nauðsynlegt 
er að hvetja viðskiptabankana til að 
veita fyrirtækjum meira aðhald um gerð 
rekstrar- og greiðsluáætlana og byggja 
útlánaákvarðanir í vaxandi mæli á slík-
um áætlunum. 

Þessar og aðrar ráðstafanir til þess 
að auka framboð á lánsfé til atvinnu-
veganna eru þó engan veginn einhlítar. 
Það er löngu orðið ljóst, að einn megin-
veikleikinn í fjárhagslegri byggingu ís-



F R Á ÁRSFUNDI SEt íLABANKANS 

lenzkra fyrirtækja er skortur á eigin 
fé í formi hlutafjár og eigin sjóða, en 
ekki skortur á lánsfé. Hér er um að 
ræða vandamál, sem athygli Seðlabank-
ans hefur lengi beinzt að, bæði vegna 
afskipta hans af lánsfjármálum almennt 
og vegna þess, að honum er með lögum 
ætlað að vinna að því, að kaupþings-
viðskipti komist á hér á landi. Enginn 
vafi er á því, að þetta verkefni er enn 
brýnna nú en nokkru sinni fyrr, ef ís-
lenzk fyrirtæki eiga að vera samkeppn-
ishæf og nýta þau tækifæri, er aðild að 
EFTA veitir þeim. Mun Seðlabankinn 
leggja megináherzlu á það, að undir-
búningi að stofnun kaupþings verði lok-
ið þegar á þessu ári, en ýmsar athug-
anir hafa verið framkvæmdar á bank-
ans vegum því máli til undirbúnings. 
Jafnframt er rétt að taka það skýrt 
fram, að allar athuganir bankans hafa 
eindregið bent til þess, að lítil von sé 
til, að viðskipti með hlutafé og sparn-
aður í formi hlutabréfakaupa aukist að 
mun hér á landi, nema gerðar verði 
veigamiklar breytingar á skattalögum, 
er örvi til hlutabréfaeignar og jafni met-
in á milli hennar og annarra sparnaðar-
forma, sem almenningur á völ á. End-
urskoðun skattalaga, er væntanlega 
stefnir í þessa átt, er í undirbúningi, 
og er æskilegt, að reglur Seðlabankans 
um starfsemi kaupþings geti orðið til-
búnar sem fyrst, eftir að sú endurskoð-
un hefur náð fram að ganga. 

Ég kem svo að lokum að þeirri spurn-
ingu, hverra frekari breytinga sé þörf, 
ekki aðeins á starfsháttum, heldur einn-
ig á stofnunum íslenzka bankakerfisins, 
svo að það geti stuðlað sem bezt að þró-
un arðbærs atvinnurekstrar í landinu. 
Skipulag bankakerfisins hefur ekki síð-
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ur en aðrir þættir hagkerfisins mótazt 
af uppbyggingu og innbyrðis afstöðu at-
vinnuveganna. Hefur verið rík tilhneig-
ing til þess, að hver banki fyrir sig sér-
hæfi sig í viðskiptum við ákveðinn at-
vinnuveg, sjávarútveg, landbúnað, iðn-
að, verzlun, í stað þess að reyna að dreifa 
lánsfé sínu á milli atvinnuvega, eins og 
yfirleitt tíðkast í öðrum löndum. Tveir 
rikisbankanna, Landsbankinn og Út-
vegsbankinn, hafa algerlega staðið und-
ir útlánum til sjávarútvegs með stuðn-
ingi Seðlabankans í formi endurkaupa 
afurðavíxla, en á móti hafa þessir bank-
ar notið þeirrar sérstöðu að hafa einir 
rétt til gjaldeyrisviðskipta. Af þessu 
hefur leitt, að auk tvískiptingar í ríkis-
banka og einkabanka hefur bankakerfið 
skipzt í gjaldeyrisbanka annars vegar, 
en hins vegar banka, sem ekki hafa haft 
rétt til erlendra viðskipta. Allir hafa 
svo þessir bankar, nema helzt Lands-
bankinn, fyrst og fremst þjónað ein-
um eða tveimur atvinnuvegum. 

Reynslan hefur sýnt, að þessu kerfi 
fylgja ýmsir annmarkar. Sveiflur í af-
komu einstakra framleiðslugreina, ekki 
sízt sjávarútvegsins, hafa valdið til-
svarandi breytingum á kröfum um út-
lán frá einstökum bönkum. Oft hafa slík-
ar kröfur reynzt umfram útlánagetu 
viðkomandi banka, svo að þeir hafa lent 
í greiðsluerfiðleikum, á meðan aðrir 
bankar hafa haft rúmt um útlánsfé, 
sem þeir hafa beint til þarfa, sem minni 
forgang hefðu átt að hafa. Sérhæfing 
bankanna hefur með öðrum orðum leitt 
til þess, að hreyfanleiki fjármagnsins 
á milli framleiðslugreina hefur verið 
miklu minni en æskilegt væri og nýting 
þess lakari. Getur þessi veikleiki haft 
alvarlegar afleiðingar í framtíðinni, þar 
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sem streymi fjármagns til nýrrar og 
vaxandi efnahagsstarfsemi mun verða 
ein meginforsenda þess, að hægt verði 
að nýta þau framleiðslutækifæri, er iðn-
þróun og aðild að EFTA ættu að veita. 

Bankastjórn Seðlabankans er þeirrar 
skoðunar, að tímabært sé, að þessi mál 
verði tekin til gagngerðrar endurskoð-
unar, er stefni að því, að allir bank-
arnir geti með tímanum veitt alhliða 
þjónustu, en dreifi jafnframt fjármagni 
sínu jafnar á atvinnugreinar. Ef þessu 
markmiði á að ná, er óhjákvæmilegt, 
að smám saman sé breytt því skipulagi, 
er nú ríkir, að aðeins tveir viðskipta-
bankanna hafi rétt til gjaldeyrisverzl-
unar. Á hinn bóginn er ljóst, að ekki 
er hægt að veita nýjum bönkum slík 
réttindi, nema tryggilega sé frá því 
gengið, að þeir taki um leið á sig út-
lánaskuldbindingar, sem slíkum rétt-
indum hafa fylgt til þessa. Hér er óneit-
anlega um viðkvæmt og vandasamt mál 
að ræða, og er ljóst, að skipulagsbreyt-
ing af þessu tagi verður að gerast í 
áföngum á alllöngum tíma. Mun Seðla-
bankinn á næstunni taka upp viðræður 
við viðskiptabankana um það, hvernig 
koma megi slíkri kerfisbreytingu í fram-
kvæmd án óeðlilegra truflana eða erfið-
leika fyrir einstaka banka og á sem 
hagkvæmastan og ódýrastan hátt. 

Ekki verður svo skilizt við þetta mál, 
að ekki verði ítrekuð sú skoðun, er lát-
in var í ljós af hálfu bankastjórnar 
Seðlabankans á ársfundi fyrir tveimur 
árum, að rétt sé að athuga og vinna að 
samruna bankastofnana hér á landi í 
stærri og sterkari heildir. Er lítill vafi 
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á því, að unnt væri að bæta þjónustu 
bankanna við atvinnuvegina og tryggja 
meiri hreyfanleika fjármagns, ef hér 
væru þrír eða fjórir viðskiptabankar í 
stað þeirra sex, sem nú eru starfandi. 
Er rétt að minna á, að í öllum nágranna-
löndum Íslendinga er tilhneiging til þess, 
að bankar sameinist í stærri einingar, 
en þó þannig, að tryggð sé eðlileg sam-
keppni og aðhald. Hefur bankakerfið 
orðið að fylgja hinni almennu viðskipta-
og tækniþróun í þessu efni. Samruni 
og stækkun atvinnufyrirtækja í sífellt 
stærri einingar hefur valdið því, að litl-
ir bankar hafa ekki megnað að veita 
þeim örugga og alhliða þjónustu, jafn-
framt því sem tækniframfarir í bók-
haldi og skýrslugerð krefjast stærri 
rekstrareininga í bankastarfsemi eins 
og annars staðar. Að svo miklu leyti 
sem ekki er hægt að ná þessum mark-
miðum með sameiningu banka hér á 
landi, er æskilegt, að reynt verði að ná 
þeim með því, að viðskiptabankarnir 
komi á miklu nánara samstarfi sín á 
milli, sérstaklega um útlán til stærri 
verkefna og fyrirtækja, en einnig um 
rekstur og þjónustu. 

Íslenzka bankakerfið er ungt. Helm-
ingur viðskiptabankanna er stofnaður 
á síðustu tveimur áratugum. Þess er því 
að vænta, að menn séu ekki um of 
bundnir fortíðinni, heldur reiðubúnir til 
endurskoðunar á skipulagi og starfs-
háttum bankanna, svo að þeir geti leyst 
sem bezt af hendi það mikilvæga hlut-
verk, sem þeir hafa að gegna í þágu 
aukinnar framleiðslu og velmegunar í 
landinu. 



Jón Sigurðsson, hagfræðingur: 

Aðild Íslands að EFTA og fjárhagsmálin, 
Grein þessi er að mestu samhljóða erindi, sem höfundur 
ílutti á fundi í Hagfræðafélagi Íslands 15. janúar 1970. 

Inngangur. 

Aðild Íslands að Fríverzlunarsamtök-
um Evrópu (EFTA) mun hafa 

margvísleg áhrif á íslenzk efnahagsmál. 
Áhrif aðildarinnar á fjárhagsmálefni 
hins opinbera eru sennilega bæði nær-
tækust og afdrifaríkust þessara áhrifa. 
Hér á eftir ætla ég í stuttu máli að reyna 
að gera grein fyrir helztu áhrifum að-
ildar Íslands að EFTA á notkun og 
áhrifasvið þeirra hagstjórnartækja hins 
opinbera, sem kennd eru við fjármál. 

Til hægðarauka má skipta fjármála-
stjórntækjum í þrennt: 

1. Hæð skatta, tolla og útflutnings-
gjalda. 

2. Útgjaldafjárhæðir hins opinbera. 
3. Beinar magntakmarkanir (t. d. 

innflutningshöft). 
Hér hafa verið nefnd þrenns konar hag-
stjórnartæki á sviði fjármála, en raunar 
verður varla hjá því komizt að nefna 
samtimis f jórða hagstjórnartækið — 
gengisskráninguna — þótt hún tilheyri 
formlega gjaldeyrismálavaldssviði 
Seðlabankans. Menn verða stöðugt að 
hafa hugfast við umræður um fjármála-
stjórn, að því er tekur til utanríkisverzl-
unar og greiðslujafnaðar, að þar gegnir 
gengisskráningin úrslitahlutverki. 

Aðflutningsgjöld, skattar og útflutn-
ingsgjöld. 

EFTA-samningurinn, sem Ísland mun 
brátt staðfesta, hefur að geyma f jö l -
mörg ákvæði um beitingu fjármála-
stjórntækjanna, sem ég taldi upp hér 
áðan. Hér ber auðvitað hæst tollalækk-
anirnar, sem Ísland mun framkvæma í 
áföngum á næstu tíu árum, en þær fela 
sem kunnugt er í sér 30 % lækkun vernd-
artolla á iðnaðarvörum gagnvart EFTA-
löndum frá og með 1. marz 1970 og síð-
an 10% lækkun verndartolla á ári frá 
1974 til 1980, auk þess verða nú þegar 
framkvæmdar, án kvaftar, en í tengsl-
um við EFTA-inngönguna, bæði almenn 
helmingun hráefnistolla og lækkun véla-
tolla úr u. þ. b. 24% að meðaltali í 7% . 
Á öðrum vettvangi hefur verið gerð 
rækileg grein fyrir tollalækkunum þess-
um í nánari atriðum, og mun ég ekki 
ræða þær frekar sem slíkar, heldur fjalla 
um almenn atriði í þessu sambandi. Auk 
þessara sérstöku ákvæða, sem varða inn-
göngu Íslands, felur EFTA-samningur-
inn í sér almenn ákvæði þess efnis, að 
við megum ekki beita tollum gagnvart 
EFTA-Iöndum framvegis til verndar 
innlendum iðnaði né til þess að tak-
marka innflutning, hins vegar verður 
okkur áfram heimilt að beita tollum til 
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fjáröflunar, ef engra verndaráhrifa gæt-
ir eða ef verndaráhrifum þeirra er eytt, 
t. d. með tollvörugjaldi. Þar sem tolla-
ákvæðin eru það atriði, sem réttilega 
hefur dreg'ið að sér einna mesta athygli 
og' áhuga í sambandi við væntanlega 
EFTA-aðild Íslands, mun ég ræða þau 
nánar hér á eftir. En áður en það verð-
ur, ætla ég að reyna að nefna lauslega 
þau ákvæði EFTA-samningsins, er 
varða beitingu annarra fjármálastjórn-
tækja. 

Stofnsamningurinn bannar, að beitt 
sé hvers konar innlendum álögum, sem 
mismuna innfluttum EFTA-vörum í 
óhag. Þetta ákvæði er eingöngu röklegt 
framhald tollaákvæða samningsins, Auk 
þess eru í samningnum ákvæði, sem 
banna alla útflutningstolla og gjöld á 
útflutning til EFTA-landa. Þessi ákvæði 
munu fyrst og fremst hugsuð til þess 
að varna því, að eitt land geti torveld-
að öðrum EFTA-löndum hráefnisöflun. 
Þó munu útflutningsgjöld eins og þau, 
sem hér eru lögð á sjávarafurðir, talin 
heimil, þar sem þau eru talin fela í sér 
fjárráðstöfun innan greinar, en ekki út-
flutningsskattlagningu í eiginlegum 
skilningi. Hér hljóta þó mörkin ætið að 
vera óskýr. í þessu sambandi er athygl-
isvert, að Finnum var ekki meinað að 
leggja á almenn útflutningsgjöld í sam-
bandi við gengislækkun finnska marks-
ins 1967, þótt þar væri ótvírætt um út-
flutningsskottun að ræða. Með hliðsjón 
af þessari reynslu virðist takmörkun 
þessi því ekki alvarleg. Hins vegar er 
vert að huga að því, hvort við erum með 
EFTA-aðildinni að spilla framtíðar-
tækifærum til þess að leggja skatta 
beinlinis á nýtingu auðlinda hafsins og 
annarra náttúrugæða, þegar telja má, 
að um nýtingu á takmörkuðum stofni 
sé að ræða. En slík ,,bein" sköttun kæmi 
e. t. v. til greina, ef og þegar við hefð-
um fjarlægt alla innflutningstolla, til 
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þess að jafna aðstöðumun sjávarutvegs-
ins og annarra framleiðslugreina. Hin 
almennu rök fyrir slikri sköttun eru 
sem kunnugt er þau, að einkaaðili, sem 
hefur kostnaðarlausan aðgang að 
knappri auðlind, kann að nýta hana um-
fram það, sem æskilegt er frá sjónar-
miði heildarhagsmuna eða jafnvel fram-
búðarhagsmuna sjálfs sin. Um þetta 
atriði mun ég þó ekki fjölyrða hér. 

Ég hef þá talið lauslega upp þau 
beinu, formlegu ákvæði, sem EFTA-
samningurinn hefur að geyma um notk-
un hagstjórnartækja í fyrsta hópnum, 
sem um gat í upphafi. Ákvæði þessi 
hafa síðan frekari áhrif á notkun 
þessara tækja, t. d. þarf að finna 
nýjar f járöflunarleiðir í stað tollanna, 
sem niður falla, en að því kem ég síðar. 

Styrkveitingar til atvinnuveganna. 

Opinber stjórnvöld hafa áhrif á fram-
vindu efnahagsmála með útgjöldum sin-
um og annarri ráðstöfun f jár ekki síð-
ur en skattheimtu. EFTA-samningurinn 
hefur að geyma ákvæði um bann við 
ríkisstyrkjum til útflutningsstarfsemi 
og bann við öllum opinberum stuðningi, 
sem talizt getur spilla utanrikisverzlun-
arhagsmunum þeim, sem önnur EFTA-
ríki hafa af ákvæðum samningsins. Frá 
þessu má þó veita undanþágur vegna 
svæðisbundinna byggðavandamála og 
örðugleika í einstökum atvinnugreinum. 
Virðist í reynd sem Bretar og Norð-
menn hafi óspart getað beitt þessum 
ákvæðum. Óneitanlega virðist hér vera 
um afdrifarík ákvæði að ræða fyrir 
okkur, sé miðað við reynslu síðustu ára. 
Nægir hér að minna á ríkisstuðninginn 
við hraðfrystihúsin árin 1967 og 1968. 
Hins vegar er ekki víst, að mikils sé í 
misst, þótt hömlur séu lagðar á slíkar 
styrkveitingar. Sennilegt er, að vand-



A Ð I L D ISLANDS AD EFTA OG FJÁRHAGSMÁLIN 21 

ræðnm eins og þeim, sem við þurftnm 
þá að þola, verði ekki síður mætt með 
útflutningsverðjofnun og" loks með geng-
isbreytingu sem úrslitaúrræði, ef um 
grundvallarmisvægi væri talið að ræða. 
Sú skoðun, að EFTA-aðildin bindi hend-
ur ríkisvaldsins til slíkra styrkveitinga, 
byggist á bókstaflegri túlkun ákvæða 
samningsins, sem í reynd virðast nokkuð 
þjál, en tvímælalaust hefur EFTA-að-
ildin áhrif í þá átt að fæla frá slíkum 
ráðstöfunum. 

Beinar magntakmarkanir. 

Ég er þá kominn að þriðja hagstjórn-
artækjahópnum í upptalningunni hér 
að framan: Beinum magntakmörkunum. 
Samningurinn bannar hvers konar 
magntakmarkanir á utanríkisviðskipti. 
Undanþágur má þó veita, ef greiðslu-
jafnaðarnauðsyn er talin bera til beit-
ingar slíkra magntakmarkana. Fínnst 
mörgum furðu sæta, að magntakmark-
anir skuli fremur leyfðar til þess að 
vernda greiðslujöfnuð, ef til vandræða 
horfir, en tímabundin aðflutningsgjöld, 
sem ekki eru leyfð í slíkum tilvikum. 
Hér er mönnum þó í fersku minni, að 
Bretar brutu samninginn að þessu leyti 
haustið 1964, lögðu á 15% almennt inn-
flutningsgjald og töldu sig fremur geta 
slíkt en beitt beinum höftum. Af þessu 
varð mikið f jaðrafok innan EFTA, en 
einhvern veginn komust Bretar þó upp 
með þetta, án þess að EFTA-samstarfið 
sundraðist. Bretar hafa nú afnumið 
gjaldið, enda fellt gengi pundsins. 

Almennt talað getur það varla talizt 
mikil fórn að afsala sér heimild til beit-
ingar beinna magntakmarkana á utan-
ríkisverzlun, þar sem ljóst er, að slíkar 
aðgerðir beinast að einkennum mein-
semdanna, en ekki rótum þeirra. Þær 
geta í bezta tilviki frestað lausn og valda 

oft alvarlegri vandamálum en þær Ieysa. 
Ég hef nú drepið lauslega á hin beinu 

áhrif ákvæða EFTA-samningsins á 
notkun helztu fjárniálastjórutækja hins 
opinbera og mun nu reyna að gera tolla-
ákvæðunum nokkru nánari skil, en gagn-
kvæm niðurfelling verndartolla innan 
EFTA-svæðisins er að sjálfsögðu meg-
inatriði friverzlunarsamvinnunnar. 

ToHar sem hagstjórnartæki. 

Tollar hafa margvísleg áhrif og er 
beitt í ýmsum tilgangi. Án þess að um 
tæmandi upptalningu sé að ræða, má 
telja upp eftirfarandi atriði: 

Í fyrsta lo.fji eru tollar notaðir til f jár-
öflunar til þess að standa straum af 
opinberri starfsemi og framkvæmd-
um. 
Í öðru lagi má beita tollum til þess 
að beina þróun atvinnulífsins í far-
vegi, sem taldir eru æskilegir, með 
tollverndun einstakra iðngreina. 
Í þriðja lagi má beita tollum til þess 
að stjórna eftirspurn, einkum eftir-
spurn eftir innfluttum vörum, og þar 
með til þess að hafa áhrif á viðskipta-
jöfnuðinn. 
Í fjórða lagi má beita tollum eins og 
öðrum sköttum til þess að hafa áhrif 
á tekjuskiptinguna. 
Í fimmta og síðasta lagi má beita toll-
um og tollabreytingum sem fórnarfé 
í verzlunarsamningum við önnur ríki. 

Öll þessi atriði koma við sögu og flétt-
ast saman við tollabreytingar þær, sem 
við munum framkvæma vegna EFTA-
aðildarinnar. 

Segja má, að með inngöngu í EFTA 
afsölum við okkur að verulegu leyti rétti 
til þess að beita tollum í almennu vernd-
arskyni. Hins vegar má ekki gleymast 
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að með réttu er hægt að líta svo á, að 
mngangan í EFTA sé eínmitt gott dæmi 
um notkun tollabreytinga til þess að 
sveigja þróun atvinnulífsins í þá átt, 
sem löggjafinn telur æskilega. Þessi 
breyting er þó afar afdrifarík að því 
leyti, að hún torveldar eða útilokar 
slíkar breytingar í framtiðinni. EFTA-
aðildin takmarkar enn fremur mögu-
leika okkar til þess að hafa almenn 
áhrif á magn innflutnings með að-
flutningsgjöldum. Þannig hefðum við 
ekki mátt leggja á 20% gjaldið, sem 
Iagt var á í september 1968 sem undan-
fari (sumir mundu kannski segja boð-
beri) gengisbreytingarinnar í nóvember 
sama ár. Ég held, að óhætt sé að full-
yrða, að eklci sé miklu fórnað með því 
að afsala sér rétti til þess að beita slík-
um frestunaraðgerðum, a. m. k. gafst 
20% gjaldið 1968 ekki sérlega vel f rá 
greiðslujafnaðarsjónarmiði. Séu menn 
hins vegar þeirrar skoðunar, að hent-
ugt geti verið að gripa til slíkra tækja, 
sýnir dæmi Breta árið 1964, að ríki 
hafa komizt upp með slíkt athæfi innan 
EFTA. Mér virðist, að sú staðreynd, 
að EFTA-aðild fælir frá beitingu að-
flutningsgjalda í þessu skyni, sé frem-
ur jákvæð en neikvæð, þar sem hún knýr 
okkur enn frekar en áður til að tryggja 
jafnvægi framboðs og eftirspurnar eftir 
erlendum vörum og þjónustu og þar með 
gjaldeyri á almennum vettvangi efna-
hagsmála. Hér á ég að sjálfsögðu ann-
ars vegar við, að við þurfum að kapp-
kosta að halda kostnaðarhækkunum 
okkar 1 skef jum samanborið við erlenda 
keppinauta okkar, og hins vegar þurf-
um við að beita sveigjanlegum f jármála-
aðgerðum til sveiflujöfnunar, fyrst og 
fremst tímabærum breytingum skatt-
hlutfalla. Til þess að unnt verði að beita 
slíkum aðferðum, þarf að gera gagn-
gerar endurbætur á skattakerfinu, taka 
upp staðgreiðslu skatta og veita f jár -

málaráðherra víðtæka heimild til þess að 
breyta hæð skatta innan vissra marka 
án þinglegrar meðferðar hverju sinni. 
Ráðherrann þyrfti svo að sjálfsögðu að 
leita staðf estingar þingsins á slíkum ráð-
stöfunum eftir á. 

EFTA-samningurinn takmarkar ekki 
beitingu tolla til f járöflunar eða 
til áhrifa á tekjuskiptingu í formi 
munaðartolla, sé öllum verndaráhrif-
um eytt. Loks er þess að geta, að 
við höfum frjálsar hendur u.m tolla-
stefnu og viðskipti við lönd utan EFTA-
svæðisins innan víðra marka og getum 
því eftir sem áður notað tollalækkanir 
sem mótframlag í viðskiptasamningum 
við slík ríki. í samningum okkar við 
EFTA-ríkin var okkar háu tollum ein-
mitt beitt á þennan hátt. 

Tollastefnan í 100 ár. 

Til þess að gera sér ljóst mikilvægi 
þeirrar breytingar í tollamálum, sem 
EFTA-aðiIdin felur í sér, er nauðsyn-
legt að setja þennan atburð í sitt sögu-
lega samhengi. Segja má, jafnvel án þess 
að ártölum sé hagrætt óhæfilega, að inn-
göngu Íslands í EFTA beri upp á aldar-
afmæli aðflutningsgjalda í nútímaskiln-
ingi hér á landi. Á þinginu 1871 var sam-
þykkt frumvarp um aðflutningsgjöld 
af brennivíni og öðrum áfengum drykkj-
um. Á næstu tveimur áratugum var auk-
ið við tollvörurnar tóbaki, kaffi og 
sykri, og hélzt svo fram yfir aldamót. 
Auk þess að marka aldaskil í íslenzkri 
tollsögu felur innganga Íslands í EFTA 
í sér eins konar afturhvarf til upphafs 
tollastefnu hér á landi. Um og fyrir 
aldamótin 1900 átti fríverzlunarstefnan 
öruggu fylgi að fagna meðal þingmanna 
á Alþingi Islendinga. Í merkri ritgerð 
prófessors Ólafs Björnssonar um tekju-
öflun hins opinbera í riti, sem Alþingis-
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sögunefnd gaf út árið 1958x, greinir frá 
athygisverðu frumvarpi, er fram kom á 
þinginu 1889 um aðflutningsgjald af er-
lendu smjöri og smjörliki, en þar varð í 
fyrsta skipti vart við verndarsjónarmið 
fyrir innlendan atvinnurekstur. Þetta 
frumvarp fékk þó kuldalegar undirtektir 
og var kolfellt. Prófessor ólafur vitnar í 
ummæli eins þingmanna, Þórarins pró-
fasts Böðvarssonar í Görðum, í um-
ræðum um frumvarpið, en Þórarni fór-
ust svo orð: „Sveitamenn ættu heldur 
að leggja stund á að vanda smjör sitt 
sem bezt, heldur en að leitast við að 
láta leggja toll á útlent smjör til þess 
að koma sínu smjöri út, hvernig svo sem 
það er". Fjáröflunarsjónarmiðið mátti 
heita einrátt í tollamálum fram til 1920. 
Þótt tollvörunum væri f jölgað nokkuð, 
var meginhugsunin óbreytt, þ. e. tolla 
eingöngu fáar munaðarvörur. Háir 
tollar á sælgæti og gosdrykkjum t. d. 
verkuðu þó sem verndartollar, en ætíð 
án tilætlunar löggjafans, og strax 1.919 
var lagt innlent tollvörugjald á vindla 
og sælgæti til þess að eyða verndaráhrif-
um, en þá var fríverzlunarstefnan enn 
ríkjandi. Upp úr 1920, en þó einkum 
eftir 1930, verður mikil breyting í þess-
um efnum. Á kreppuárunum eftir 1930 
tóku margar þjóðir - þar á meðal helztu 
viðskiptaþjóðir okkar - upp hálfgerða 
einangrunarstefnu í viðskiptamálum 
með háum tollum og víðtækum innflutn-
ingshöftum. Þessari stefnu var yfirleitt 
ætlað hvort tveggja í senn að vernda 
innlendan iðnað hvers lands og að koma 
í veg fyrir greiðsluhalla í viðskiptum 
við útlönd. Sennilegt má telja, að þessar 
aðgerðir hafi magnað heimskreppuna, 
þegar hvert ríkið á fætur öðru keppt-
ist við að takmarka innflutning og þar 
með útflutningseftirspurn frá sjónar-

1 Alþingi og fjárhagsmálin 1845—1944, 
Reykjavík 1953, bls. 92—107, 

miði annarra ríkja. Þetta ástand í al-
þjóðaviðskiptum mótaði mjög tolla-
stefnuna hér á landi á þessum árum. 
Þessi nýju viðhorf ásamt ákveðinni við-
leitni til þess að beita tollum í verndar-
skyni fyrir íslenzkan iðnað, bæði þær 
greinar, sem fyrir voru, og eins þær, 
sem vænlegar voru taldar, komu mjög 
skýrt fram í áliti og tillögum skipu-
lagsnefndar atvinnumála árið 1935. Í 
greinargerð nefndarinnar fyrir tolla-
frumvörpum, sem flutt voru að tilhlut-
an hennar, segir á einum stað1 : 

,,Tvær leiðir eru einkum hugsanlegar 
til þess að breyta tollakjörum til hag-
ræðis iðnaðinum. Önnur er sú að draga 
sem mest úr tollum á hráefnum og vél-
um, hin er að tolla aðfluttan varning, 
er innlendur iðnaður getur búið til. Báð-
ar þessar leiðir voru notaðar í frum-
vörpum þessum. Nú skal þess að vísu 
getið, að nefndin lítur svo á, að verndar-
tollar séu yfirleitt viðsjárverð ráðstöf-
un, en hins vegar er illgerlegt fyrir lítið 
land að komast hjá að grípa til þeirra, 
er svo að segja hvert land, er skipt er 
við. hefir sett þá á." 

Á þessum árum voru svo sett viðtæk 
innflutningshöft auk tollanna með það 
fvrir augum að ná jafnvægi á greiðslu-
jöfnuði við útlönd og eins í verndarskyni 
fyrir innlendan iðnað. 

Skortur á vörum og farmrými á styrj-
aldarárunum 1939—1945 gerði það að 
verkum, að nauðsynlegt var að halda 
ströngu innflutningseftirliti. Eftir 
styrjöldina og allt fram til 1960 var 
ýmiss konar aðflutningsgjölclum, leyfis-
gjöldum og innflutningstálmum beitt 
til að mæta aðsteðjandi greiðslujafnað-
arvandræðum og til þess að afla f jár 
til styrkjagreiðslna til útflutningsat-
vinnuveganna, þegar misæri varð, Slík 

1 Álit og tillögur skipulagsnefndar atvinnu-
mála, Reykjavík 1936, bls. 10. 
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kerfi leyfa7 styrkja og1 f jölgengis reynd-
ust ekki áhrifarík til varanlegrar 
lausnar á misvægisvandamálum. Þegar 
fram í sótti, urðu þessi kerfi stöðugt 
flóknari, viðameiri og erfiðari í fram-
kvæmd. Raunar virðist sem þessi kerfi 
hafi aldrei megnað að leysa misvægis-
vandamálin, sem þeim var stefnt gegn, 
heldur hafi þau aðeins frestað lausn 
þeirra, enda hefur að jafnaði farið svo 
— venjulega á u. þ. b. tíu ára fresti — 
að gripið hefur verið til stórfelldra leið-
réttinga á gengi til þess að losna við 
flækjur styrkjakerfanna, þegar þau 
voru orðin óviðráðanleg og menn farnir 
að tapa skynsamlegum markaðsviðmið-
unum við framkvæmd þeirra. Þessar 
stórfelldu gengisbreytingar fólu þó 
jafnan í sér kveikju nýrra vandræða og 
nýrra slíkra kerfa. Af öllum þessum 
ráðstöfunum spratt kerfi tilviljana-
kenndrar verndar, sem í engu skeytti 
eðlilegum vaxtarskilyrðum greina hér-
lendis. Árið 1960 varð stefnubreyt-
ing í viðskiptamálum, og síðan hef-
ur verulegur hluti (nálæg-t 90%) ' inn-
flutnings verið gefinn frjáls. Enn frem-
ur voru á þessum árum framkvæmdar 
tollalækkanir á nokkrum vörum, eink-
um árið 1963, er gefin var út ný toll-
skrá. Það er þó fyrst með inngöngu Ís-
lands í EFTA, sem meiri háttar tolla-
breyting er framkvæmd. Raunar má 
leiða gild rök að því, að við hefðum hvort 
sem er þurft að framkvæma tollalækk-
anir þær, sem nú munu gerðar i tengsl-
um við EFTA-aðild, til þess að tryggja 
lífvænlegan iðnað í landinu, án tillits 
til inngöngu okkar í EFTA. Tollalækk-
anir þær, sem við fáum hjá EFTA-ríkj -
unum gegn okkar eigin, eru þannig í 
vissum skilningi fundið fé. 

Innganga Íslands í E F T A er vottur 
þess, að fríverzlunarstefnan hefur á ný 
náð fylgi. Sögulegur ferill tollastefn-
unnar er því heilhringur á hundrað 
árum. 

Staða aðflutningsgjalda í skatta-
kerfinu. 

Það, sem greinir íslenzka skattakerfið 
frá skattakerfum nálægra ríkja, er eink-
um tvennt: 

a) Beinir skattar eru aðeins um þriðj-
ungur heildarskatttekna; þetta hlut-
fall er þó enn lægra hjá ríkinu. 

b) Aðflutningsgjöld eru langmikilvæg-
asta tekjulindin meðal óbeinu skatt-
anna. 

Þessar aðstæður eiga sér langa sögu. 
Hlutfall tolla í tekjum ríkissjóðs var 
um 67% um aldamótin 1900. Sambæri-
legir liðir á fjárlögum 1969 námu senni-
lega um 50 %. Hér mundi þó fást hærra 
hlutfall, væri miðað við ríkisgeirann í 
þröngri merkingu, liklega nálægt alda-
niótahlutfallinu. Af þessu má ráða, 
hversu róttækar hinar fyrirhuguðu 
breytingar á f járöflun ríkisins eru. 
Mikilvægi tollanna á sér aðallega 
tvær skýringar. Í fyrsta lagi er toll-
heimtan tiltölulega auðveld í fram-
kvæmd, sem skiptir miklu máli i fá-
mennu landi. Í öðru lagi hefur yfir-
burðaframleiðni sjávarútvegsins gert 
kleifa — og e. t. v. kallað á — sérstaka 
sköttun, sem óbeinlínis hefur verið 
framkvæmd gegnum tollakerfið. Nú er 
hvort tveggja, að sennilega hafa þessir 
yfirburðir einatt verið ofmetnir og að 
fiskifræðingar telja, að við nálgumst 
nú takmörk fullnýtingar fiskstofnanna 
við landið — hvort tveggja ástæður til 
breytinga í þá átt, sem EFTA-aðildin 
knýr okkur nú til. 

Hinar nýju fjáröflunarleiðir verða 
að sjálfsögðu almennir óbeinir og beinir 
skattar. Fyrsti áfanginn á þeirri leið 
er ráðgerður í tolla- og söluskattsfrum-
vörpunum, sem nú liggja fyrir Alþingi -
þar er ráðgerð mikil hækkun núverandi 
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söluskatts til þess að mæta tolltekjumiss-
inum. Ég hygg, að mikil hækkun sölu-
skattsins í núverandi mynd sé varhuga-
verð vegna uppsöfnunaráhrifa skattsins 
og mismununar hans í óhag framleiðslu, 
sem hefur hátt innlent vinnsluvirðis-
hlutfall. Auk þess er hann ótryggur í 
innheimtu. Þessir ágallar magnast við 
hækkun. Til þess að eyða þessum óæski-
legu áhrifum ættum við á næstu árum 
að taka upp almenna óbeina sköttun með 
virðisaukasniði og þar með almenna 
óbeina sköttun strax við innflutning, 
líkt og nú er á komin á Norðurlöndum 
og í fleiri Evrópulöndum. Notkun fast-
eignaskatta í ríkari mæli en verið hefur 
kemur einnig til greina. 

Til þess að mæta frekari tollalækkun-
um í framtíðinni þurfum við enn frem-
ur að efla og bæta beinu skattheimtuna. 
Hér eru ýmsar leiðir færar, bæði bætt 
framkvæmd núverandi skattalaga og 
upptaka viðtækari skatta. Engin tök eru 
á að gera þessum atriðum skil hér. 

Viðfangsefnið, fjármálaáhrif EFTA-
aðildar, opnar næstum ótæmandi um-
ræðuefni á sviði skattamála. Þetta er 
engin tilviljun. Líta má svo á, að sú ný-
sköpun skattakerfisins, sem hefur 
EFTA-aðildina að ytra tilefni, sé í raun-
inni eðlilegt skref í hagþróun landsins. 
Ég ætla að ljúka þessu spjalli með til-
vitnun í ritgerð eftir hinn kunna hag-
fræðing Harry G. Johnson1. Ég tek 
fram, að tilvitnunin er lauslega þýdd: 

1 H. G. Johnson, Essays in Monetary Eco-
nomics, London 1967, bls. 263. 

„Sé litið á utanríkisverzlunína sem 
útvíkkun á markaðstækifærum hagkerf-
isins heima fyrir, sem þannig geri 
mögulega arðvænlegri fjárfestingu 
þeirra fjármuna, sem tiltækir eru til 
framfara, en ella mundi, er ljóst, að 
vandamál fjármálastefnu er í rauninni 
hið sama, hvort sem utanríkisverzlun 
eða heimaviðskipti eiga í hlut, þ. e.: Að 
afla fjár til eflingar framfara og að 
eyða því þannig, að sem minnst sé dreg-
ið úr hagvaxtarhvatningum einkaaðila 
og sem minnst röskun verði frá hag-
kvæmri framleiðslutilhögun. Frá þessu 
sjónarmiði er meginvandamál fjármála-
stjórnar við mótun skipulegrar hagþró-
unarstefnu, hve opinber tekjuöflun 
flestra þróunarlanda byggist frá fornu 
fari í ríkum mæli á sköttum á utanrík-
isverzlun, einkum aðflutningsgjöldum. 
í vanþróuðu hagkerfi, sem aðeins hefur 
fyrsta visi innlends iðnaðar, hafa toll-
ar á innflutning og útflutning senni-
lega fyrst og fremst áhrif á tekjuskipt-
inguna fremur en greinaskipan fram-
leiðsluþáttanna. En þegar hagkerfið tek-
ur að þróast, vex mikilvægi áhrifa tolla 
á skipan framleiðsluaflanna, þannig að 
til þess að tryggja hagkvæmni í nýt-
ingu þeirra verður fjármálastefnan aö 
leggja áherzlu á beina skatta og óbeina 
skatta, sem ekki mismuna milli inn-
lendrar og erlendrar framleiðslu nema 
að svo miklu leyti, sem slík mismunun 
er í sjálfri sér vísvitandi markmið efna-
hagsstefnu eða réttlætist af ótvíræðu 
framlagi slikrar mismununar til hag-
vaxtar". 



Björn Matthíasson: 

Virðisaukaskattur 
Í þessari grein ræðir höfundurinn um nýtt form á sölu-
skatti, sem rutt hefur sér til rúms víða í Vestur-Evrópu. 
Fjallar greinin um eðli virðisaukaskatts, kosti hans og 
galla, og hvort heppilegt sé að taka hann upp liér á 
Jandi í stað núverandi söluskatts. Grein þessi cr að 
nokkm Ieyfci samhljóða greininni „The Value-Added 
Tax" eftir sama höfund, sem birtist í tímaritinu „Fin-
ance and Development" í marz 1970. 

Inngangur. 
Í undanförnum árum hafa nokkur 

lönd í Vestur-Evrópu tekið upp nýtt 
form af söluskatti, sem á íslenzku hefur 
hlotið nafnið virðisaukaskattur. Á ensku 
nefnist hann value-added tax eða tax 
on value added, á dönsku meromsæt-
ningsafgift, á þýzku Mehrwertsteuer og 
frönsku taxe sur la valeur ajoutée. Virð-
isaukaskatturinn hefur breiðzt ótrúlega 
út á tiltölulega skömmum tíma. Fyrir 
tíu árum var aðeins eitt land í Evrópu, 
sem lagði á virðisaukaskatt, en það var 
Frakkland. Þegar Efnahagsbandalag 
Evrópu var stofnað, var ákveðið að sam-
ræma að nokkru skattlagningu í með-
limalöndum þess, en það leiddi aftur 
til þess, að meðlimalöndin hófu að taka 
upp virðisaukaskatt. Síðan hafa Önnur 
lönd fylgt í kjölfarið, sérstaklega með 
tilliti til þess, að þau hyggjast í fram-
tíðinni tengjast Efnahagsbandalaginu 
á einn veg eða annan. Eins og nú standa 
sakir, eru níu lönd í Evrópu annaðhvort 
búin að taka upp virðisaukaskatt eða 
hyggjast gera það í náinni framtíð. 
Nokkur önnur lönd, þ. á. m. Bretland, 

Gildistaka virðisaulcaskatls og 
hundradshluti.1 

Frakkland 1955 233 

Danmörk 1967 12,5 
Vestur-Þýzkaland . . . 1968 11 
Svíþjóð 1969 11,11 
Holland 1969 12 
Belgía 1971 20 
Luxemburg 1970 8 
Ítalía 19723 óákv. 
Noregur 1970 20 
1 Hundraðshluti er miðaður við verðmæti vöru 

án virðisaukaskatts. 
2 Þetta er mikilvægasta álagningarprósentan, 

en jafnframt eru til lægri álagningarprós-
entur fyrir ákveðin viðskipti. 

3 Áætlað gildistökuár. 

hafa tekið skattinn til alvarlegrar at-
hugunar, og má búast við því, að eftir 
nokkur ár verði virðisaukaskattur einn 
helzti tekjustofn ríkisins í Vestur-Evr-
ópulöndum. 

Hvað er virðisaukaskattur ? 
Virðisaukaskattur er söluskattur, sem 

lagður er á virðisauka vöru eða þjón-
ustu í hvert sinn, sem hún gengur kaup-
um og sölum. Til þess að skýra þetta 
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nokkru nánar fylgir hér mynd, sem sýn-
ir, hvernig virðisaukaskattur leggst á 
framleiðslu og vinnslu mjólkur, frá því 
er hún kemur úr kúnni og þar til er 
hún kemur á borðið hjá húsmóðurinni 
í formi mjólkuríss. Gert er ráð fyrir 
í þessu dæmi, að skatturinn sé 10%. 

Fyrst selur bóndinn mjólkina í mjólk-
urbú fyrir 50 krónur. Til að gera dæm-
ið einfaldara gerum við ráð fyrir, að 
þessar 50 krónur séu allar virðisauki 
hjá bóndanum, þ. e. a. s. hann fékk 
mjólkina fyrir ekki neitt. Virðisauki 
mjólkurinnar í höndum bóndans nem-
ur því öllum 50 krónnnum, og mjólkur-
búið greiðir 5 krónur í virðisaukaskatt 
til bóndans, sem hann verður að skila 
í ríkiskassann. Mjólkurbúið tekur nú 
við mjólkinni og gerilsneyðir hana og 
framleiðir úr henni ýmsar mjólkurvör-
ur eða sendir hana sem nýmjólk á mark-
aðinn. í þessu tilfelli skal gert ráð fyrir, 
að hún sé notuð til framleiðslu mjólk-
uríss, og selji mjólkurbúið gerilsneydda 
mjólkina til ísgerðarinnar. Sama magn 
og bóndinn seldi mjólkurbúinu kostar nú 
150 krónur (verðið styðst ekki við raun-
veruleikann), en af því verður ísgerðin 
að greiða 15 krónur í virðisaukaskatt 
til mjólkurbúsins, sem aftur greiðir 
ekki nema 10 krónur af þessum 15 til 
ríkisins; hinar 5 krónurnar eru eins 
konar endurgreiðsla til mjólkurbúsins 
á virðisaukaskattinum, sem það greiddi 
bóndanum. Ísgerðin framleiðir nú ís úr 
mjólkinni, pakkar honum inn og sendir 
hann í verzlanir til sölu. Upphaflega 
mjólkin fyrir 50 krónur kostar nú 300 
krónur, þegar hún kemst í hendur verzl-
unarinnar, en til viðbótar verður verzl-
unin að greiða 30 krónur í virðisauka-
skatt. Af þvi heldur ísgerðin eftir 15 
krónum, en hinar 15 ganga í ríkiskass-
ann. Verzlunin selur nú ísinn fyrir sam-
tals 500 krónur fyrir utan 50 króna 
virðisaukaskatt, sem neytendur verða 

að borga. Af þessum 50 krónum ganga 
20 í ríkiskassann, en 30 heldur verzl-
unin eftir. Ef við teljum nú saman tekj-
ur ríkisins af þessari innheimtu, þá sést, 
að þær nema nákvæmlega 50 krónum, 
eða 10% af endanlegu verði. 

Þessi einfalda lýsing á innheimtu 
virðisaukaskattsins gefur nokkuð skýi-a 
mynd af því, hvernig skatturinn verk-
ar. Sérhver aðili, sem varan fer í gegn-
um henclurnar á, gerist um leið skatt-
heimtuaðili fyrir ríkissjóð með því að 
Ieggja skattinn á kaupandann. Endan-
legi skattgreiðandinn, sem verður að 
bera virðisaukaskattinn, er neytandinn. 
Virðisaukaskatturinn er því ekki skatt-
ur á vöru eða þjónustu, heldur fyrst og 
fremst skattur, lagður á neyzlu þeirra. 

Kosturinn við virðisaukaskattinn er 
sá, að hann er alltaf í sama hlutfalli við 
útsöluverð vörunnar, án tillits til, á 
hvaða framleiðslustigi hún er. T. d. var 
söluverð íssins til verzlunarinnar 300 
krónur, og skatturinn var um leið kom-
inn í 30 krónur eða 10%. Einnig sést á 
ofangreindu dæmi, að ekki skiptir máli, 
hvort fleiri eða færri aðilar fara ;hönd-
um um vöruna á leið hennar til neytand-
ans. Hlutfall skattsins við verð vörunn-
ar er hið sama. 

Ofangreint dæmi sýnir innheimtu 
skattsins í nokkru einfaldari mynd en í 
raunveruleikanum. í dæminu hér að of-
an var gert ráð fyrir, að bóndinn fengi 
mjólkina úr kúnni fyrir ekki neitt, en i 
raun og veru er það ekki svo, því að 
bændur bera rekstrarkostnað af búum 
sínum eins og önnur fyrirtæki. Í reynd 
er því önnur og einfaldari aðferð notuð 
til að reikna út skattinn. Tekið er sam-
an hjá hverju fyrirtæki, hve mikið það 
hefur innheimt af virðisaukaskatti á 
skatttímabilinu (ársfjórðungi, mánuði) 
og hve mikið það hefur greitt í virðis-
aukaskatt. Mismunurinn gengur til rík-
issjóðs. Þannig mundi fyrirtæki, sem 
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tæki við 100.000 kr. í virðisaukaskatti, 
en greiddi aðeins út 60.000 kr. á vörum, 
sem það keypti, verða að greiða 40.000 
kr. til ríkissjóðs.1 

Virðisaukaskatturinn er lagður á nær 
flestar vörur og þjónustu á innanlands-
markaði. Undantekningar frá skattinum 
eru fáar, en nokkuð breytilegar frá 
landi til lands. Yfirleitt er banka- og 
tryggingaþjónusta undanþegin, svo og 
póstþjónustan, heilbrigðisþjónusta, dag-
blöð og vörur, sem eingöngu eru keyptar 
af hinu opinbera, svo og þjónusta lista-
manna og vísindamanna. 
Útltflutningur er alltaf undanþeginn 
virðisaukaskatti. Þetta er framkvæmt 
þannig, að útflutningsfyrirtækið greið-
ir skatt til seljandans af þeim vörum og 
þjónustu, sem það kaupir, en innheimt-
ir engan virðisaukaskatt af útfluttum 
vörum á móti. Hreinan, útborgaðan 
virðisaukaskatt fær útflutningsfyrir-
tækið svo endurgreiddan af ríkissjóði. 
Þar sem þetta fyrirkomulag kostar 
mikla peningaveltu, hefur Frakkland, 
þ. e. landið með lengsta reynslu í álagn-
ingu virðisaukaskatts, leyft útflytjend-
um að taka við vörum frá innlendum 
seljendum án álagðs virðisaukaskatts. 
Þannig losnar ríkissjóður við að inn-
heimta skattinn með annarri hendinni, 
um leið og hann greiðir hann út með 
hinni. 

Nokkrir helzta kostir skattsins. 
Öll lönd, sem fram að þessu hafa tekið 

upp virðisaukaskatt, hafa um leið fellt 
niður aðra tegund af söluskatti. Í Þýzka-
landi var áður notaður söluskattur, sem 

1 Sú aðferð er og til, þegar aðeins er um eina 
virðisaukaskattsprósentu að ræða, að skatt-
skyld aðföng fyrirtækis séu dregin frá söl-
unni og mismunurinn sé sú upphæð, sem 
fyrirtæki beri að skila virðisaukaskatti af. 
Hér er um tæknilegan mun að ræða, sem 
ekki þarf að fara út 1 hér. 
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lagður var á hverju sinni, sem vara 
gekk kaupum og sölum, án tillits til 
þess, hversu oft slíkt gerðist. Flest önn-
ur lönd lögðu söluskatt á aðeins einu 
sinni og þá á heildsölu- eða framleiðslu-
stiginu (t. d. Danmörk og Bretland) eða 
á smásölustiginu (t. cl. Svíþjóð og Ís-
land). 

Helztu kostir virðisaukaskattsins 
liggja í því, að hann útrýmir ýmsum 
helztu ókostum annarra söluskatta, að 
því er snertir skattmismunun, skatttvö-
földun og ranglátar skattundanþágur. 
Hann er í eðli sínu „hlutlaus" skattur, 
sem hefur ekki áhrif á framleiðslu-
straumana á mismunandi hátt. 

Hugsum okkur, að iðnrekandi kaupi 
vélar til notkunar við framleiðslu sína, 
en söluskattur er lagður á kaupverð vél-
anna. Vélarnar eru nú notaðar við fram-
leiðslu á vörum, en fyrirtækið hyggst 
greiða fyrir vélarnar með tekjum af 
vörusölu. Ef viðkomandi fyrirtæki kepp-
ir á markaði, þar sem samkeppni er 
hörð og markaðsöflin, en ekki fyrir-
tækið, ráða yfir verðlagi varanna, verð-
ur það tilviljun háð, hvort fyrirtækið 
getur lagt kostnaðarverð vélarinnar (og 
söluskattsins af henni) á voruna eða 
ekki. Eigi fyrirtækið hins vegar eklci í 
mjög harðri samkeppni og geti að mestu 
leyti sjálft ráðið verði vöru sinnar, er 
það því auðveldara að velta kostnaðar-
verði vélarinnar yfir ávöruverðið. í slíku 
tilfelli inniheldur endanlegt verð vor-
unnar (sem væntanlega er lika háð 
söluskatti, þegar hún er seld neytend-
um) hærri hundraðshluta söluskatts en 
ætti að vera, þar eð söluskatturinn af 
verði vélarinnar er innifalinn að ein-
hverju leyti í verði endanlegu vörunn-
ar. Þetta kann ekki að sýnast alvarlegt 
við fyrstu sýn, en þegar öll kurl koma 
til grafar, verður söluskatturinn mis-
jafnlega mikill hluti af endanlegu verði 
hverrar voru og raskar þannig óeðlilega 
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hlutfallinu milli framboðs og eftirspurn-
ar, sem ætti að ríkja, ef frjáls markaður 
yrði látinn ráða. Þannig skapar sölu-
skattur oft á tíðum misvægi í efnahags-
kerfinu af tilviljun. 

Í flestum löndum með eins-stigs sölu-
skatt (söluskatt, sem aðeins skal leggja 
einu sinni á hverja vöru) er reynt að 
sniða hjá þessum vanda með því að 
undanþiggja þær vörur söluskatti, sem 
notaðar eru við framleiðslu á öðrum 
vörum. Þetta er vandkvæðum bundið af 
tveim ástæðum. Í fyrsta lagi er erfitt 
að undanþiggja allar vörur, sem not-
aðar eru við framleiðslu, sérstaklega 
þær, sem notaðar eru af smáum fram-
leiðendum og fyrirtækjum. Í öðru lagi 
skapast sá vandi, að erfitt er að segja 
fyrir um það í öllum tilfellum, hvort 
verið sé að selja ákveðna vöru til notk-
unar í framleiðslu (þar sem hún ætti 
að vera undanþegin söluskatti), eða 
hvort hún er að fara til endanlegrar 
neyzlu (þar sem hún ætti að vera sölu-
skattskyld). Því fleiri vörur sem und-
anþegnar verða söluskatti á þeirri for-
sendu, að þær séu framleiðsluvörur, þvi 
meiri hætta er á, að þær verði látnar 
fara yfir í endanlega neyzlu og þar með 
fram hjá tilgangi laganna. 

Hér á landi er óvenjumikið um tví-
tekningu söluskattsins, þar sem aðal-
reglan er sú, að framleiðslufyrirtæki 
verða að greiða söluskatt af rekstrar-
vörum sínum, en sá söluskattur gengur 
síðan inn í endanlegt verð til neytand-
ans. Hráefni eru hins vegar oftast und-
anþegin söluskatti. 

Virðisaukaskatturinn kemst fram hjá 
þessum vanda. Við útreikning á virðis-
aukaskatti þeim, sem hvert fyrirtæki 
skuldar rikissjóði af sölu sinni, er skatt-
urinn, sem það hefur borgað af að-
keyptum framleiðslu- og fjárfestingar-
vörum, dreginn frá þeim skatti, sem 
það hefur innheimt af sölu sinni, og 
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mismunurinn gengur til ríkissjóðs. Ef 
útborgaður skattur er hærri en skatt-
urinn, sem innheimtur hefur verið, á 
fyrirtækið annaðhvort rétt á endur-
greiðslu úr ríkissjóði eða það á innieign 
upp í skattskuld í framtíðinni. Með öðr-
um orðum gerir fyrirtækið ekkert nema 
„velta skattinum á f r a m , en ber hann 
ekki sjálft. Hins vegar getur endanlegi 
neytandinn ekki velt skattinum áfram. 

Annar aðalkostur virðisaukaskatts-
ins er, að hann er hlutlaus gagnvart 
viðskiptum með vörur og þjónustu. Eins 
og málum er háttað nú, er söluskattur 
oftast ekki innheimtur, þegar vara er 
flutt úr einni deild í fyrirtæki yfir í 
aðra, þar sem hún er fullunnin. Í slík-
um tilfellum er söluskattur oftast ekki 
lagður á, en ef um tvö aðskilin fyrir-
tæki hefði verið að ræða og varan hefði 
verið seld frá einu fyrirtæki til annars, 
þá hefði orðið að leggja söluskatt á 
vöruna. Slíkt fyrirkomulag hlýtur að 
leiða óeðlilega mikið til þess, að fyrir-
tæki reyni að halda allri framleiðslu á 
vöru innan sinna vébanda, frá því að 
varan berst í hús sem hráefni og þar til 
að hún er seld til neytenda. Enn fremur 
getur fyrirtæki sloppið við söluskatt á 
allri viðgerðarþjónustu, ef það notar 
eigin starfskrafta til slíks, en yrði hins 
vegar að greiða fyrir þá sömu þjónustu, 
ef hún væri keypt utan að.1 Slíkt fyrir-
komulag hlýtur að spilla fyrir sérhæf-
ingu fyrirtækja í ákveðinni þjónustu 
eða framleiðslu, efnahagskerfinu til 
talsverðs óhagræðis. Engin leið er að 
gera sér grein fyrir, hvaða áhrif þetta 

1 Hér á landi er reynt að gera viðgerðar-
vinnu fyrirtækis á eigin tækjum söluskatts-
skylda með því að meta, hve mikið fyrirtækið 
hefði orðið að greiða, ef það hefði keypt við-
gerðarþjónustuna annars staðar frá. Á þess-
ari reglu eru mikil vanhöld í framkvæmd, 
og sleppa lítil fyrirtæki iðulega, en hin 
stærri síður. 
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hefur haft hér á landi, en ekki er að efa, 
að fyrirtæki hugsi sig tvisvar um nú, 
hvort þau eigi að kaupa þjónustu eða 
framleiðslu utan frá og greiða 11% 
söluskatt, þegar þau geta sloppið við að 
greiða hann með því að annast verk-
efnið sjálf. Virðisaukaskatturinn sneið-
ir fram hjá þessu vandamáli, þar sem 
fyrirtækjum er leyft að draga útborgað-
an virðisaukaskatt frá innkomnum 
skatti. Þannig fær hagkvæmnin ein að 
ráða því, hvaða vöru og þjónustu fyrir-
tæki leggur sér til sjálft og hvað það 
kaupir annars staðar að. 

Enn er ótalinn helzti kosturinn, sem 
mælir með því, að virðisaukaskattur 
verði tekinn upp á Íslandi. Nú, þegar 
söluskatturinn er kominn upp í 11% 
(og á liklega eftir að hækka), er freist-
ingin mikil að draga hann undan, þann-
ig að skattur, sem almenningur verður 
að greiða, hverju sinni sem hann kaup-
ir vöru eða þjónustu, kemst iðulega 
aldrei í ríkiskassann, heldur rennur í 
vasa seljandans. Fyrirkomulag virðis-
aukaskattsins felur í sér eins konar 
sjálfkrafa skatteftirlit, þar sem öll 
sala á skattskyldri vöru og þjónustu 
önnur en til hins endanlega neytanda 
skapar greiðslu á virðisaukaskatti, sem 
síðar er frádráttarbær. Sérhver aðili, 
sem meðhöndlar vöru á leið hennar til 
neytandans, er í raun ábyrgur fyrir, að 
allur virðisaukaskattur, sem fallinn er 
á vöruna, um leið og hann selur hana, 
komist til skila. Selji til dæmis fyrir-
tæki vörur eða þjónustu fyrir 1 milljón 
króna á ákveðnu skatttímabili, er það 
ábyrgt fyrir, að 100 þúsund króna virð-
isaukaskattur komist til skila af þeirri 
sölu (miðað við 10 % skatt). Hins vegar 
getur það minnkað þessa ábyrgð með 
því að sanna, að það hafi á sama tíma 
greitt virðisaukaskatt af aðkeyptri 
vöru eða þjónustu. Það er því fyrir-
tækinu í hag að halda sem beztar bækur 

yfir aðföng sín, sem þar með skapar 
góða möguleika til eftirlits með sölu 
annars fyrirtækis. Eftir sem áður er 
þó nokkur hætta á, að undandráttur eigi 
sér stað á smásölustiginu. Hann hlýtur 
þó alltaf að vera minni en þegar smá-
salanum einum er ætlað að innheimta 
allan skattinn, eins og aðalreglan er hér 
á landi í dag. Þar fyrir utan er það tal-
inn nokkur kostur, að virðisaukaskatt-
urinn er innheimtur í brotum af hverri 
vöru á leið hennar frá frumframleiðslu 
til endanlegs neytanda. Þegar brezka 
stjórnin var að kynna sér fyrirkomulag 
virðisaukaskatts í Frakklandi, var 
henni sagt, að fyrirtækjum þætti virðis-
aukaskattur ekki eins þungbær og eins-
stigs söluskattur. „Skattur, sem nemur 
10 einingum á framleiðslu fyrirtækis-
ins, virðist ekki vera eins þungbær, ef 
8 einingar eru greiddar seljanda að-
fenginnar vöru og aðeins 2 einingar 
þurfa að ganga beint í ríkissjóð, en ef 
allar 10 einingarnar yrðu að ganga 
beint til ríkissjóðs. "2 

Nokkrir ókostir. 
Þótt þeir kostir, sem hér hafa verið 

upp taldir, hljómi vel í eyrum, þá fylgja 
virðisaukaskattinum nokkrir ókostir. 
Bókhald fyrirtækja í sambandi við virð-
isaukaskatt er nokkuð flókið og getur 
orðið þungt í vöfum fyrir lítil fyrir-
tæki. Ef virðisaukaskattur yrði tekinn 
upp, mundi þurfa að f jölga skattgreið-
endum talsvert frá núverandi fjölda 
söluskattsgreiðenda. Reynsla annarra 
landa sýnir, að fjöldi skattgreiðenda 
getur þre- til fjórfaldazt, ef virðis-
aukaskattur er tekinn upp í stað eins-
stigs söluskatts. Þetta hlýtur óhjá-
kvæmilega að auka innheimtukostnað 

2 Chancellor of the Exchequer, Report of the 
Conamittee on Turnover Taxation. (Lo.ndon, 
marz 1964, hls. 37). 
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yfirvaldanna og fyrirtækjanna sjálfra. 
Brezk stjórnarnefnd, sem fjallaði um 
möguleikana á að taka upp virðisauka-
skatt í Bretlandi, taldi kostnaðaraukn-
inguna eina helztu ástæðuna fyrir því, 
að hún treysti sér ekki til að mæla með 
virðisaukaskatti fyrir landið. Þjóðverj-
ar og Frakkar settu þetta hins vegar 
ekki fyrir sig, þar sem þessar þjóðir 
höfðu þegar komið upp stóru innheimtu-
kerfi í sambandi við söluskatt, sem inn-
heimtur var á fleirum en einu stigi, 
Danir og Svíar, sem nýlega tóku upp 
virðísaukaskatt í stað eins-stigs sölu-
skatts, virðast ekki hafa litið á kostn-
aðaraukann sem frágangssök. 

Svo er um hnútana á virðisauka-
skattinum búið, að erfitt er að undan-
þiggja ákveðna vöru eða þjónustu und-
an skattinum. Skatturinn verkar bezt, 
ef allar vörur og þjónusta, sem seldar 
eru innan lands, eru skattskyldar. Ef 
vara væri gerð virðisaukaskattfrjáls og 
fyrirtæki seldi hana ásamt öðrum skatt-
skyldum vörum, kostaði það, að skipta 
yrði bókhaldi fyrirtækisins niður í sam-
ræmi við skattfrelsi af hluta af sölu 
þess. Auk þess gæti fyrirtækið ekki 
reiknað sér nema hluta af útborguðum 
virðisaukaskatti til frádráttar. Þetta er 
tiltölulega einfalt mál, ef um eins-stigs 
söhiskatt er að ræða, en ef innheimta 
á virðisaukaskatt, yrði að rekja skatt-
frelsi vörunnar í gegnum bókliald allra 
þeirra aðila, sem hún fer um hendurnar 
á. Þessi annmarki er ein ástæða fyrir 
þvi, að virðisaukaskattur er yfirleitt 
lagður á með mun færri undantekning-
um en aðrar gerðir söluskatta. 

En þótt ósveigjanleiki virðisauka-
skattsins sé talinn galli, þá er það þó 
kostur, að það gerir löggjafanum auð-
veldara að synja beiðnum alls konar 
aðila, sem vilja fá undanþágu undan 
skattinum af ýmsum ástæðum. Á hinn 
bóginn er því ekki að neita, að ærnar 

ástæður geta verið fyrir þvi að undan-
þiggja ákveðna vöru eða þjónustu virð-
isaukaskatti. Sem dæmi má nefna, að 
Danir undanskildu ýmis neyzlumatvæli 
söluskatti, áður en virðisaukaskattur 
var upp tekinn. Við tilkomu virðisauka-
skatts var þetta ekki lengur talið fært, 
og hann var látinn ná til matvæla. Við 
það hækkaði framfærslukostnaður mjög 
snögglega, sem aftur hafði víxláhrif á 
kaupgjald og breytti tekjuskiptingunni 
hinum efnaminni liklega í óhag. Virð-
isaukaskatturinn leggst eins og aðrir 
söluskattar hlutfallslega þyngra á hina 
efnaminni, sem stafar af því, að þeir 
verja meiri hluta af tekjum sínum til 
(skattskyldrar) neyzlu en hinir efna-
meiri. 

Ýmis áhrif skattsins. 
Álagning virðisaukaskattsins hefur 

ýmsar hliðarverkanir, sem bæði geta 
haft í för með sér kosti og ókosti. Eins 
og getið var um hér að framan, þá er 
útflutningur alls staðar undanþeginn 
virðisaukaskatti. Ein afleiðingin af 
þessu er sú, að þjóðir, sem nota virðis-
aukaskatt fyrir aðaltekjustofn ríkisins 
og undanþiggja útflutning skattinum, 
skapa útflutningsatvinnuvegunum betri 
samkeppnisaðstöðu en þær þjóðir, sem 
hafa tekju- og eignarskatta að aðal-
tekjustofnum og veita útflutningi engar 
ívilnanir umfram önnur fyrirtæki. Fyrir 
u. þ. b. tveimur árum var mikið rætt 
um þetta mál í blöðum, þegar Þjóðverj-
ar höfðu tekið upp virðisaukaskatt og 
þannig bætt samlceppnisaðstöðu út-
flutningsatvinnuvega sinna, sem þótti 
mjög góð fyrir. Sérstaklega kom þetta 
við Bandaríkjamenn, en þar í landi eru 
tekjuskattar aðaltekjulind ríkissjóðs, og 
útflutningsfyrirtæki hljóta litlar sem 
engar skattaívilnanir umfram önnur 
fyrirtæki. 

Hér á landi greiða útflutningsfyrir-
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tæki söluskatt af mörgum rekstrarvör-
um sínum, en þó hefur verið gengið 
nokkuð í þá átt að undanþiggja ýmsar 
vörur, sem eru beinar efnisvörur við 
útflutningsframleiðslu (t. d. salt), en 
yfirleitt verða útflutningsfyrirtæki að 
greiða söluskatt á sama hátt og fyrir-
tæki, sem framleiða fyrir innlendan 
markað. Þannig höfum við lagt byrði á 
þær greinar útflutnings okkar, sem 
keppa þurfa við sams konar útflutn-
ingsfyi'irtæki í virðisaukaskattslönd-
um. Því meir sem þeim löndum fjölgar, 
sem taka upp virðisaukaskatt, því verr 
verða okkar eigin útflutningsfyrirtæki 
sett í samkeppninni. Þar sem efling út-
flutnings er eitt af mest áríðandi verk-
efnum, sem fyrir liggja í íslenzkum 
þjóðarbúskap, hlýtur það að verða mik-
ilvægt í náinni framtíð, að útflutnings-
atvinnuvegunum sé ekki íþyngt með því 
að láta þá greiða söluskatta, sem sams 
konar útflutningsfyrirtæki erlendis 
sleppa við. 

Hér að ofan var þess getið, að sá 
virðisaukaskattur, sem fyrirtækjum ber 
að skila, væri reiknaður þannig, að út-
borgaður virðisaukaskattur fyrirtækis-
ins af öllum innkaupum þess sé dreginn 
frá innkomnum virðisaukaskatti af sölu 
þess. Mismunurinn er síðan greiddur til 
ríkissjóðs, eða ríkissjóður endurgreiðir 
(eða færir fyrirtæki til eignar) þann 
skatt, sem umfram verður, ef útborgað-
ur skattur er meiri en innborgaður 
skattur. Það skal aftur tekið fram, að 
fyrirtækjum er leyfilegt að draga frá 
allan virðisaukaskatt, sem þau greiða af 
fjárfestingu sinni, þannig að öll fram-
leiðslufjárfesting er því í reynd virðis-
aukaskattfrjáls. Ef virðisaukaskattur 
yrði tekinn upp hér með þessu fyrir-
komulagi, mundi það gera framleiðslu-
fjárfestingu ódýrari í hlutfalli við 
neyzlu en verið hefur. Þetta gæti ýtt 
undir slíka fjárfestingu, sem hér á landi 

mundi tvímælalaust vera talið æskilegt, 
en þó með þeim varnagla, að slík hvatn-
ing til framleiðslufjárfestingar gæti ýtt 
óeðlilega undir þenslu í efnahagskerf-
inu, þegar hins gagnstæða er þörf. Sér-
staklega er við því að búast, að skömmu 
áður en breytt væri um frá núverandi 
söluskatti yfir í virðisaukaskatt, muni 
framleiðslufjárfestendur fresta f jár-
festingum sínum til að geta siðar notið 
þeirrar ívilnunar, sem felst í virðis-
aukaskattinum fyrir framleiðslufjár-
festingu. Þegar virðisaukaskatturinn 
hefur verið upp tekinn, má þvi búast við 
öldu framleiðslufjárfestingar, sem gæti 
haft óhagstæð áhrif á jafnvægi þjóðar-
búskaparins um sinn. önnur lönd hafa 
reynt að sjá við þessum annmarka með 
því að leggja sérstakan tímabundinn 
skatt á framleiðslufjárfestingu, sem fer 
smálækkandi. T. d. lögðu Þjóðverjar á 
sérstakan fjárfestingarskatt, þegar 
þeir tóku upp virðisaukaskatt, sem lát-
inn var fara stiglækkandi með árunum, 
þar til að hann hverfur loks með öllu ár-
ið 1972. Norðmenn, sem nýlega tóku upp 
20°/o virðisaukaskatt, hafa auk þess 
lagt á sérstakan 11% fjárfestingar-
skatt, en hann á ekki að lækka. 

Áhrif á hagvöxt og greiðslujöfnuð. 
Þegar öllu er á botninn hvolft, er það 

langmikilvægast, hvaða áhrif virðis-
aukaskattur hefur á vöxt þjóðarfram-
leiðslu og tekna. Virðisaukaskatturinn 
er alls staðar víðtækur skattur, :sem ætl-
aður er til að vera ein aðaluppistaðan i 
tekjuöflun ríkissjóðs. Það er því mjög 
mikilvægt, að áhrif hans á efnahags-
líerfið og vöxt þess séu ekki neikvæð. 
I fljótu bragði má ætla, að virðisauka-
skattur hvetji hagvöxt, þar sem hann 
kemur í stað eins-stigs soluskatts. Um-
ræður sérfræðinga um þetta mál á rit-
velli hagfræðinnar sýna, að ágreiningur 
rikir um þetta atriði. 
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Rökin fyrir því, að virðisaukaskattur 
hvetji hagvöxt og styrki greiðslujöfnuð, 
byggjast aðallega á tvennu: 1) Þar sem 
skatturinn er neyzluskattur eingöngu, 
hlýtur hann að hvetja til framleiðslu-
fjárfestingar, sem þar með styrkir 
grundvöll efnahagskerfisins. 2) Und-
anþága útflutningsframleiðslu frá virð-
isaukaskattinum gerir útflutningsfram-
leiðsluna samkeppnisfærari á erlendum 
mörkuðum og styrkir þar með greiðslu-
jöfnuðinn. 

Gagnrýnendur skattsins hafa vakið 
athygli á því, að álagning skattsins hef-
ur í byrjun nær alltaf leitt til verðhækk-
ana. Þetta hefur í reynd orðið svo, jafn-
vel þótt hundraðshluti hins nýja skatts 
hafi ekki verið hærri en á söluskatti 
þeim, sem áður gilti. Stafar þetta af því, 
að upptaka söluskatts hefur nær alltaf 
leitt til þess, að fleiri vörutegundir hafa 
orðið skattskyldar en áður. Slík verð-
hækkun getur haft slæm áhrif á tekju-
þróunina og leitt af sér beinar kaup-
hækkanir, sem aftur geta orðið útflutn-
ingsatvinnuvegunum þyngri baggi en 
léttinum af undanþágu frá virðisauka-
skattinum nemur. 

Í öðru lagi hafa gagnrýnendur bent 
á það, að þótt virðisaukaskatturinn verki 
framleiðslufjárfestingunni í vil, þá sé 
ekki þar með sagt, að hann leiði bein-
línis til hærra hlutfalls framleiðslufjár-
festingar en áður. Fjöldi erlendra rann-
sókna hefur sýnt, að fjárfesting í fram-
leiðslugreinum er mjög sveiflukennd og 
oft í næsta litlu sambandi við þær 
stærðir, sem almennt eru taldar geta 
haft áhrif á hana, t. d. vexti eða arð-
semi. Jafnvel þótt svo fari, að hlutfall 
framleiðslufjárfestingar hækki í ráð-
stöfun þjóðartekna við upptöku virðis-
aukaskatts, getur það lika verið i sjálfu 
sér óhagstætt, þar sem mögulegt er, að 
framleiðsla sú, sem af slíkri fjárfest-
ingu leiðir, finni ekki útrás á markaðin-
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um. Upptaka virðisaukaskatts getur með 
öðrum orðum leitt til lengra eða 
skemmra tímabils of mikillar fram-
leiðslufjárfestingar, sem yrði efnahags-
lífinu til lítils gagns. 

Það má því færa rök að því, að 
við ákveðnar aðstæður sé hagræðið af 
upptöku virðisaukaskatts háð tveim 
skilyrðum: 1) Að upptaka skattsins 
leiði ekki til víxlverkunar kaupgjalds 
og verðlags, sem aftur hafi óhagstæð 
áhrif á greiðslujöfnuðinn með því að 
íþyngja útflutningsframleiðslunni, um 
leið og hækkað kaupgjald leiðir til auk-
innar eftirspurnar eftir innflutningi. 
2) Að skatturinn leiði ekki til slíkrar 
hlutfallslegrar aukningar í framleiðslu-
fjárfestingu, að um offjárfestingu verði 
að ræða, miðað við þann markað, sem 
framleiðsla slíkrar fjárfestingar er ætl-
uð fyrir. 

Niðurstöður. 
Þegar rök þessi eru heimfærð við ís-

lenzkar aðstæður, verður að telja, að 
kostir virðisaukaskattsins séu mun 
meiri en svo, að ofangreindar mótbárur 
geri upptöku hans að frágangssök. 

Eins og rætt var um hér að framan, 
þá er núverandi fyrirkomulag söluskatts 
hér á landi nokkuð gallað. Í fyrsta lagi 
eru margar rekstrarvörur og aðkeypt 
þjónusta fyrirtækja söluskattskyldar. 
Fyrirtækin verða því að velta þessum 
greidda söluskatti áfram yfir á vöru-
verðið, sem aftur er svo söluskattsskylt, 
þannig, að endanlegt vöruverð inniheld-
ur mismunandi hátt hlutfall söluskatts 
eftir atvikum og tilviljunum, sem alls 
ekki var ætlun stjórnvalda. Í öðru lagi 
eru eftirlit og innheimta söluskatts hér 
á landi mjög veikbyggð að áliti þessa 
höfundar, þannig að möguleikar til und-
andráttar söluskatts eru miklir, og freist-
ingin til að gera slíkt er mikil nú, þegar 
söluskattur er orðinn 11%. Hér að fram-
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an var sýnt fram á, að mun erfiðara er 
að draga virðisaukaskatt undan en nú-
verandi söluskatt, sem ætti að gera það 
mjög mikilvægt, að virðisaukaskattur 
yrði tekinn upp og núverandi söluskatts-
fyrirkomulag lagt niður. 

Ef upptaka virðisaukaskatts leiðir til 
markverðra verðhækkana, þá hafa þær 
án efa víxláhrif á kaupgjald, en þess ber 
að gæta, að verðhækkunaráhrifin koma 
aðeins fram einu sinni, þ. e. þegar upp-
taka virðisaukaskatts hefst, en eftir það 
verða áhrif virðisaukaskattsins til verð-
hækkunar ekki fyrir hendi. Með öðrum 
orðum yrði upptakan súrt epli, sem að-
eins þarf að bíta í einu sinni. 

Hér á landi eru aðstæður slíkar, að 
undanfarin ár hefur verið nokkuð of 

sterk tilhneiging til þess að beina ráð-
stöfun þjóðartekna til neyzlu og neyzlu-
fjárfestingar. Má til dæmis benda á það, 
að við Íslendingar verjum yfirleitt mun 
meiri hluta þjóðartekna okkar til 
íbúðabygginga en aðrar þjóðir, og 
einkaneyzla hefur á velgengnisárunum 
verið meiri en æskilegt mætti teljast frá 
þvi sjónarmiði, að mikil verk eru enn 
óunnin við uppbyggingu þjóðarbúskap-
arins, verk, sem krefjast stóraukinnar 
fjárfestingar í atvinnuvegunum. Því 
má ætla, að slík þróun yrði tvímæla-
laust hagstæð fyrir þróun þjóðarbú-
skaparins að svo miklu leyti, sem upp-
taka virðisaukaskatts leiðir til aukins 
hlutfalls framleiðslufjárfestingar í ráð-
stöfun þjóðarteknanna. 



Mánaðartölur um smásöluveltu 
Grein þessi fjallar um smásöluvelta og hreyfingar henn-
ar frá mánuði til mánaðar, en gagirasofmm þar að lút-
andi hefur Hagfræðideild Seðlabankans haft með hönd-
um síðan í okt. 1967. Greinina samdi Magni Guðmunds-
son. 

Könnun smásöluveltu á vegum Hagfrœði-
deildar Seðlabankans hófst haustið 

1967, sbr. grein í Fjármálatíðindum jan./ 
april 1969. Hún er að svo komnu einskorð-
uð við lögsagnarumdæmi Reykjavíkur og 
nær til 14 af 20 flokkum sérgreinaverzlana. 
Skýrslur eru sendar völdum hópi kaup-
manna til útfyllingar í byrjun mánaðar og 
sala síðan áætluð eftir settum reglum, eins 
og skýrt var allítarlega í fyrrnefndri grein. 
Meginmarkmiðið er ekki að fá vitneskju 
um heildarsölu sem slíka, heldur um sölu-
breytingar frá mánuði til mánaðar. Þær 
segja sína sögu og gefa vísbendingar, sem 
eru til stuðnings öðrum þáttum og auð-
velda stefnumótun í verðlags- og atvinnu-
málum á hverjum tíma. Áður hefur verið' 
frá því greint, hvert gagn kaupmenn geta 
haft af tölunum, bæði til þess að kanna 
eigin stöðu innan sinnar greinar og til þess 
að fylgjast með þróuninni i verzluninni al-
mennt. Slík „veltu-statistík" hefur verið 
unnin reglulega og samvizkusamlega í öll-
um helztu atvinnuvegum vestan hafs frá 
styrjaldarlokum og þykir nú ómissandi 
hagstjórnartæki. Flest lönd V.-Evrópu 
munu og hafa tekið upp þennan hátt. — 
Þess má geta í leiðinni, að frumkvæði að 
gagnasöfnun um smásöluveltu í Banda-
ríkjunum átti The Federal Reserve System, 
en hliðstæð stofnun hérlendis er Seðlabanki 
Íslands. 

Fyrirtækjaskrá er síbreytileg. — Upp-
hafleg skrá yfir smásöluverzlanir í Reykja-
vík, sem hagskýrslugerð þessi er byggð á, 
var samin fyrri hluta árs 1967, en síðan 
hafa verið færðar inn breytingar, þ. e. lokun 

eldri verzlana, opnun nýrra, skipting, sam-
runi o. s. frv. Er athyglisvert, að mjög 
mikil hreyfing er í smásöluverzluninni að 
þessu leyti. Nær daglega verður vart ein-
hvers konar tilfæringa. M. a. er títt, að 
verzlun breyti um aðalsölugrein: Almenn 
vefnaðar- og smásöluverzlun sérhæfir sig 
í kvenfatnaði eða öfugt. Sérhæfð fiskverzl-
un gerist deild í kjöt- og nýlenduvöruverzl-
un, og svo má lengi telja. 

Í ársbyrjun 1969 þótti rétt að fara yfir 
fyrirtækjaskrána alla, ekki sízt vegna breyt-
inga á starfsmannahaldi, sem er sjálfur 
viðmiðunargrundvöllurinn í vali úrtaks. 
Þannig var á fyrstu mánuðum ársins haft 
samband í síma eða með öðrum hætti við 
hverja einstaka verzlun og upplýsinga afl-
að, en um leið framkvæmd kerfisbundin 
leitun nýrra fyrirtækja. Árangurinn var 
1. tafla, sem birt er á bls. 37. 

Starfsmannahald skv. eldri skrá (Fjár-
málatíðindi jan./apríl 1969, bls. 44) var að 
mestu ritað upp eftir félagaskrá Kaup-
mannasamtaka Íslands, en þar voru 2 verzl-
unarmenn (eða stúlkur), sem unnu á vakta-
skiptum, taldir 1 o. s. frv. Var þeirri reglu 
fylgt út árið 1968, en aðferðin er ekki að 
öllu leyti hentug, einkum þegar algengt 
verður, að búðir séu opnar til kl. 8, 10 eða 
lengur að kveldi, svo sem matvöruverzl-
anir, söluturnar, lyfjabúðir o. fl. Margir 
„hálfir" starfsmenn tákna einfaldlega lengri 
verzlunartima og meiri sölu. Í nýju skránni 
tekur starfsmannahald til höfðatölu þeirra, 
sem vinna verzlunarstörf, að meðtöldum 
eigendum, þ. e. störf við afgreiðslu og þjón-
ustu á vegum verzlunarinnar, t. d. teppa-
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1. tafla. Smásöluverzlanir í Reykjavík 1969. 
(Sbr. breytingu á atvinnuvegaflokkun Hagstofu í okt. 1968). 

lagnir, nema slík þjónusta sé innt af hencli 
af utanaðkomandi aðila (ekki á launaskrá 
verzlunarinnar). Sleppt er íhlaupafólki (við 
afleysingar), hreingerningakonum og bók-
urum, — bækur enda oft færðar af löggilt-
um endurskoðendum. Að vandlega athug-
uðu máli virtist þetta öruggasta leiðin til 
þess að fá rétta viðmiðun, þegar verzlanir 

eru flokkaðar til úrtaks á grundvelli starfs-
mannahalds. 

Þó að „sýnishorn" hafi þannig verið end-
urskoðað og lagfært til samræmingar áorðn-
um breytingum, er stofn að mestu óhreyfð-
ur. Eins og segir í greinargerð (Fjármála-
tíðindi jan./apríl 1969), var fyrirtækjum 
við val úrtaks í meginatriðum skipt í 3 
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2. tafla. Smásala í Reykjavík — Áœtlaðar tölur. 
(Í milljónum króna). 

flokka: Stór, meðalstór og smá. Stóru fyr-
irtækin ná víðast til allt að 1/2 heildarveltu, 
og skýrslur frá þeim innheimtast mjög vel. 
Þau mynda þess vegna eins konar kjarna, 
sem er lítt eða ekki skertur frá byrjun. 
Breytingar, sem orðið hefur að gera, varða 
nær eingöngu minni fyrirtækin. Hinar 
helztu eru tilfærslur milli undirflokka og 
skipti á aðildarverzlunum i úrtakinu vegna 
innheimtuörðugleika. Heildarúrtak var 
lækkað úr 66% í 60% miðað við starfs-
mannahald, en margföldunarstuðull til móts 
hækkaður úr 150 í 167. Í fáeinum smærri 
greinum var mjög naumt úrtak látið nægja. 

Þess má geta, að slíkur hreyfanleiki í 
smásöluverzluninni, sem lýst hefur verið, er 
ekki íslenzkt fyrirbæri. Hans gætir meira 
eða minna hvarvetna, t. d. mjög í Kanada. 
Dominion Bureau of Statistics, er annast 
þessa tegund hagskýrslugerðar þar í landi, 

byggir á 2 fyrirtækjaskrám, svonefndri 
meginskrá (master list), sem er fengin frá 
atvinnu- og tryggingarstofnun, og svæðis-
skrá (area list), sem er samin af leitar-
mönnum (enumerators) hinni til uppfyll-
ingar. Kanna þeir hver sitt hverfi eða hér-
að á 6—12 mánaða fresti. 

Þegar úrtak fyrirtækja er með þessum 
hætti leiðrétt eða endurbætt, hefur komið 
til álita að beita skipti-aðferð (rotation), 
þannig að tiltekin tala verzlana gangi út og 
aðrar komi í staðinn. Sá kostur er þvi sam-
fara, að minnka má vanskil á skýrslum. 
Á sl. ári var að nokkru farið inn á þetta 
svið. 

Hagtölur. Ný uppsetning. — Mánaðar-
tölur ársins 1969 er að finna í 2. töflu. 
1 áðurnefndu hefti Fjármálatíðinda (jan. 
/april 1969) komu mánaðartölur ársins 
1968, svo og síðasta ársfjórðungs 1967. 
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Við samanburð á töflum, er hér birtast, 
og fyrri töflum kemur í ljós, að uppsetn-
ing er nú ögn breytt. Það er helzt, að gólf-
teppa- og gluggatjaldaverzlanir hafa frá 
og með júnímánuði verið fluttar úr vefn-
aðarvörum til húsbúnaðar skv. breytingu 
á atvinnuvegaflokkun Hagstofu seint á ár-
inu 1968. Húsbúnaðarflokkurinn fær þannig 
4 undirgreinar. Til samræmis var skóbúð-
um skipað í fatnaðar- og vefnaðarvöruflokk, 
sem skiptist þá einnig í 4 undirgreinar, og 
loks var nýrri grein, hinni fjórðu, bætt við 
matvöruflokkinn, þ. e. söluturnum, tóbaks-
og sælgætisverzlunum. 

Þetta skapar dálítinn vanda, þegar reikn-
uð er hækkun eða lækkun sölu í hundraðs-
hlutum miðað við árið á undan. Málið var 
leyst þannig að setja innan sviga %-tölur 
flokksins, eins og þær hefðu orðið án 
nefndra breytinga. Þessi krókaleið verður 
óþörf frá og með júní 1970, þegar beinn 
samanburður fæst. 

Um önnur atriði varðandi flokkun vísast 
til margnefndrar greinar í Fjármálatiðind-
um. Hins vegar skal á það minnzt, að blóma-
verzlanir og snyrtivöruverzlanir, sem áður 
töldust til „ýmissa sérgreinaverzlana" 
hafa verið færðar í sérflokka, enda rétt-
lætir tala þeirra slikt. Númeraröð og ann-
að hefur og verið samræmt nýjustu útgáfu 
af atvinnuvegaflokkun Hagstofu eins og 
unnt var án meiri háttar röskunar. 

Söluskattsskýrslur. — Svo sem kunnugt 
er má fá upplýsingar um veltu verzlana 
og fleiri fyrirtækja í söluskattsskýrslum, 
en þó aðeins ársfjórðungslega. Skýrslurn-
ar gera ekki fært að fylgjast með mánað-
arhreyfingum. Ef skattgreiðendum væri 
gert skylt að skila eyðublöðum útfylltum 
mánaðarlega — eins og að var vikið í grein 
í Fjármálatíðindum — mætti nota þau til 
þeirrar hagskýrslugerðar, er hér um ræðir. 
Myndi þá aðalvandamálið, gagnainnheimt-
an, leysast sjálfkrafa. 
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Margs er að gæta við samanburð og sam-
ræmingu á söluskattsskýrslum og hinum 
áætluðu hagtölum, er Seðlabankinn birtir. 
Hinar siðarnefndu eru unnar að banda-
rískri og kanadiskri fyrirmynd og skil-
greinast nánar þannig: 

(1) Þetta eru tölur um nettó-sölu í smá-
söluverzlunum að frádregnum hvers konar 
afslætti og endurgreiddri vöru. 

(2) Söluskattur er innifalinn, enn fremur 
gjöld fyrir þjónustu, svo sem heimsendingu 
vara, uppsetningu, viðhald og viðgerðir á 
vegum verzlunarinnar. 

(3) Tölurnar taka bæði til staðgreiðslu-
og lánsviðskipta í mánuðinum. Hjá verzl-
unum gætir hins vegar ríkrar hneigðar til 
þess að telja vöru ekki selda, fyrr en hún 
hefur verið greidd, og færa hana þá fyrst 
á söluskattsskýrslu. 

(4) Vöxtum og kostnaði er bætt við töl-
urnar, þegar selt er með afborgunarkjörum. 

(5) Loks ná tölurnar ekki yfir smásölu 
af hendi heildverzlana og iðnfyrirtækja, 
þ. e. sölu þeirra beint til neytenda, en slík 
sala kemur fram á söluskattsskýrslum. Öðru 
máli gegnir, ef þessi fyrirtæki hafa opna 
sölubúð á venjulegum verzlunartíma. Þá 
er sú sala, er þar fer fram, tekin með. 

Bráðabirgðatölur — Iokatölur. — Úrtak-
ið nær til nál. 200 fyrirtækja, sem ráða yfir 
60% heildarstarfsmannahalds. Hefur verið 
venja hagfræðideildarinnar að gera bráða-
birgðayfirlit, þegar 90% skýrslna hafa inn-
heimzt. Að viðtekinni reglu í slíkri hag-
skýrslugerð erlendis eru eyður þá fylltar 
með tölum næsta mánaðar á undan. Þær 
tölur, sem hér birtast, eru hins vegar loka-
tölur, þegar allar siðbúnar skýrslur hafa 
verið innfærðar og niðurstöður leiðréttar 
skv. þeim. Er innheimtan þá svo að segja 
alger, þ. e. 98—99% í hverjum mánuði. 

Athyglisvert er, að þessar síðbúnu skýrsl-
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ur hafa breytt mjög litlu um niðurstöður, 
eða hvarvetna minna en 1%, nema í flokki 
almennra vefnaðar- og smávöruverzlana, 
þar sem eitt meiri háttar fyrirtæki átti 
hlut að máli. 

Innheimtuörðugleikar. -— Þetta vandamál 
var rætt í fyrri grein. Það hefur ekki 
minnkað, heldur fremur aukizt, því að eins 
konar „þreytu" hefur gætt hjá sumum 
fyrirtækjum, er áður sendu skýrslur reglu-
lega. Enda þótt skil verði um síðir, valda 
endurteknar tafir töluverðri aukavinnu í 
hagskýrslugerðinni — utan fyrirhafnar og 
leiðinda. Það skal skýrt fram tekið, að 
erfiðleikarnir stafa einkum af minni verzl-
unum. Nær allar hinar stærri skila vel og 
oftast án ítrekana, einnig samvinnuverzl-
anir og ríkisverzlanir. 

Innheimtutregðan er að líkindum ekki 
sprottin af tortryggni, heldur af kæruleysi 
eða e. t. v. vanþroska. Kaupmenn hafa ekki 

— fremur en aðrir atvinnurekendur — 
vanizt slikri skýrslugerð almennt og gera 
sér ekki grein fyrir gildi hennar, enn síður 
fyrir þeim notum, sem þeir geta sjálfir af 
henni haft. 

Hins vegar verður að teljast hæpið, ef 
eigandi eða framkvæmdastjóri fyrirtækis 
veit ekki eða getur ekki upplýst, hverju 
sala hans í mánuði nam, tiltölulega fljótt 
að mánuði loknum, — einkanlega þegar 
þess er gætt, að mánaðarsalan er að hluta 
fé, sem fyrirtækið hefur innheimt af neyt-
endum f. h. ríkissjóðs. Slíkur maö'ur hefur 
a. m. k. ekki röggsemi góðs stjórnanda, þó 
að sleppt sé tali um bókhaldsóreglu. 

Á hitt skal fúslega minnt, að félög smá-
söluverzlana, Kaupmannasamtök íslands, 
hafa sýnt lofsverðan skilning og samstarfs-
vilja. 

Fyrirvarar og tálkun. — Við túlkun á 
þessum hagtölum er margs að gæta, enda 



eru tölurnar á byrjunarskeiði og byrjunar-
skeiðið sjálft næsta óreglulegt. Það hefur 
mótazt af miklum sveiflum í Jþjóðartekjun-
um og tveim gengislækkunum af völdum 
þessara sveiflna. Hér hefur ávallt verið 
gert ráð fyrir því, að slíkar tölur, sem eru 
byggðar á úrtaki og áætlaðar, væru að 
upphæð allt að 5% of eða van, en sýndu 
hins vegar að hundraðshluta nokkurn veg-
inn rétta hreyfingu frá einu tímabili til 
annars. Gjarnan má geta þess, að vegna 
skipulagsatriða í nýhverfum lét Reykja-
vikurborg nýlega framkvæma könnun á 
heildarveltu í matvöruflokknum skv. sölu-
skattsskýrslum 1968, og gaf sú könnun til 
kynna minna en 2% mismun frá hinum 
áætluðu tölum Seðlabankans. Er mismun-
urinn auðskýrður með gjöldum fyrir þjón-
ustu á vegum verzlana, sem síðarnefndar 
tölur hafa að geyma, en söluskattsskýrslur 
ekki. 

Þegar menn virða fyrir sér töflur á 38.—-
41. bls. — og raunar áður birtar töflur hlið-
stæðar — er rétt að hafa þessi atriði í huga: 

(1) Ný bókhaldslög gengu í gildi frá 
byrjun árs 1969 og eru talin hafa leitt til 
betra framtals hjá fyrirtækjum almennt, 
einkum hinum smærri. 

(2) Fæð verzlana í undirflokkum veldur 
því, að hækkun eða lækkun sölu hjá ein-
stökum þeirra getur haft töluverð áhrif á 
heildina, eins og t. d. ef útsala er haldin 
eða ný auðseljanleg vörusending tekin upp. 
Verða þannig stundum að því er virðist 
tilviljanakenndar breytingar, þegar gerður 
er samanburður við tilsvarandi mánuð 
fyrra árs í þessum undirflokkum. 

(3) Breyttar neyzluvenjur koma einnig 
við sögu. Þar má t. d. benda á mínus-tölur 
í samanburðardálki fyrir fiskbúðir. Hin 
sérkennilega lækkun fisksölu frá nóvember-
mánuði 1968 og áfram verður skýrð að 
nokkru með því, að annar stærsti fisk-
salinn, Fiskhöllin, hætti þá rekstri. Útibú 
verzlunarinnar hafa síðan verið opnuð af 
öðrum aðilum, eitt eftir annað, án þess 
að veruleg aukning fisksölu hafi átt sér 
stað. Meginskýringin á lækkuninni er sú, 
að matvöruverzlanir selja í vaxandi mæli 
fisk í umbúðum upp úr frystikistum, þannig 

að salan kemur fram hjá þeim. Á sama 
hátt selja nýlenduvöruverzlanir kjöt í um-
búðum upp úr frystikistum, og fer munur 
á kjöt- og nýlenduvöruverzlunum af þeim 
sökum minnkandi. 

(4) Smávægileg frávik eru á stöku stað 
af því, að Örfá fyrirtæki fylltu skýrslur ekki 
rétt út í byrjun, —- töldu t. d. búðir í Kópa-
vogi/Hafnarfirði með búðum í Reykjavík. 
Vitneskja um þetta fékkst þá fyrst, er eldri 
tölur höfðu verið birtar. Þá ber og að líta 
á verkfall í marz 1968. Það bitnaði aðal-
lega á mjólkursölu og benzínsölu, er sýna 
því óeðlilega hækkun í marz 1969. 

(5) Loks er að nefna gengislækkanirnar, 
sem hafa orkað mjög á þessar hagtölur og 
með margvíslegum hætti. Verða þær rædd-
ar í sérþætti hér á eftir. 

Gengislækkun. — Fyrri gengislækkun 
átti sér stað í nóvember 1967, hin seinni 
í nóvember 1968, en hvor um sig olli ann-
ars vegar afbrigðilegri vörusölu og hins 
vegar verðhækkunum, sem vöruðu a. m. k. 
12 mánuði á eftir, þ. e. allt fram undir lok 
ársins 1969. Þessi áhrif eru nánar sagt 
þannig: 

a) Þegar gengislækkun er í vændum, auka 
neytendur vörukaup sín vegna yfirvofandi 
verðhækkana. Sumir birgja sig upp af nauð-
synjum, aðrir verða sér í flýti úti um 
hluti, eins og t. d. klæðnað eða húsbúnað, 
sem þeir þarfnast e. t. v. ekki í bili. Getur 
slík sölu-alda haldizt nokkru fram yfir 
sjálfa gengislækkunina, meðan kaupmenn 
auglýsa enn „vörur á gamla verðinu". 

b) Þegar gengislækkun hefur verið fram-
kvæmd, gætir verðhækkana bæði misjafn-
lega fJjótt eftir magni birgða í verzlunum 
og misjafnlega mikið eftir hlutdeild inn-
fluttra vara í heildarveltu fyrirtækjanna. 
Áhrif verðhækkananna á sölu eru svo aftur 
háð teygjanleika eftirspurnar, eins og að 
verður vikið síðar í greininni. 

Vegna alls þessa geta hreyfingar í smá-
söluverzlun verið allóreglulegar, meðan á 
breytingaskeiðinu stendur, og samanburð-
artölur við næsta ár á undan verður að 
túlka með gætni. Við slíkar aðstæður er 
örðugt og ótímabært að rekja árstíða-
sveiflur. 
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*) Ár 1967 lauslega áætíað. 

Af því, sem segir í lið a), leiðir, að hag-
stæð áhrif á vöruskiptajöfnuð eftir gengis-
lækkun má að nokkru skrifa á reikning 
óhagstæðra áhrifa rétt fyrir og fyrst á 
eftir gengislækkun. Með öðrum orðum: 
Kaup á innfluttum varningi dragast ekki 
saman fyrir þá sök eina, að verðlag hækk-
ar við gengislækkunina, heldur einnig vegna 
þess, að neyzluþörf og þar með eftirspurn 
var áður fullnægt fram í tímann. Skýrir 
þetta að sínu leyti hina vægu söluhækkun 
eða jafnvel sölulækkun — að miða við fyrra 
ár, sem sýnd er í %-dálkum taflnanna. 

Lagfæring talna eftir verðbreytingum.-— 
Slíkar lagfæringar talna hafa verið gerðar 
í Bandaríkjunum og Kanada, en þeim hef-
ur í flestum greinum verið hætt, enda ekki 
taldar svara kostnaði. Er miklum vand-
kvæðum bundið að finna, hvenær verðbreyt-
ing, t. d. verðhækkun, kemur fram í sölu-
hækkun, því að fyrst seljast vörur á eldra 
verðinu. Þegar aðeins nýju vörurnar eru 
á boðstólum, dregur um hríð úr sölu, því 
að vinnulaun og kaupgeta drollir oftast á 
eftir vöruverðinu. Leynir það hækkuninni 

í bili. Þá er og erfitt að meta hlut tiltek-
innar verðhækkunar í heildarsölu, t. d. verð-
hækkunar á kaffi eða á sykri og kornvör-
um í matvöruflokknum. 

Hjá okkur hafa hins vegar orðið mjög 
óvenjulegar verðhækkanir af völdum 
tveggja gengislækkana með árs millibili, 
sem aftur stöfuðu af snöggum og meiri 
háttar samdrætti í útflutningstekjum. Er 
því freistandi að umreikna þessar tölur um 
smásöluveltu og leiðrétta gagnvart verð-
breytingum, svo að sjá megi raunveruleg 
áhrif á eftirspurn og neyzlu, þ. e. áhrif á 
magn vörukaupa. Vegna atriða, sem um 
getur á 42. bls. svo og vegna verðupp-
lýsinga, sem falla ekki að öllu leyti saman 
við flokkaskiptinguna í hagskýrslugerðinni, 
verður aðeins framkvæmt gróft mat, er 
miðast við árið í heild og meðalvísitölu. 

Fyrst er þá að fá samræmdar árstölur 
í aðalflokkunum, enda var skipan talna 
sem fyrr segir með nokkuð öðrum hætti 
1969 en 1967—8. Þetta er auðvelt verk. í 
matvöruflokknum þarf einungis að sleppa 
söluturnum ásamt tóbaks- og sælgætisverzl-
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unum, sem komu inn í hagskýrslugerðina 
frá og með júní 1969. Gólfteppa- og glugga-
tjaldaverzlanir eru hins vegar látnar fylgja 
fatnaðar- og vefnaðarvöruflokknum áfram, 
en þær voru skv. atvinnuvegaflokkun Hag-
stofu fluttar undir húsbúnað frá og með 
júní 1969. Skóbúðir fylgja og þessum flokki 
frá byrjun til enda. Sjá 3. töflu á 43. bls. 

Þar sem gagnasöfnun Seðlabankans um 
smásöluveltu hófst ekki fyrr en í október 
1967, er ekki um neinar heildartölur fyrir 
það ár að ræða. Hér er þó gerð tilraun til 
þess að áætla þær lauslega. Fundinn er 
stuðull fyrir síðasta ársfjórðung 1968. Ef 
okt./des.-sala í matvöruflokknum 1968 er 
margfölduð með 352,1, kemur heildarsala 
ársins út, en stuðlar fyrir hina flokkana 
eru þessir: Fatnaðar- og vefnaðarvöru-
flokkur 288,2, húsbúnaðarflokkur 242,0, út-
sölustaðir áfengis 356,1 og benzínstöðvar 
325,4. Með þvi að beita þessum sömu stuðl-
um á okt./des.-tölur 1967 fást niðurstöður 
eins og sýndar eru í fremsta dálki á 3. töflu. 
Er margt líkt með árunum 1967 og 
1968. Bæði voru ár haglægðar hérlendis. 
Gengislækkun varð í sama mánuði beggja. 
Hin seinni var að visu róttækari og að 
hluta fyrr — í formi gjalds á innflutning 
og skatts á ferðagjaldeyri, en þar á móti 
kemur, að kaupgetuskorts var tekið að 
gæta meira síðara árið, einkum þegar á 
leið. Eru líkur til þess, að hinar lauslega 
áætluðu tölur fyrir árið 1967 fari nærri 
sanni, enda þótt vissulega beri að taka 
þeim með fyrirvara og þá að sjálfsögðu 

einnig samanburðardálki, er sýnir %-breyt-
ingu frá 1967 til 1968. — Sölufjárhæðir 
1968 og 1969 eru hins vegar allar byggðar 
á traustu úrtaki og þar með líka saman-
burðardálkur, er sýnir %-breytingu frá 
1968 til 1969. 

Í 4. töflu getur svo að líta þessar hag-
tölur, er kúfur verðhækkana hefur verið af 
þeim tekinn. Lét Hagstofa Íslands góðfús-
lega í té vegnar vísitölur, sem notaðar voru 
í þessu skyni. í 1. dálki er verðlag ársins 
1967 = 100. Svo er einnig í 3. dálki, en í 
5. dálki er verðlag ársins 1968 = 100. 

Svo sem fram kemur af töflunni, er um 
greinilegan samdrátt í smásöluverzluninni 
að ræða bæði árið 1968 og árið 1969 — og 
þó öllu meiri seinna árið. Samdrátturinn 
er minni í nauðsynjum, matvörum og fatn-
aði, þar sem eftirspurn er lítt teygjanleg. 
Hann er til mikilla muna meiri í húsbún-
aði, þar sem eftirspurn er teygjanleg. Auk 
þess leiðir samdrátt í sölu húsbúnaðar beint 
af samdrætti í byggingariðnaðinum, sem 
er eitt helzta einkenni haglægðar. Eftir-
tektarvert er, að sala á húsbúnaði fellur 
tiltölulega lítið árið 1968 eftir fyrri gengis-
lækkun. Er skýringarinnar getið hér að 
framan á 43. bls. Yfirvofandi hækkun verð-
lags fyrst eftir gengislækkun örvar til 
kaupa, meðan vörur á gamla verðinu eru 
enn fáanlegar. Má í því sambandi minna 
á, að húsgögn héldust því nær óbreytt i 
verði út árið 1968. 

Lækkun benzínsölu er minnst, og kemur 
það heim og saman við reynslu Kanada-
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manna. Í nýlegri skýrslu um svipaðar tölur 
þaðan er greint frá því, að eftirspurn eftir 
benzíni sé jafnvel enn stöðugri en eftirspurn 
í sjálfum matvöruflokknum. Bíllinn er orð-
inn þarfasti þjónninn, sem menn geta sízt 
án verið. — Áfengi á útsölustöðum hefur 
hins vegar fallið allört 1968 eftir fyrri 
gengislækkun, en náð sér á strik aftur 1969. 

Fjölgun íbúa á höfuðborgarsvæðinu um-
rætt tímabil gerir samdráttinn að sjálf-
sögðu meiri en tölurnar sjálfar sýna. 

Um þennan samdrátt í smásöluverzlun-

inni í heild er það að öðru leyti að segja, 
að hann speglar hina miklu rýrnun, sem 
varð í útflutningstekjum okkar þessi ár. 
Samdrátturinn i þjóðartekjunum á sama 
tíma var þó hvergi nærri eins mikill, því 
að á móti komu opinberar aðgerðir, notkun 
gjaldeyrisvarasjóðs, erlendar lántökur o. fl., 
sem allar miðuðu að því að halda uppi þjóð-
artekjunum, þrátt fyrir hrun útflutnings-
tekna af völdum aflabrests á miðum og 
verðfalls á heimsmarkaði. 



Greiðslujöfnuður við útlönd 1968 

Skýrslum um greiðslujöfnuð við útlönd 
er ætlað að sýna heildarviðskipti þjóð-

arbúsins við umheiminn á ákveðnu tímabili. 
Greiðslujafnaðaryfirliti má skipta í fjóra 

aðalþætti: vöruskipti (inn- og útfluttar vör-
ur), greiðslur fyrir þjónustu, sem oft eru 
kallaðar duldar greiðslur, framlög án end-
urgjalds og fjármagnshreyfingar. 

Í greiðslujafnaðarskýrslum er verð inn-
og útflutnings gert upp á sama grundvelli, 
þ, e. hvort tveggja er miðað við f.o.b.-verð-
mæti, gagnstætt því sem jafnan er gert í 
verzlunarskýrslum, þar sem innflutningur 
er oftast talinn c.i.f., en útflutningur f.o.b. 

Á árinu 1968 varð mismunur á verðmæti 
inn- og útflutnings, vöruskiptajöfnuðurinn, 
þannig reiknaður óhagstæður um 2.736 
millj. kr., ef miðað er við það gengi, sem 
gilti mestan hluta ársins, þ. e. 57 kr. stofn-
gengi, en árið áður varð vöruskiptajöfnuð-
urinn óhagstæður um 3.028 millj. kr., ef 
miðað er við sama gengi og árið 1968. Sé 
hins vegar miðað við núverandi stofngengi, 
88 kr., nam hallinn á vöruskiptajöfnuði 
4.224 millj. kr. 1968, en 4.676 milllj. kr. árið 
áður. 

Í þeim töflum og línuritum, sem fylgja 
þessari grein, hafa allar tölur, með tilliti 
til samanburðarhæfni, verið umreiknaðar 
til sama gengis miðað við núverandi stofn-
gengi, 88 krónur fyrir hvern bandarískan 
dollar, að undanskildum tölum í 3. töflu, 
en þar eru tölur hvers árs miðaðar við það 
gengi, sem í gildi var meginhluta viðkom-
andi árs, og tölum í 5. töflu, sem sýnir 
greiðslujöfnuðinn 1968 skipt á lönd, þar 
er gengið miðað við 57 kr. stofngengi. 

Helztu þjónustuliðir (duldar tekjur og 
gjöld) eru flutningar, tryggingar, vextir, 

ferðalög, viðskipti við varnarliðið, vinnulaun 
og opinber þjónusta. Mismunur á inn- og 
útfluttri þjónustu, þjónustujöfnuðurinn, 
varð hagstæður um 173 millj. kr. 1968, en 
70 millj. kr. árið áður, og er þá bæði árin 
miðað við 88 kr. stofngengi. 

Heildarniðurstaða vöruskiptajafnaðar og 
þjónustujafnaðar kallast viðskiptajöfnuð-
ur. Á árinu 1968 varð viðskiptajöfnuður-
inn óhagstæður um 4.051 millj. kr., en 4.606 
millj. kr. árið áður, og er þá bæði árin 
miðað við 88 kr. stofngengi. 

Línurit á 48. bls. sýnir annars vegar inn-
fluttar vörur og duldar greiðslur, en hins 
vegar útfluttar vorur og duldar tekjur síð-
ustu fimm ár. Á 47. bls. er línurit, sem sýn-
ir viðskiptajöfnuð, fjármagnsjöfnuð og 
heildargreiðslujöfnuð s.l. tíu ár. Innflutn-
ingur er í þessum línuritum eins og annars 
staðar í greininni talinn á f.o.b.-verði og 
allar tölur línuritanna miðaðar við 88 kr. 
stofngengi. 

Til sérhverra viðskipta, sem færð eru 
á hina ýmsu liði viðskiptajafnaðarins og 
greiðslur koma fyrir, svarar færsla á ein-
hvern fjármagnsreikning. Eru niðurstöður 
af þeim færslum sýndar í fjármagnshreyf-
ingum greiðslujafnaðaryfirlitsins. Fjár-
magnshreyfingum má skipta á ýmsa liði. 
Er algengt að gera greinarmun á fjár-
magnshreyfingum opinberra aðila annars 
vegar og einkaaðila hins vegar. Hvorum 
flokki fyrir sig má svo aftur skipta annars 
vegar í hreyfingar til langs tima, t. d. lán-
tökur til eins árs og lengri tíma og afborg-
anir af slíkum lánum, og hins vegar stutt-
ar hreyfingar, svo sem breytingar á reikn-
ingsstöðu fyrirtækja, stutt vörukaupalán, 
gjaldeyrisstöðu bankanna o. fl. Oft er þó 
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Önnur OECD-lönd, en til þeirra teljast 
aðildarríki OECD í Evrópu, önnur en 
Bretland og Írland. 

Rússland og Austur-Evrópa. Auk Rúss-
lands teljast til þessa svæðis Austur-
Þýzkaland, Búlgaría, Pólland, Rúmenía, 
Tékkóslóvakía og Ungverjaland. 

Önnur lönd. Hér eru talin þau lönd, sem 
ekki teljast til neins af framangreind-
um fjórum svæðum, og eru þar á með-
al t. d. Finnland, Júgóslavía, Japan, 
Brasilía og Ísrael. Hér eru einnig færð 
viðskipti við alþjóðastofnanir. 

Viðskiptajöfnuðurinn við Bandaríkin 
hefur verið hagstæður öll árin, sem taflan 
nær yfir, og viðskiptajöfnuðurinn við sterl-
inggreiðslusvæðið hefur verið hagstæður 
árin 1964—1966, en óhagstæður 1967 og 
1968. Miklum hluta af hinum hagstæða 
jöfnuði í dollurum og sterlingspundum hef-
ur verið varið upp í jöfnun á viðskiptum 
við önnur OECD-lönd, sem hafa verið 
óhagstæð öll árin, svo og til jöfnunar á 
viðskiptum við önnur lönd, sem einnig hafa 
verið óhagstæð allt tímabilið. Viðskiptin 
við Rússland og Austur-Evrópu voru óhag-
stæð 1964 og 1965, hagstæð 1966 og 1967, 
en aftur óhagstæð 1968. 

Fimmta tafla sýnir helztu liði greiðslu-
jafnaðarins 1968, skipt á landsvæði. Þar 
má sjá, að vöruskiptajöfnuðurinn hefur 
verið hagstæður við Bandaríkin og Kanada 
um 390 millj. kr., en óhagstæður við öll 
hin landsvæðin. Þjónustujöfnuðurinn varð 
hagstæður við Bandaríkin og Kanada um 
766 millj. kr., en óhagstæður við öll hin 
svæðín. Í 5. töflu er gengið miðað við 57 
kr. stofngengi. 

Skýrslur um greiðslujöfnuðinn eru 
samdar af hagfræðideild Seðlabankans, og 
eru upplýsingar fengnar frá ýmsum fyrir-
tækjum og opinberum aðilum. Þær eru víða 
ófullnægjandi, þannig að þurft hefur að 
gera áætlanír á einstökum liðum, en þær 
eru að sjálfsögðu ekki nákvæmar. Mætti 
t. d. benda á, að væru nákvæmar upplýsing-
ar fyrir hendi, ættu samanlagðar niður-
stoðutölur viðskiptajafnaðar, fjármagns-
jafnaðar og framlaga án endurgjalds að 
vera jafnar og breyting gjaldeyrisstöðunn-

breyting á gjaldeyrisstöðunni skilin frá 
öðrum fjármagnshreyfingarliðum og sýnd 
í sérstökum lið á greiðslujaínaðaryfirlit-
inu, þar sem breyting á gjaldeyrisstöðunni 
er þá heildarniðurstaðan af breytingum á 
öllum öðrum liðum yfirlitsins eða í raun-
inni heildargreiðslujöfnuðurinn. 

Mótbókun vegna vöru, þjónustu eða fjár-
magns, sem látin eru í té eða tekið við án 
endurgjalds, er færð á sérstakan lið í 
greiðslujöfnuðinum, sem nefnist framlög 
án endurgjalds. 

Skipting á landsvæði. Í 1. töflu er við-
skiptajöfnuðinum (vörum og þjónustu) ár-
in 1964—1968 skipt á eftirtalin landsvæði: 

Bandaríkin og Kanada. 
Sterlinggreiðslusvæði, en til þess teljast 

Bretland, Írland, brezkar nýlendur og 
sambandslönd, önnur en Kanada. 
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ar. Á því tímabili, sem yfirlit 3. töflu nær 
yfir, hefur jafnan verið um einhvern mis-
mun að ræða, eins og sjá má á E-lið töfl-
unnar. Á árinu 1968 nam þessi mismun-
ur 64 millj. kr. 

Hér á eftir verður gerð nánari grein fyr-
ir einstökum liðum greiðslujafnaðarins, og 
á það, nema annað sé tekið fram, við 3. 
töflu, sem sýnir sundurliðað yfirlit 1964— 
1968. 

Vörur. Útflutningur (1.) er talinn á f.o.b.-
verði, þ. e. söluverði afurða fluttra í skip 
í útflutningshöfn. Til þess að fá sambæri-
legt verð á fisk, sem fluttur er af fiski-
miðum með íslenzkum skipum til sölu í 
erlendum höfnum, er dreginn frá söluverði 
hans innflutningstollur og áætlaður sölu-
kostnaður erlendis, ásamt áætlaðri upphæð 
á tonn fyrir flutningskostnaði. Flutnings-
kostnaður þessi telst svo til tekna í liðn-
um farmgjöld íslenzkra skipa í millilanda-
siglingum. 

Birgðabreyting erlendis (3.) er vegna 
birgðabreytinga á freðfiski, sem seldur er 
í umboðssölu í Bandaríkjunum, en birgðir 
þar minnkuðu sl. tvö ár. 

Innflutningur (4.—8.) er talinn á f.o.b.-
verði, þ. e. á verði í útflutningslandinu, en 
ekki c.i.f., eins og venjulega í verzlunar-
skýrslum. Enn fremur er innflutningur eins 
og aðrir liðir greiðslujafnaðarins umreikn-
aður í íslenzkar krónur miðað við kaup-
gengi, en ekki sölugengi, eins og i verzl-
unarskýrslum. Þá er rétt að geta þess, að 
lengingar á flugvélum og fiskiskipum eru 
taldar með innflutningi skipa og flugvéla 
í greiðslujafnaðarskýrslum, en eru ekki 
teknar með innflutningi í verzlunarskýrsl-
um. Er eðlilegra að telja slíkar endurbygg-
ingar með vöruskiptum en þjónustu, þótt 
stundum geti orkað tvímælis um það, hvort 
gagngerar viðgerðir beri að telja með al-
mennum viðgerðum eða endurbyggingum. 
Á árinu 1968 var ekki um að ræða neinar 
slíkar endurbyggingar, en árið áður námu 
þær samtals 45 millj. kr. á því gengi, sem 
gilti meginhluta þess árs. í 6. lið, innflutt 
vegna byggingar álbræðslu, eru auk efnis 
til byggingar álbræðslunnar í Straumsvik 
meðt.aldar vinnuvélar og tæki, sem verk-

takar þurfa á að halda við byggingarfram-
kvæmdir. Þessi innflutningur vegna verk-
taka er hins vegar ekki talinn með í inn-
flutningsskýrslum Hagstofunnar. 

Þjónusta. Við ákvörðun á liðnum tekjur 



GREIÐSLU.JÖFNUÐUR V I Ð ÚTLÖND 1968 49 

af erlendum ferðamönnum (1.) hefur ein-
göngu verið stuðzt við það, sem skilað hef-
ur verið til bankanna af ferðamannagjald-
eyri. 

Eftirfarandi tölur sýna sundurliðun á 
farmgjaldatekjum íslenzkra skipa í milli-
landaflutningum (2.) siðast liðin tvö ár í 
millj. kr. og miðað við 57 kr. stofngengi 
bæði árin: 

1967 1968 
Af útflutningi ísfisks 30 40 
Af öðrum útflutningi 300 274 
Af öðrum flutningi 100 31 

Samtals 430 345 

Tekjur íslenzkra flugvéla námu rúmlega 
42% af heildartekjum af þjónustu á ár-
inu 1968, en rúmlega 35% árið áður. 

2. tafla.. Fjármagnshreyfingar, nettó. 
(í millj. kr. miðað við stofngengi 88,00 kr.) 



50 F J Á R M Á L A T l Ð INDI 

3. tafla. Greiðslujöfnuðw við útlönd 1964—1968. 
( í millj. kr.) 
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3. tafla. Greiðslujöfnuður við útlönd 1964—1968 (framh.) 
(í millj. kr.) 

Alls 
Framlög án endurgjalds, nettó 

D. Fjármagnshreyfingar: 
Frá útlöndum: 

1. Lánlökur einkaaðila (lánsfé notað á árinu) 
2. Fyrirframgr. fyrri ára fyrir skip og flugvélar innfl. 

á árinu 
3. Lækkun á ógreiddum útflutningi 
4. Erlent einkafjármagn ti! aíviruaurekstrar 
5. Lækkun á lausafé og aukning lausaskulda einka-

aóila, nettó 
6. Lántökur opinberra aðila (lánsfé notað á árinu) 

Frá útlöndum, alls 

Til útlanda, alIs 
Fjármagnsjöfnuður 

E. Skekkjur og vantaliö, nettó 
F. Heildargreiðslujöfnuður (= breyting á gjaldeyris-

stöðu) 

Atli.: Verðmæti innfluttrar vöru, eins og annarra liða greiðslujafnaðarins, er umreiknað í íslenzkar krónur, 
miðað við kaupgengi. Tölur hvers árs eru miðaðar við það gengi, sem gilti meginhluta ársins, Eru því 
íölur ársins 1967 miðaðar við það gengi, sem gilti fyrir 24. nóvember 1967, og tölur fyrir árjð 1968 eru 
miðaðar við gengi, sem gilti fyrir 12. nóvember 1968. 

Helztu vaxtatekjur (9.) eru vextir af er-
lendri verðbréfaeign Seðlabankans, og 
vaxtagjöld (21.) eru einkum vextir af 
samningsbundnum lánum og lausaskuldum 
bankanna. 

Tekjur vegna varnarliðsins (11.) eru 
tekjur af olíusölu til bandaríska varnar-
liðsins, tekjur vegna byggingarstarfsemi 
og annarra útgjalda þess hér á landi. Bygg-
ingarefni og annað, sem flutt er inn og selt 
varnarliðinu, er fært til gjalda á 6. lið yfir-
litsins um innfluttar vörur, eins og frá hef-

ur verið sagt hér að framan. 
Í liðnum ferða- og dvalarkostnaður (14.) 

er almennur ferða- og dvalarkostnaður 
stærsti þátturinn og nam 230 millj. kr. 
1968, þá námskostnaður, 101 millj. kr., og 
útgjöld vegna verzlunarferða, 26 millj. kr. 
Framangreindar tölur eru miðaðar við 57 
kr. stofngengi. Ekki er víst, að skiptingin 
milli útgjalda til verzlunarferða og almenns 
ferða- og dvalarkostnaðar sé nákvæm. Upp-
hæðir eru teknar samkvæmt skýrslum um 
gjaldeyrissölu gegn leyfum gjaldeyrisbank-
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4. tafla. Greiöslujöfnidur vió útlönd 1964—1968. 
(Samandregið yfirliíí millj. kr. umrciknað miöaó viö 88,00 kr. stofngengi) 
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5. tafla. Greiðslujöfnuður við útlönd 1968, skipt á lönd. 
(ímillj. kr.) 

Bandarikin Steriinggreiö- Önnur OECD Rússland og 
og Kanada shisvœðið -Vönd A.-Evröpa Önnur iönd Samtais 

anna ásamt sölu ferðamanna á íslenzkum 
gjaldeyri erlendis. 

Í liðnum erlendur kostnaður við utan-
ríkisþjónustu (22.) er innifalinn kostnaður 
við rekstur sendiráða, ræðismannaskrifstofa 
og opinberan erindrekstur erlendis. 

Ýmsar tekjur og gjöld eru einkum um-
boðslaun, leiga fyrir kvikmyndir, greiðsl-
ur fyrir tækni- og sérfræðiþjónustu og 
fleira, sem ekki er talið annars staðar. 

Framlög án endurgjalds. í liðnum fram-
lög til alþjóðastofnana (2.) eru framlög 
vegna rekstrarkostnaðar ýmissa alþjóða-
stofnana. í 3. lið eru eignayfirfærslur einka-
aðila. 

Fjármagnshreyfingar. Lántökur einka-
aðila árin 1964—1968 eru einkum vegna 
skipa- og flugvélakaupa. Sömuleiðis eru af-
borganir af lánum einkaaðila að mestu leyti 
vegna slíkra lána. Erlendar lántökur, bæði 
einkaaðila og opinberra aðila, eru hér tald-

ar með þeirri fjárhæð, sem talin hefur verið 
notuð á viðkomandi ári. Er oft mikill mun-
ur á því á hverju einstöku ári, hvað samið 
hefur verið um af erlendum lántökum, og 
hinu, hve mikið hefur verið notað. Á árinu 
1968 námu afborganir af lánum einkaaðila 
383 millj. kr. umfram Iántökur þeirra, en 
lántökur opinberra aðila námu 1.323 millj. 
kr. umfram afborganir, þannig að í heild 
jukust fastar erlendar skuldir um 940 millj. 
kr. á árinu 1968 miðað við 57 kr. stofn-
gengi. Er hér um að ræða samningsbundin 
lán til eins árs eða lengri tima. Frekari 
upplýsingar um erlendar lántökur 1968 er 
ao finna í 2. hefti Fjármálatíðinda 1969, 
138.—145. bls. 

Í liðunum lækkun á lausafé og aukning 
lausaskulda einkaaðila (5.) og bætt lausa-
fjárstaða einkaaðila (10.) eru m. a. inni-
falin stutt vörukaupalán innflytjenda, en 
lækkun þeirra nam 52 millj. kr. á árinu 
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6. tafla. Greiðslujöfnuður, samandregið yfirlit 1964—1968. 
(í millj. kr. miðað við stofngengi 88,00 kr.) 

1968. Að öðru leyti er hér um að ræða 
nettóniðurstöður af ýmsum stuttum reikn-
ingshreyfingum einkaaðila. 

Breytingar á innstæðum erlendra aðila 
(12.) sýna breytingar á inneign, sem 
Bandaríkjamenn hafa eignazt hér sam-
kvæmt samningum við þá um kaup á land-
búnaðarvörum, að því leyti sem þær eru 
ekki innifaldar í hreyfingum fastra lána. 

Aðrir liðir í yfirlitinu í 3. töflu ættu ekki 
að þurfa skýringa við. 

Sjötta tafla sýnir samandregið yfirlit, 
þar sem aðeins eru sýndar niðurstöðutölur 
af helztu þáttum greiðslujafnaðaryfirlits-
ins, og heildarniðurstaðan af hreyfingum 
hinna ýmsu þátta sýnir að lokum breytingu 
gjaldeyrisstöðunnar, sem er jöfn og heild-
argreiðslu jöfnuðurinn. 

51, 



Samgöngur og ferðamál 

Inngangur — Farþegaflutningar innan lands — Vöru-
flutningar innan lands — Farþegaflutningar milli landa 
— Gistiliús — Vöruflutningar milli landa — Kaupskipa-
stóllirm — BífreiSaeig-nin — Flugílotinn — Póstur og 
sími — Útvarp. 

(Grein þessi er tekin saman af Valdimar Kristinssyni). 

Inngangur. 

Annað hvort ár hefur verið rituð grein 
um samgöngur í Fjármálatíðindi og 

lauslega rætt um þróun samgöngumálanna 
innan lands og til og frá landinu. Ferðamál 
hafa eðlilega blandazt þarna saman við, 
og með tilliti til vaxandi mikilvægis þeirra 
hefur fyrirsögn greinarinnar verið breytt 
í „Samgöngur og ferðamál". 

Samgöngur til og frá landinu batna stöð-
ugt. Áætlunarflug með þotum verður um-
fangsmeira með ári hverju, og við kaup-
skipastól landsmanna bætast ný og full-
komin skip. Aftur á móti er eina eiginlega 
farþegaskipið orðið gamalt. 

Segja má, að samgöngumál innan lands 
standi á tímamótum. Flugferðirnar eru 
reyndar í föstum skorðum og verða í heild 
að teljast mjög góðar, en verið er að að-
laga strandsiglingarnar breyttum aðstæð-
um, og nýr áfangi er hafinn í vegagerð, 
Veiki hlekkurinn í samgöngumálum lands-
manna er að sjálfsögðu þjóðvegakerfið. Nú 
eru uppi víðtækar áætlanir um að bæta 
fjölförnustu leiðirnar, og eru framkvæmd-
ir þegar hafnar. Kostnaður er afar mikill, 
sérstaklega í næsta nágrenni við Reykja-
vik, þar sem umferðin verður fyrirsjáan-
lega svo mikil, að sérstök umferðarmann-
virki eru talin nauðsynleg, ef ekki á að 
tjalda til einnar nætur. 

Þykir mörgum að vonum upphæðirnar 
háar og óvænlega horfa um góðvegi milli 
landshluta með sama áframhaldi. Hefur 

gagnrýnin þannig að nokkru snúizt við, 
þar sem oft hefur verið haft orð á því, að 
lítið vit væri í að leggja veg heim að 
„hverju koti", eins og það hefur stundum 
verið orðað, á meðan vegir í nágrenni helztu 
bæja og þorpa landsins hafa oft verið ill-
færir, vegna þess hve umferðarþunginn hef-
ur brotið þá niður. 

Grundvöllur þessara deilna ætti bráðum 
að vera að mestu úr sögunni. Einhvers 
konar vegir liggja nú um Öll héruð, þótt 
marga þeirra þurfi auðvitað að bæta, og 
innan eins til tveggja ára verður lokið við 
mikilvægustu leiðir út frá Reykjavík. Eftir 
að góðvegirnir fara að teygja sig út á Suð-
urlandsundirlendið og upp í Borgarfjörð, 
verður því varla haldið fram, að verið sé 
að vinna sérstaklega fyrir Reykvikinga, þótt 
auðvitað njóti þeir góðs af, sem aðrir lands-
menn. 

En þegar fólkið er farið að kynnast góð-
um vegum, þá er eðlilegt, að gerðar séu 
kröfur um stöðugt framhald á lagningu 
þeirra. Þá sníður fjármagnsskorturinn okk-
ur þröngan stakk, því að þótt einstakling-
arnir kunni að komast vel af, þá eru aðeins 
tveir íbúar um hvern ferkílómetra lands-
ins. Ekki er það heldur góð nýting á fjár-
magni að leggja mikið í fáfarinn veg. Vel-
ferðarsjónarmið geta þó teygt góðu vegina 
lengra, bæði með tilliti til ferðalaga og til 
þess að fá úr því skorið, hvaða byggðir eru 
Iífvænlegastar, ef samgöngukerfið er ekki 
hemill á framgangi þeirra, 
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Á meðan ekki verður ráðið við fullkomna 
vegagerð, sem skiptir hundruðum kíló-
metra, þá ætti að geta komið til greina 
að leggja slitlag á ýmsa kafla á helztu 
þjóðvegum, sem eru vel lagðir á þurrum 
jarðvegi, þótt ekki verði hægt að tengja 
kaflana saman á þennan hátt fyrr en síðar. 
Þeir, sem hafa kynnzt olíumölinni í Flóan-
um, mundu fagna öðru eins framtaki víða 
um land. 

Á þessari öld hefur islenzku þjóðinni tek-
izt á flestöllum sviðum að skapa sér sam-
bærilegar aðstæður við það, sem gerist 
meðal framsæknustu þjóða. Vegakerfið hef-
ur verið hin stóra undantekning, þar sem 
það hefur mátt heita algerlega vanþróað. 
Það er þvi míkilvægt, að nú skuli vera haf-
izt handa um endurbætur í stórum stíl, en 
vel þarf að vinna, ef allir helztu vegir 
milli landshluta eiga að vera komnir í gott 
horf fyrir aldamót. 

Á árinu 1972 á að vera lokið endurlagn-
ingu veganna frá Elliðaám að Selfossi og 
frá Elliðaám að Kollafirði. Báðir hafa þess-
ir vegir um 1500 til 2500 bila umferð á dag 
og eru fjölfarnari heldur en Reykjanes-
brautin, sem enn er eini fullkomni þjóðveg-
ur Iandsins. Langfjölfarnasti þjóðvegurinn 
er þó milli Kópavogs og Hafnarfjarðar, en 
þar fara daglega yfir 10.000 bílar, enda 
er í ráði að leggja fjórar akreinar þarna 
á milli á næstu árum. 

Áðurnefndir vegir að Selfossi og Kolla-
firði verða malbikaðir, nema hvað hluti 
af leiðinni austur yfir fjall verður lagður 
olíumol, sem síðan verður endurnýjuð með 
malbiki innan fárra ára. Leiðin frá Úlfarsá 
að Þingvallavegamótum mun fylgja núver-
andi Mosfellssveitarvegi að mestu, nema 
hvað beygjur við Lágafell og Álafoss verða 
lagfærðar. Síðar verður þessi vegarkafli 
„innanbæjarvegur", en framtíðarþjóðvegur-
inn mun lagður niður undir Korpúlfsstaði 
og á grynningum yfir Leiruvog. Frá Kolla-
firði fer að styttast í Hvalfjörðinn, en með-
fram honum hafa verið lagðir margir góðir 
vegarkaflar, sem ættu að geta tekið við 
olíumöl eða malbiki. Ferjumál í Hvalfirði 
munu stöðugt í athugun, og verði siglingar 
teknar þar upp, mundi ekki verða malbikað 

1. tafla. Fólksflutningar á sérleyfis-
leiðnm 1956—19691). 

1) Fólksflutningar Landleiða h.f. eru ekki taldir með, 
sjá texta. 

2. tafla. Innanlandsflug Flugfélags 
Íslands 1955—1969. 

Flogin Far- Farþega- Flutn-
vegalengd þega- km ingar Póstur 
þús. km fjöldi i þús. tonn tonn 

1955 . . 1.150 44.512 10.013 949 107 
1956 . . 1.230 54.850 12.419 1.171 137 
1957 . . 1.309 59.501 \ .422 144 
1958 . . 1.079 56.045 11.737 1.478 144 
1959 . . 821 51.195 10.488 1.140 181 
1960 . . 868 51.593 10.879 1.053 151 
1961 . . 755 48.382 10.527 905 106 
1962 .. 907 68.091 14.976 1.120 127 
1963 . . 893 66.653 15.416 982 117 
1964 . . 965 74.598 17.236 1.054 128 
1965 . . 1.181 93.489 22.274 1.291 177 
1966 . . 1.433 111.724 27.082 1.925 351 
1967 . . 1.474 117.988 28.234 2.656 434 
1968 . . 1.295 109.516 25.448 3.008 422 
1969 . . 1.225 107.032 25.348 3.283 455 

nema að ferjustöðunum báðum megin. Verði 
aftur á móti að halda sig við veginn alla 
leið, þá má stytta hann nokkuð. 

Með því að leggja brú og veg yfir Laxár-
vog í Kjós styttist vegurinn um tæpa 4 km. 
í Brynjudalsvogi gæti hann stytzt um 1 km, 
og ákveðið mun vera að leggja veg og brú 
þvert yfir Botnsvog, sem styttir veginn þar 
um 5 km. Leiðin Reykjavík—Akranes 
mundi þá verða um 99 km. Þegar haldið 
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er áfram vestur og norður, mundi vegur-
inn væntanlega styttast um einn km hjá 
Laxá í Leirársveit. En mest munar þó um 
brú og veg yfir Borgarfjörð. Þar mundi 
leiðin upp í Borgarnes, og þar með einnig 
út á Snæfellsnes, styttast um 27 km, jafn-
framt því sem leiðin norður mundi einnig 
styttast um nokkra km. Að meðtöldum 
breytingunum í Hvalfirði mundi leiðin 
Reykjavík—Borgarnes þannig verða um 
110 km eða svipuð vegalengd og nú er upp 
á Akranes. Vel mætti hugsa sér, að veg-
urinn og brúin yfir Borgarfjörð yrðu lögð, 
áður en vegir í nágrenninu yrðu malbik-
aðir. í þessu sambandi má þó minna á, 
að langir vegkaflar meðfram Hafnarfjalli 
ættu, án mikillar lagfæringar, að geta tekið 
á móti olíumol eða malbiki. 

Nú fer mjög að styttast til ellefu alda 
afmælis Íslandsbyggðar. Telja verður mjög 
æskilegt, að Þingvallavegur verði lagaður 
nokkuð fyrir þann tíma og lagður oliumöl. 
Mætti hugsa sér, að lagfæringin færi fram 
sumarið 1973 og lagning oliumalarinnar í 
maí—júní 1974. Skemmtilegast væri, ef 
þessi lagfæring næði til alls Þingvalla-
hringsins suður að vegamótum Selfossveg-
ar hjá Ingólfsfjalli. 

Utan Suðvesturlands er umferðin mest 
í nágrenni Akureyrar. í svipinn liggur þar 
"íangmest á að laga vegina út á flugvöll 
og upp í Hlíðarfjall. Ef vegurinn upp í 
fjallið er meira og minna lokaður á vorin, 
þá er tómt mál að tala um lengingu ferða-
mannatímans þarna. Reyndar er aðeins um 
5 km veg að ræða, svo að ekki ætti að 
þurfa að standa lengi á endurbótum þess 
vegna. 

Farþegaf 1 utningar innan Iands. 
Farþegaflutningar hér á landi fara að 

langmestu leyti fram með bifreiðum. Fyrsta 
tafla sýnir fólksflutninga á sérleyfisleið-
um 1956—1969. Er þar um að ræða al-
menningsvagna, aðra en strætisvagna, sem 
eru í reglubundnum ferðum. Farþegunum 
hefur farið fækkandi á síðari árum, og mun 
stórfjölgun einkabíla eiga mestan þátt í 
því. En á árinu 1969 kemur fram fjölgun 

3. tafla. Farþegaflutningar á helztu 
flugleiðum innan Jancls 1955—1969. 

Rvík- Rvik- Rvik- Rvík-
Akureyri- - Vestm.eyj- ísafj,- Egilsst~ 

Rvík Rvík Rvík Rvík 
3955 13.330 9.177 5.520 4.078 
1956 17.113 11.821 6.219 5.617 
1957 18.525 12.366 6.48J 6.678 
1958 15.308 13.082 6.122 5.980 
3959 15.064 12.740 4.850 6.235 
1960 16.784 11.143 5.678 5.983 
1961 15.555 10.851 5.467 5.950 
1962 22.854 13.214 8.911 9.203 
1963 22.381 12.228 7.258 10.643 
1964 24.682 15.541 8.574 12.884 
1965 31.701 16.166 11.696 17.170 
19 66 34.604 22.922 15.510 19.588 
1967 38.438 25.848 15.092 18.632 
1968 36.337 22.528 13.825 13.188 
1969 35.952 21.620 14.099 12.445 

4. tafla. Farþegaflutningar ti! 
íslanás 1947—1969. 

íslendingar Útlendingar 

Aitkn- Aukn- Aukn- Aukn-
ing ing ing hig 

Fjuldi f f nri i°Á Fjaldi f.f ári 
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 -r929 -i-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 -r2,5 
1955 8.239 ^ 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 1J .227 1.149 IL4 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 [25,7 
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 -4-20,9 40.447 2.719 [7,2 
1969 19.482 -f-1.366 6,6 44.099 3.652 9,0 

á ný, án verulegra breytinga á ekinni vega-
lengd eða farþegakm. Veruleg farþegaaukn-
ing hefur því orðið á einni eða fleiri styttri 
leiðum. sem í eðli sínu svipar til strætis-
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vagnaferða. Strætisvagnar Reykjavíkur 
tóku upp nýtt leiðakerfi vorið 1970 með 
11 aðalleiðum. Breytingin miðar að auk-
inni hagræðingu fyrir farþegana og fyrir-
tækið og virðist i aðalatriðum hafa tekizt 
mjög vel. Fengin reynsla mun þó væntan-
lega leiða af sér nokkrar lagfæringar. Alls 
hafa Strætisvagnar Reykjavíkur um 50 
vagna í notkun. Strætisvagnafarþegum í 
Reykjavík hefur fækkað á undanförnum 
árum. Árið 1962 voru þeir flestir eða 18,2 
millj., en vorið 1969 voru farþegarnir 13,3 
millj. 

Innanlandsflugið er mjög mikilvægur 
þáttur í samgöngumálunum, og eru árlegir 
farþegar allmiklu fleiri en svarar helm-
ingi af íbúafjöldanum. Síðustu árin hefur 
þeim þó fækkað nokkuð, frá þvi sem mest 
var 1967. Kemur þetta fram á 2. töflu, 
en þar sést jafnframt, að vöruflutn-
ingar í lofti fara stöðugt vaxandi. Einstak-
ar flugleiðir eru sýndar á 3. töflu, en hin-
ar mikilvægustu þeirra eru einmitt leið-
irnar frá Reykjavík til Akureyrar, Vest-
mannaeyja, Ísafjaröar og Egilsstaða. Segja 
má, að allt áætlunarflug innan lands sé á 
vegum Flugfélags Íslands, en sum árin hafa 
nokkur minni flugfélög flogið til einstakra 
staða. 

Farþegaflutningar á sjó með ströndum 
fram eru ekki miklir og hafa farið minnk-
andi, þar sem gamla Esja og Hekla sigla 
nú ekki hér lengur. Í stað þeirra koma skip, 
sem eru fyrst og fremst flutningaskip. Þeg-
ar hægt er að komast með bíl eða fljúg-
andi, taka flestir það fram yfir farþega-
skipin, en þau hafa ekki rekstrargrund-
völl til að vera aðeins til vara, þegar færð 
er slæm eða veður hamlar flugi. Fimm 
skip halda uppi reglubundnum siglingum 
á ákveðnum stöðum. Herjólfur fer til Vest-
mannaeyja og Hafnar í Hornafirði, Akra-
borgin fer milli Reykjavikur og Akraness, 
flóabáturinn Baldur siglir um Breiðafjörð, 
Fagranesið um Ísafjarðardjúp og Drangur 
um Eyjafjörð og víðar. 

Vöruflutningar innan lands. 
Meginhluta af innflutningi til landsins 

er skipað upp í Reykiavíkurhöfn. Frá 

5. tafla. Farþegaflutntngar til Íslands eftir 
samgöngvtœkjum 1950—1969. 

Farþegar frá útiöndum 

Með skipum Með flugvélum 

6. tafla. Millilandaflug Flugfélags 
Íslands og Loftleiða 1950—J969. 

Flogin Far- Farþcga- Flutn-
vegalengd þega- km ingar Póstur 
þús. km fjöldi í þús. tonn tonu 

1950 708 5.702 11.776 172 15 
1955 3.330 27.295 93.284 382 51 
1956 4.025 36.943 119.611 555 64 
1957 5.472 45.922 154.659 557 70 
1958 4.750 49.129 162.789 706 72 
1959 5.859 57.925 223.333 928 89 
1960 6.043 64.851 250.558 529 91 
1961 6.232 76.881 315.934 677 127 
1962 8.347 103.520 474.633 831 213 
1963 8.671 1.12.744 517.058 846 190 
1964 9.488 144.179 652.942 1.052 271 
1965 10.614 189.860 886.911 1.328 282 
1966 10.967 227.494 1 019.172 2.148 502 
1967 10.865 259.436 1.142.531 2.645 648 
1968 10.960 266.383 1.172.697 4.164 806 
1969 10.745 275.580 1.252.765 5.079 866 

Reykjavík eru vörur því fluttar til allra 
landshluta. Reynt er þó að skipuleggja 
beina flutninga frá útlöndum til annarra 
landshluta. í samræmi við þessa viðleitni 
er Eimskipafélag Íslands nú að láta reisa 
stóra vöruskemmu á Akureyri. Vöruflutn-
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ingar með stórum vörubifreiðum hafa auk-
izt mjög á síðari árum. Margir aðilar standa 
að þessum flutningum, en smám saman 
hefur verið að komast betra skipulag á 
vörumóttökuna í Reykjavík, og er Vöru-
flutningamiðstöðin langstærsti aðilinn í 
þeim efnum. Frá Vöruflutningamiðstöðinni 
fóru vörur út á land sem hér segir: 1964 
11 þús. tonn, 1965 15 þús., 1966 21 þús., 
1967 19 þús., 1968 26 þús. og 1969 35 þús. 
tonn. Flutningsmagnið til Reykjavíkur er 
áætlað 1/3 af þessum tölum. Hækkunin frá 
ári til árs bendir ekki eingöngu til auk-
inna flutninga, heldur hafa æ fleiri aðilar 
látið Vöruflutningamiðstöðina annast vöru-
móttökuna, og eru nú 52 bílar skráðir hjá 
stöðinni, en það mun vera nær helmingur 
allra þeirra vörubifreiða, er annast flutn-
inga til og frá Reykjavík, 

Farþegaflutnvngar milli landa. 
Farþegaflutningar til Íslands á árunum 

1947-—1969 eru sýndir í 4. tölu, enda er 
nákvæmar skráð, þegar fólk kemur til 
landsins, heldur en þegar það fer frá því. 
Flestir farþeganna eru ferðamenn, en ekki 
er hægt að skilja á milli ferðamennsku og 
annarra erindagjörða. Flestir Íslendingar 
ferðuðust milli landa á árinu 1967 eða 
yfir 26 þús. Var það meira en þreföldun 
á 10 árum. Síðan varð fækkun, og komst 
talan niður fyrir 20 þús. 1969. Á árinu 1970 
er búizt við aukningu á ný. 

Stöðugt fjölgar erlendum ferðamönnum, 
sem koma til landsins, og komust þeir yfir 
44 þús. á siðasta ári. Eru þá ekki með-
taldir þeir, sem komu með erlendum 
skemmtiferðaskipum, og að sjálfsögðu ekki 
heldur þeir, sem millilenda á Kefalvíkur-
flugvelli. Af þessum 44 þús. ferðamönnum 
á árinu 1969 voru Bandaríkjamenn lang-
fjölmennastir eða 17.872. Mun það einkum 
stafa af því, að um fjórðungur allra far-
þeganna eru svokallaðir áfangafarþegar 
Loftleiða, sem stanza hér í einn til tvo 
sólarhringa, en meginhluti þeirra er ein-
mitt Bandarikjamenn. Næstir að fjölda 
voru Bretar eða 4.015, þá Þjóðverjar 3.999, 
því næst Danir og Færeyingar (sem bera 
dönsk vegabréf) 3.615, síðan Svíar 2.623, 

7. tafla. Heildarflutningsmagn 
milli Íslands og útlanda 1935—1969. 

Innflutningur Útflutningur 

Tonn Hlutfall Toun 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 643.500 193,0 198.118 169,7 
1956 718.400 215,3 241.179 205,9 
1957 663.300 198,8 235.233 200,8 
1958 673.000 201,7 255.203 217,9 
1959 700.062 209,8 239.408 204,4 
1960 666.111 199,6 296.173 252,9 
1961 601.825 180,4 339.277 289,7 
1962 677.000 202,9 395.781 337,9 
1963 753.250 225,8 435.443 371,8 
1964 763.993 229,0 437.228 373,3 
1965 826.429 247,7 507.880 433,6 
1966 838.953 251,4 539.663 460,7 
1967 879.280 263,5 406.642 347,2 
1968 934.309 280,0 315.466 269,3 
1969 862.883 258,6 393.613 336,1 

8. tafla. Innflutningur nokkurra 
vörutegunda (orkugjafa) í tonnum 1935-1969. 

Frakkar 1.624 og Norðmenn 1.616. Alls 
voru ferðalangarnir frá 83 þjóðlöndum úr 
öllum heimshornum. 

Í 5. töflu er farþegaflutningunum skipt 
milli skipa og flugvéla. Flutningar með 
skipum standa í stað, en því meiri fjöldi 
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kemur með flugyélum. Á árinu 1970 verður 
Gullfoss eina farþegaskipið, sem mun halda 
uppi reglulegum ferðum milli íslands og 
útlanda. Um 90% innlendra og erlendra 
ferðamanna á síðari árum hafa komið og 
farið með íslenzkum farkostum. Skiptir 
þetta miklu, þegar gildi ferðamálanna er 
metið fyrir þjóðarbúið. 

Sjötta tafla sýnir farþegafjölda í milli-
landaflugi Flugfélags Íslands og Loftleiða. 
Hafa farþegarnir nær tvöfaldazt á fimm 
ára tímabili frá 1964. Vöruflutningar eru 
komnir yfir 5 þús. tonn og hafa nær tvö-
faldazt á tveimur árum eða frá 1967. Um 
75% farþeganna koma í hlut Loftleiða og 
um 92% farþegakilómetranna og stafar það 
af því, hve flugleiðir þeirra eru lengri en 
Flugfélags Íslands. í línuriti á þessari síðu 
er gerður samanburður á þróun flugsins 
innan lands og milli landa. 

Frá Keflavík eru fastar flugferðir til 
New York, Glasgow, Lundúna, Luxemborg-
ar, Oslóar, Gautaborgar og Kaupmannahafn-
ar. Frá Reykjavík er enn fremur flogið til 
Þórshafnar í Færeyjum. Auk íslenzku flug-
félaganna halda tvö erlend flugfélög uppi 
áætlunarferðum til landsins, þ. e. Pan Ame-
rican, sem í mörg ár hefur flogið hér um 
einu sinni í viku, og frá 1968 flýgur SAS 
einnig vikulega. Búizt er við, að BEA taki 
upp flugferðir hingað 1971. Alls fóru um 
360.000 farþegar um Keflavíkurflugvöll á 
árinu 1969. 

Gistihús. 
Aðstaða til móttöku ferðamanna er nú 

allt önnur hér á landi en áður var, eftir 
að reist hafa verið nokkur nýtízkuleg hótel 
í Reykjavík og víðar um land. Nýtt hótel, 
Hótel Esja, verður tekið í notkun í Reykja-
vik sumarið 1970, og verið er að stækka 
Hótel Loftleiðir um helming. Á Akureyri 
er i athugun stækkun á eldri hótelum. 

Á árinu 1969 var gistihúsakosturinn í 
Reykjavík sem hér segir: 

Hótel Borg 46 herbergi 76 rúm 
Hótel Saga 90 — 150 — 
Hótel Loftleiðir 108 — 216 — 
Hótel Holt 36 — 64 — 

City Hótel 28 herbergi 48 rúm 
Hótel Vík 25 — 40 — 
Hjálpræðislierinn . . . . 39 — 56 — 
Hafnarbúðir 8 — 20 — 

Samtals 380 herbergi 670 rúm 
Stúdentag. (á sumrin) 90 — 150 — 

Alls 470 herhergi 820 rúm 

Gistihúsakostur á Akureyri 1969 var sem 
hér segir: 

Hótel K.E.A 28 herbergi 56 rúm 
Hótel Akureyri 18 — 44 — 
Hótel Varðborg 29 — 62 — 
Skíðahótelið 11 — 23 — 

Heimavist Menntaskól-
ans (á sumrin) . . . . 70 

Samtals 86 herbergi 185 rúm 

— 140 — 

Alls 156 herbergi 325 rúm 

FARÞEGAFLUTNINGAR 

FLUGFELAGS Í S L A N D S 

O G L O F T L E I Ð A 

1955 -19ó9 

I í T'ÚS FAÍ5PEGA . 
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Sumargistihús í skólum hafa bætt mjög 
aðstöðuna til að taka á móti ferðamönn-
um. Hótel Garður hefur lengi verið rekið 
í stúdentagörðunum við Háskólann, og nú 
eru rekin sjö ,,skólagistihús" undir nafn-
inu Edda á vegum Ferðaskrifstofu ríkisins. 
Það er að Varmalandi í Borgarfirði, að 
Reykjum í Hrútafirði. á Akureyri (heima-
vist Menntaskólans), að Eiðum, að Skóg-
um undir Eyjafjöllum, að Laugarvatni (í 
þremur skólum) og í Reykjavík (í Sjó-
mannaskólanum). Samtals eru um 800 gisti-
rúm í þessum skólum, Sumargistihús í skól-
um eru enn fremur rekin á fleiri stöðum 
og þá af ýmsum aðilum. En ekki er því 
aS leyna, að rekstur sumargistihúsanna, 
svo æskilegur sem hann er, hefur sums 
staðar skapað erfiðleika fyrir gistihús, sem 
rekin eru allt árið. Þyrfti að finna lausn 
á þessu vandamáli, sem allir aðilar geta 
við unað. Dreifing gistihúsanna um landið 
er sýnd á meðfylgjandi korti. 

Vörnflutningar milli landa. 
Heildarflutningsmagn milli Íslands og út-

landa, skipt á innflutning og útflutning, 
er sýnt í 7. töflu. Útflutningsmagnið var 
tæpur helmingur á við innflutninginn 1969, 
en var varla meira en þriðjungur árið áður. 
Á ýmsu veltur um þessi hlutföll, og má 
benda á, að á síðari árum hafa sveiflur í 
síldveiðum og svo innflutningur til virkj-
ana og stóriðju haft mikil áhrif í þessu 
sambandi. Innflutningur orkugjafa (kola, 
brennsluolíu og bensíns) er sýndur í 8. töflu. 
Nemur hann að jafnaði 50—60% af heild-
arinnflutningsmagninu. 

Vöruflutningar milli Íslands og útlanda 
fara nær eingöngu fram með skipum, þar 
sem lítið munar um vöruflutninga í lofti, 
hvað magn snertir. En ýmsar mikilvægar 
vörur, einkum varahlutir, koma þó loft-
leiðis. Samtals fluttu íslenzku flugfélögin 
yfir 5.000 tonn milli landa árið 1969, og 
er það um helmingi meira en 1967 (sjá 6. 
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9. tafla. Vönruflutningar milli Íslands og útlanda á vegum íslenzkra skipafélaga. 

töflu). Í 9. töflu er sýnt flutningsmagnið, 
sem flutt er á vegum íslenzkra skipafélaga. 
Eftir að hætt var að flytja olíur með ís-
lenzkum skipum, hefur hlutur þeirra í 
heildarinnflutningnum verið um þriðjung-
ur. En islenzku skipin flytja dýrustu vör-
urnar; sem jafnframt er mest vinna við 
að skipa upp. Útflutningsmagnið með ís-

lenzkum skipum var á síðasta ári um 60%, 
og hefur það verið nokkuð misjafnt frá 
ári til árs. Á áðurnefndri töflu sést flutn-
ingsmagn með erlendum leiguskipum á veg-
um íslenzku skipafélaganna, en svo eru 
einnig leiguskip í förum á vegum ýmissa 
annarra aðila. 



SAMGÖNGUR OG FERÐAMÁL, 63 

10. tafla. Kaupskipaflo t inn 1945—1969. 

Farþegaskip Vöruflutninga- Olíuflutninga- Kaupskipafloti 
skip skip samials 

11. tafla. Skipakomur í Reykjavíkurhöfn 1950—1969. 

Tala skipa Lestir (nettó)* í þús. ísl. skip % 

íslenzk Erlend Skip alls Íslenzk Erlend Samtals Tala Lestir 

1950 2.567 618 3.185 517 223 740 81 70 
1955 2.199 566 2.765 561 665 1.226 80 46 
1956 2.374 545 2.919 625 570 1.195 81 52 
1957 2.276 590 2.866 621 530 1.151 79 54 
1958 2.231 642 2.873 656 536 1.192 78 55 
1959 2.490 457 2.947 706 449 1,155 84 61 
1960 2.589 386 2.975 688 481 1.169 87 59 
1961 3.213 430 3.643 696 483 1.179 88 59 
1962 2.990 492 3.482 1.666 822 2.488* 86 67 
1963 2.773 450 3.223 1.885 832 2.717 86 69 
1964 3.454 443 3.897 1.877 914 2.791 89 67 
1965 3.349 532 3.881 1.844 1.137 2.981 86 62 
1966 3.113 541 3.654 1.809 1.211 3.020 85 60 
1967 3.302 563 3.865 1.648 1.062 2.710 85 61 
1968 ?.969 428 3.397 1.760 969 2.729 87 64 
1969 . . . 3.186 412 3.598 1.680 1.075 2.683 88 61 

* Frá ársbyrjim 1962 hcfur Reykjavíkurhöfn gefið upp brúttólesti skipa í stað nettólesta. 

Kaupskipastóllinn. 
Kaupskipafloti landsmanna hefur orðíð 

stærstur í árslok 1965 eða 73,5 þús. tonn, 
en var um síöustu áramót ekki nema 51,5 
þús. tonn. Hafa því mörg eldri skip verið 
seld, og munar þar mest um tonnatölu 
Hamrafellsins. Aftur á móti eru mörg ný 

flutningaskip íflotanum núna, og von er 
á fleirum á næstunni. í 10. töflu er sýnd 
heildarstærð og fjöldi kaupskipa. Farþega-
skip eru þau kölluð, sem mega flytja fleiri 
en 12 farþega á langleíðum. Öll íslenzk far-
þegaskip eru jafnframt vöruflutningaskip. 
Sildarflutningaskip í eigu landsmanna eru 
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12. taýia. Bifreiðakostur 1950 

Bifreiðafjöldinn Meðalaldur 

skrásett sern „olíuskip". Helztu félög, sem 
halda uppi flutningum til og frá landinu, 
eru Eimskipafélag íslands, Skipadeild SÍS 
og Hafskip. 

Ellefta taflan sýnir skipakomur í Reykja-
víkurhöfn. Meginhluta af innflutningi 
landsmanna er skipað þar upp, en mikill 
minnihluti útflutningsins fer um höfnina. 

Bifreiðaeignin. 
Eins og 12. tafla ber með sér hefur bif-

reiðaeign landsmanna aukizt hröðum skref-
um síðustu tvo áratugi. Undantekning er 
þó árið 1969, en þá voru aðeins fáir bílar 
fluttir inn. Útlit er fyrir, að á árinu 1970 
muni bifreiðainnflutningur aukast veru-
lega á ný. Aukningin er öll í fólksbifreið-
um, þar sem almenningsbílum fjölgar iitið 
og vörubílum hefur beinlínis fækkað á ár-
inu 1969. Vörubílar í notkun hafa hins veg-
ar stækkað mjög á síðari árum. Nú eru 
um 5,5 íbúar um hverja fólksbifreið á land-
inu. Eru bílar álika margir að tiltölu i 
Danmörku, Iítið eitt færri í Noregi og all-
miklu fleiri í Svíþjóð. 

Meðalaldur bifreiða er einnig sýndur á 
12. töflu. Er meðalaldurinn miðaður við 
smíðaár osr reiknað með því, að allir bílar 

séu smíðaðir á miðju ári. Meðalaldur fólks-
bifreiða á árinu 1969 var 7,6 ár. 

Samkvæmt meðfylgjandi línuriti, er sýn-
ir smíðaár þeirra bifreiða, sem voru í notk-
un 1. janúar 1970, er aldur þeirra mjög 
misjafn. Enn eru í notkun um 600 bílar 
frá 1942 og um 1300 frá 1946. Sennilega 
eru þó margir þeirra litið notaðir. Af ár-
gerðinni 1955 eru um 2450 bílar í notkun, 
og hefur þeim fækkað um 550 á tveimur 
árum. Skráðir bilar tuttugu ára og eldri eru 
samtals 3017 eða 480 færri en fyrir tveim-
ur árum. 
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13. tafla. Póstsendingar 1966—1969. 

1966 1967 1968 1969 
þús. þús. þús. þús. 

Innan lands: 
Alm. bréfapóstsend. . . . 6.797 6.847 6.782 6.551 
Ábyrgðarbréf 506 536 524 504 
Verðbréf 8 8 7 8 
Bögglar 234 240 216 
Póstávísanir 367 371 364 364 
Innr. blöð og tímarit . 4.907 4.493 4.432 4.636 

Frá útlöndum : 
Alm. bréfapóstsend.. . . 3.083 3.319 3.380 2.122 

þar af í flugpósti . . . 1.866 2.005 1.976 1.357 
Ábyrgðarbréf 121 121 101 105 
Bögglar 79 77 70 63 

Til útlanda: 
Alm. bréfapóstsend... . 1.571 1.685 1.486 1.847 

þar af í flugpósti . . . 1.439 1.447 1.367 1.432 
Ábyrgðarbréf 131 133 124 113 
Bögglar 24 25 25 29 

15. tafla. Langlínusímtöl og símtöl 
við útlönd. 

Langlínusímtöl innan lands Simtöl við útlönd 

Þar af 
sjálfvirk Til Frá 

A/Is 
% 

útlanda útlöndum 
1950 1.192.226 — 3.823 1.808 
1955 1.641.242 • — 5.655 4.053 
1956 1.734.595 - - 4.816 3.976 
1957 1.752.953 — 5.837 3.933 
19 58 1.840.475 — 6.299 4.259 
1959 2.005.724 — . 5.919 4.002 
1960 2.218.600 13,7 5.594 4.533 
1961 2.556.761 24,7 5.488 5.109 
1962 2.880.315 26,5 18.828 13.269 
1963 3.157.078 27,7 23.555 17.676 
1964 3.689.146 41,2 29.442 21.785 
1965 4.789.713 53,1 38.163 29.000 
1966 5.925.890 62,4 44.921 32.100 
1967 6.326.669 66,9 48.640 36.400 
1968 7.187.100 73,3 44.172 37.000 
1969 8.237.600 78,4 38.004 32.000 

14. tafla. Símskeyti og telexritanir. 16. tafla. Símnotendur í Reykjavík 
og nágrenni 1950—1969. 

Fjöldi símskeyta Innanlands- Telexritanir 

Flugflotinn. 
Íslenzki flugflotinn er orðinn mikill að 

vöxtum, ef flugvélar í fastri leigu eru tald-
ar með. Flugfélag Íslands á eina þotu, 
Boeing-727, sem tekur 113 farþega, eina 
Viscount-vél, sem mun hafa verið tekin 
út af skrá, tvær Cloudmaster-vélar (DC-
6B), sem taka 78 farþega hvor, tvær Fokk-
er Friendship-vélar (F-27), sem taka 44 

farþega hvor, og tvær Dakota-vélar (DC-
3), sem taka 28 farþega hvor. Auk þess 
leigir Flugfélagið eina Fokker-vél, sem not-
uð er til Færeyjaflugs. 

Loftleiðir áttu fimm Cloudmaster-vélar, 
en hafa nú selt þær allar. Einnig átti fé-
lagið fimm vélar af gerðinni Rolls Royce 
400. Ein þeirra hefur verið seld að hálfu 
til Salen, flutningafyrirtækis í Svíþjóð, en 
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DREIFING SJÓNVARPSINS 
Í ÁRSBYRJUN 1970 

Loftleiðir hafa ásamt þessu fyrirtæki og 
Luxair í Luxemburg stofnað vöruflutninga-
félag að nafni Cargolux. Aðra Rolls Royce-
vél er verið að selja á sama hátt, og þá eru 
þrjár eftir. Er ein þeirra reyndar biluð 
eftir áfall á Kennedy-flugvelli. Tvær eru 
því áfram í almennum farþegaflutningum, 
og taka þær 189 farþega hvor. Hugmyndin 
mun vera sú, að öllum þessum vélum verði 
í framtiðinni breytt í vöruflutningavélar. 
í maí 1970 hófu Loftleiðir þotuflug og hafa 
í því sambandi tekið á leigu þrjár þotur 
af gerðinni DC8-63, sem geta hver um 
sig flutt 249 farþega. Eru þetta stærstu far-
þegaflugvélar, sem notaðar eru í dag, að 
undanteknum Boeing-747. Þoturnar eru 
leigðar með kauprétti, og mun greidd leiga 
ganga upp í afborganir, ef úr kaupum 
verður. Fjórðu þotuna hefur svo „Air Ba-
hamas" tekið á leigu, en það félag er í 
eigu Loftleiða. 

Í eigu mínni flugfélaga og í einkaeign 

eru 72 flugvélar, er samtals geta flutt 190 
farþega. 

Póstur og sími. 
Póst- og símaþjónustan er einn mikilvæg-

asti þáttur samgöngukerfisins. Póstsend-
ingar innan lands og milli Íslands og út-
landa eru sýndar í 13. töflu. Allmiklar 
sveiflur eru á póstmagninu, og hefur orðið 
nokkur samdráttur síðustu tvö árin borið 
saman við 1967. Póstsendingar um landið 
fara með alls konar farartækjum. 

Fjöldi símskeyta er sýndur í 14. töflu, 
og eru þar einnig skráðar telexritanir. Tel-
exsambandi við umheiminn var komið á 
1962, og er það notað af stofnunum og fyr-
irtækjum, sem hafa mikil skipti við út-
lönd. í maí 1970 voru telexnotendur hér 
á landi orðnir 75 og hafði þá nýlega fjölg-
að. Símskeytum til útlanda hefur fækkað, á 
sama tíma sem telexritunum hefur fjölgað. 
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Langlínusamtölum, sem sýnd eru í 15. 
töflu, fjölgar mikið árlega. Þrír fjórðu hlut-
ar af langlínusamtölum fara nú um sjálf-
virkar stöðvar, og á það mikinn þátt í fjölg-
uninni. Á árunum 1968 og 1969 hafa eftir-
taldar stöðvar orðið sjálfvirkar: 

1968 
Brú 
Brúarland 
Sauðárkrókur 
Hvammstangi 
Laugarvatn 
Patreksfjörður 
Grenivík 
Hrísey 
Kópasker 
Hofsós 
Bíldudalur 

1969 
Tálknafjörður 
Ísafjörður og 

Hnífsdalur 
Bolungarvík 
Flateyri 
Suðureyri 
Súðavík 
Hellissandur 
Ólafsvík 
Hólmavik 
Blönduós 

Símtöl við útlönd koma einnig fram i 
15. töflu. Fækkaði þeim nokkuð á árinu 
1969. í 16. töflu eru sýndir símanotendur 
í Reykjavík og nágrenni, og er þá með-
talinn Hafnarfjörður og byggðin þar á milli. 
Simanotendur á svæðinu eru orðnir um 
33 þús. og talfærin yfir 43 þús. eða rneira 
en 10 þús. fleiri en skráðir símanotendur. 
Eru flest aukatalfærin hjá fyrirtækjum og 
stofnunum. í árslok 1969 voru 54.943 síma-
notendur á öllu landinu og 67.973 talfæri. 
Þá voru 87,3% símanúmera tengd sjálf-
virkum stöðvum og 89,4% talfæra á land-
inu. 

Útvarp. 
Þegar rætt er um samgöngur í víðustu 

merkingu, er eðlilegt, að vikið sé að þjón-

ustu útvarpsins. Um hljóðvarpið er það að 
segja, að það hefur í fjóra áratugi náð til 
alls landsins. En vegna æ öflugri stöðva 
erlendis hafa hlustunarskilyrði á síðari ár-
um oft verið verri en þau voru fyrir strið. 
Hefur þó margt verið gert til að bæta úr, 
og er nær stööugt unnið að stækkun og 
fjölgun endurvarpsstöðva. Útvarpsviðtæki 
eru fyrir löngu komin á hvert heimili og 
í samræmi við nýjustu tækni raunar í vasa 
hvers manns, sem kærir sig um. 

Íslenzka sjónvarpið heíur starfað frá þvi 
í septemberlok 1966. Nokkur þúsund sjón-
varpstæki munu þá hafa verið í landinu 
vegna Keflavíkursjónvarpsins, en nú (í 
apríl 1970) eru þau orðin yfir 36 þús. og 
hafði fjölgað um 11 til 12 þús. síðan 1968. 
Sjónvarpið nær til meginhluta landsins eins 
og kemur fram á meðfyigjandi korti. Um 
hvert sjónvarpstæki eru nú 5,7 manns. Lík-
legt er, að um 40 þús. tæki dugi, til þess 
að sjónvarpið nái til nær allra fjölskyldna 
á landinu, og er sennilegt, að því marki 
verði náð á árinu 1971. Mundu þá um 5 
manns verða um hvert tæki. Þar sem sjón-
varpsútbreiðsla er mest, eru um það bil 4 
íbúar um hvert tæki eða jafnvel færri. 
Fjölskyldustærðir hafa að sjálfsögðu áhrif 
í þessu sambandi, og þar sem meðalfjöl-
skylda hér er stærri heldur en í löndum 
Vestur-Evrópu og Norður-Ameríku, þá þarf 
ekki eins mörg tæki til að fullnægja þörf-
inni. Hins vegar munu oft vera fleiri en 
eitt tæki í sömu íbúð í Bandaríkjunum, 
enda er þar ekki greitt neitt afnotagjald 
sjónvarps, þar sem miklar auglýsingar 
greiða allan dagskrárkostnað. 
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I. tafla. Þjóðarframleiðsla og verðmœtaráðstöfun 1967—1969. 
Millj. kr 

1) Mismunur þjóðarframleiðslu og þjóðartekna á föstu verði sýnir áhrif breyttra viðskiptakjara við útlönd. 
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II. tafla. Fiskaflinn í tonnum og hagnýting hans 1968—1969. 

Hagnýting aflans: 
Þorskafli 

Frysting 
Söltun 
Herzla 
Niðursuða . . . 
Mjölvinnsla . . 
Innlend neyzla 
Ísfiskur 
Reyking 

Síld og loðna ... 
Frysting 
Söltun 
Niðursuða . . . 
Mjölvinnsla . . 
Innlend neyzla 
Ísfiskur 
Reyking 

Humar, rœkja . . 
Frysting 
Niðursuða . . . 
Innlend neyzla 
Ísfiskur 

Annar afli 
Frysting 
Ísfiskur 

Heildarafli 
Þorskafli 
Síld og loðna . 
Humar, rækja 
Annar afli .... 
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III. tafla. Framleiðsla mjólkurafurða og sala þeirra innan lands 1968—1970. 

IV. tafla. Iðnaðarframleiðsla 1968—1970. 

V. tafla. Samgöngur 1968—1970. 
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VI. tafla. Vísitölur verðlags og tekna. 
Vísitölur, 

Framfœrslukostnaður Neyzluvöruverðlag Byggingarkostnaður 
l.jan. 1968 = 100 l.jan. 1968=100 okt. 1955 = 100 

Visitölur eftir mánuðum6) 1968 1969 1970 1968 1969 1970 1968 1969 1970 
Janúar 100 119 (136) 100 122 (140) (306) (365) (434) 
Febrúar 101 121 137 101 124 141 (310) (376) (436) 
Marz (103) (125) (138) (103) (128) (143) 314 386 4396) 
Aprfl (103) (125) (140) (103) (128) (145) (318) (394) 
Maí 103 125 1416) 103 128 1466) (323) (402) 
Júní (104) (127) (104) (130) (327) (410) 
Júll (104) (129) (105) (133) 332 418 
Ágúst 105 131 105 135 (335) (421) 
September (105) (132) (106) (136) (338) (424) 
Október (108) (133) (109) (137) (341) (426) 
Nóvember 109 134 111 138 345 428 
Desember (114) (135) (117) (139) (355) (431) 
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VII. tafla. Inn- og útflutningur og vöruskiptajöfnuður í millj. kr. 
eftir mánuöum 1968—1970. * 
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VIII. tafla. Útflutningur helztu vöruflokka í millj. kr. og hlutfallstölum. 

All t árið Janúar—apríl 
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IX. tafla. Viðskipti við einstök lönd í millj. kr. 1968—1970. 
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1) Miðað er við skráð gengi á hverjum tíma. 
2) Þ.e. gulleign, verðbréf, víxlar, innstæður hjá erlendum bönkum. og guilframlag til IMF, að því leyti sem 

ekki hefur verið dregið á gullframlagið, og frá ársbyrjun 1970 sérstök gjaldeyrisréttindi við IMF. 
3) Þ.e. IMF og EMA, 
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Vísitölur utanríkísviðskipta 
1935=100 

Magnvísitölur: 
Útflutningur 
Innflutningur 

508 
870 

541 
1.009 

426 
1.030 

399 
943 

Verðyísitölur: 
Útflutningur 
Innflutningur 

2.298 
1.702 

2.345 
1.735 

2.0734) 
1.7004) 

1.8844) 
1.6104) 

Viöskiptakjör 135,0 135,2 121,9 17,0 

1) Allar tölur greiðslujafnaðar hafa verið umreiknaðar miðað við 88 kr. stofngengi. 
2) Bráðabirgðatölur. 
3) Að meðtöldum sérstökum gjaldeyrisréttindum við IMF að upphæð 220 millj. kr. batnaði gjaldeyrisstaðan 

um 570 millj. kr. í jan.—marz 1970. 
4) Miðað við 43 kr. stofngengi. 



77 

XII. tafla. Yfirlit um peningamál. 

Heildar- Lán Seðlab. 
Sparifé í Mótvirðisfé útlán til ríkissj. Gjaldeyris-

Í millj. kr. Peninga viðsk.bönkum og viðsk.banka og fjárfest.l.st. staða 
magn1) og sparisj. geymslufé1) og sparisj. nettó 3) bankanna 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Árslok 1957 900,7 1.387,9 280,1 2.768,7 147,7 14,6 
— 1958 1.055,7 1.560,7 325,4 3.290,7 115,6 86,5 
— 1959 1.167,1 1.807,4 312,3 3.908,9 91,1 54,4 
— 1960 1.141,3 2.180,0 313,7 4.197,9 69,9 112,3 
— 1961 1.463,9 2.725,4 305,8 4.550,0 324,4 526,6 
— 1962 1.758,8 3.491,8 462,2 5.136,0 374,8 1.150,0 
— 1963 1.765,9 4.208,5 400,8 5.903,6 216,4 1.311,3 
— 1964 2.212,2 4.962,7 368,2 6.621,1 382,3 1.592,8 
— 1965 2.763,6 6.172,3 344,4 8.288,1 210,8 1.911,9 
— 1966 2.907,8 7.154,8 270,4 9.714,5 94,6 1.915,2 
— 1967 2.71 9,4 7.719,4 187,8 10.617,4 555,0 1.091,4 

Mánaðarlok 1968: 
Janúar 2.716,9 7.857,4 186,0 10.648,9 669,8 907,8 
Febrúar 2.743,4 7.893,0 152,1 10.649,3 677,1 891,4 
Marz 2.673,8 7.945,8 155,2 10.594,9 870,8 821,3 
Apríl 2.948,7 7.981,5 163,0 10.813,2 974,6 725,6 
Maí 3.208,7 8.008,6 177,7 11.154,1 1.180,4 526,8 
Júnl 3.069,7 8.020,6 180,1 11.253,1 920,3 722,5 
Júh' 3.133,8 8.129,1 361,4 11.329,8 1.162,8 549,3 
Ágúst 3.085,2 8.095,0 143,3 11.505,3 1.098,1 352,4 
September 3.066,8 8.000,2 149,2 11.469,5 1.268,4 84,2 
Október 2.966,1 7.920,6 132,9 11.646,0 1.321,3 -4-243,4 
Nóvember 2.974,5 7.761,3 142,7 11.987,4 909,2 ->120,0 
Desember 3.006,4 8.417,0 153,9 11.949,1 856,5 302,2 

Mánaðarlok 1969: 
Janúar 3.023,3 8.490,3 154,2 11.839,4 970,4 252,4 
Febrúar 3.174,7 8.563,3 119,6 11.890,8 899,2 440,1 
Marz 3.333,4 8,676,2 134,9 12.109,5 1.108,5 443,1 
Aprfl 3.723,0 8.824,5 141,9 12.261,6 725,6 851,6 
Mai 3.833,8 8.915,5 144,3 12.637,5 696,7 1.065,0 
Júní 3.915,5 9.004,2 137,1 12.603,8 825,6 993,1 
Júlí 3.972,4 9.171,1 157,0 12.742,8 908,8 1.153,5 
Ágúst 3.920,1 9.256,3 157,6 12.905,7 758,9 1.258,0 
September 4.029,2 9.275,3 155,3 12.771,7 803,9 1.535,8 
Október 4.129,3 9.365,0 161,1 12.735,7 961,0 3.579,8 
Nóvember 4.174,0 9.381,0 166,0 12.995,0 743,0 1.788,0 
Desember 3.949,0 10.135,0 184,0 13.081,0 699,0 1.988,0 

Mánaðarlok 1970: 
Janúai- 4.073,0 10.303,0 160,0 12.913,0 954,0 2.241,0 
Febrúar 4.218,0 10.521,0 145,0 12.960,0 959,0 2.541,0 
Marz 4.546,0 10.660,0 157,0 13.178,0 1.130,0 2.559,0 
Apríl 4.870,0 10.891,0 170,0 13.653,0 1.283,0 2.814,0 

1) Peningamagn: Samtala seðla og myntar, innstæða i sparisjóðsávísanareikn. og hiaupareikn. viðskiptabanka 
og sparisjóða að frádregnu geymslufé vegna innflutnings. Myntin er meðtalin frá maí 1968. 

2) Mótvirðisfé er skv. reikn. Seðlabankans, og geymslufé er bjá viðskiptabönkum vegna innflutnings. 
3)Lán Seðlabanka til ríkissjóðs og fjárfestingarlánastofnana, nettó: Samanlagðar tolur úr 2. og 5. dálki í 

XIII. töflu. 
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XIII. tafla. Úr reikningum Seðlabankans. 

1) Tölur í 1. dálki sýna seðla i umferð og einnig mynt frá maí 1968. 
2) Tölur í 2.. 4. og 5. dálki sýna stöðu ríkissjóðs og ríkisstofnana. innlánsstofnana og fjárfestingarlánastofnana 

við Seðlabankann. 
3) Mótvirðísfé: Þarna er auk mótvirðisfjár á nafni ríkissjóðs og Framkvæmdabankans talið mótvirði banda-

rískra vörukaupalána (P. L. 480). 
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XIV. tafla. Innlán og útlán viðskiptabanka og sparisjóða. 
Spariinnlán Veltiinnián Útlán 
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XV. tafla. Efnahagsreikningur Seðlabankans. 
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XV. tafla, frh. Efnahagsreikningur Seðlabankans. 

Í millj. kr. 
ÁRSLOK Mánaðarlok 1969 Mánaðarlok 1970 

Í millj. kr. 
1967 1968 Nóv, Des. Jan. Febr. Marz Apríl 

S k u l d i r : 

Seðlar og mynt 1.035,0 1.031,8 1.183,6 1.226,2 1.176,4 1.187,7 1.234,2 1.313,9 

Innlánsstofnanir 
a. Almennar innstæður . . . . 
b. Innst. á uppsagnarreikn. . 
c. Bundnar innstæður 
d. Mótvirði stofnlána 

2.060,3 
146,5 

3,2 
1.907,9 

2,7 

86,9 

2.248,4 
171,6 

3,6 
2.073,2 

3.019,4 
441,2 

6,4 
2.571,8 

2.986,7 
340,6 

6,4 
2.639,7 

2.919,1 
201,4 

6,4 
2.711,3 

2.971,5 
194,7 

7.4 
2.769,4 

3.205,8 
374,6 

7,4 
2.823,8 

3.366,5 
453.7 

14,9 
2.897,9 

Fjárfestingarlánastofnanir 

2.060,3 
146,5 

3,2 
1.907,9 

2,7 

86,9 89,5 546,8 525,9 484,5 500,5 453,5 489,0 

Ríkissjóður og ríkisstofnanir 
a. Aðalviðskiptareikn. ríkissj. 
b. Aðrir ríkisreikningar . . . . 
c. Ríkisst., alm. innstæður . . 
d. Ríkisst., uppsagnarreikn. . 

556,6 

217.1 
225,3 
114.2 

819,5 

309,4 
416,9 

93,2 

919,5 

462.1 
385.2 

72,2 

648,0 

263,5 
312,3 

72,2 

756,9 

238,5 
446,2 

72,2 

757,9 

225,5 
460,7 

72,2 

777.6 

229,0 
477.7 

70,9 

841.0 

238.1 
532,0 
70,9 

Mótvirðisfé 103,1 61,3 30,4 29,8 33,1 25,0 25,0 25,3 

Aðrír aðilar 24,3 17,9 22,7 25,1 22,0 30,2 42,8 51,0 

Innstæður Alþjóðabanka 6,4 7,1 - - - - - -

Yfirdráttarlán frá Evrópusjóðnum - 440,0 - - - - - -

Innstæða Alþjóðagjaldeyrissjóð-
ins v/kvóta Íslands 694,5 991,1 991,1 991,1 991,0 991,0 991,0 991,0 

Erl. skuldir í frjálsum gjaldeyri 
til skamms tíma 

a. Erlendir bankar o. fl 
b. Lánfrá Alþjóðagjaldeyrissj. 

414,1 
252,8 
161,3 

785,2 
125,2 
660,0 

1.801,3 
481,3 

1.320,0 

1.648,1 
328,1 

1.320,0 

1.603,4 
283,4 

1.320,0 

1.656,4 
336,4 

1.320,0 

1.750,8 
430,8 

1.320,0 

1.676,3 
356,3 

1.320,0 

Vöruskiptareikningar 93,0 203,6 185,1 115,3 161,3 247,9 306,0 214,4 

Erl. lán til langs tíma 149,6 212,3 65,4 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 

Mótvirði sérstakra gjaldeyris-
réttinda Alþjóðagjaldeyrissj. - - - - 22J,8 221,8 221,8 221,8 

Ýmislegt 19,6 23,8 238,0 36,2 27,5 58,6 94,3 113,6 

Gengisbreytingareikningur 221,2 418,8 209,4 228,3 228,3 228,3 228,3 228,3 

Arðsjóður 25,5 32,3 26,9 39,3 39,3 33,1 33,1 33,1 

Stofnfé 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Varasjóður 145,0 170,0 170,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

Annað eigið fé 64,8 79,9 79,9 135,3 135,3 135,3 135,3 135,3 

Alts 5.799,9 7.732,5 9.589,5 9.001,3 9.165,9 9.411,2 9.865,5 10.066,5 
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GJALDEYRISSTADA bANKANNA PENIN6AMAGN 

AðSTAðA R íKISSJÓðS 
GAGNVART SEBLABANKANUM 

L A U S A F J A R S T A ð A bANKA 
OG S P A R I S J Ó B A GAGNVART 
SEBLABANKANUM 

H E I L D A RúT L A N B A N K A 
OG SPARISJÓðA E N DURKEYPTIR VIXLAR 
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XVI. tafla. Efnahagur viðskiptabankanna.* 

Samandreginn efnahagur Landsbanka, Útvegsbanka, Búnaðarbanka, 
Iðnaðarbanka, Verzlunarbanka og Samvinnubanka. 
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XVII. tafla. Efnahagur sparisjóða. 
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XIX. tafla. Gengisskráning hjá Seðlabanka Íslands 
1. desember 1969 til 30.júní 1970. 
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XIX. tafla. Gengisskráning hjá Seðlabanka Íslands, frh. 
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XIX. tafla. Gengisskráning hjá Seð/abanka Islands, frh. 




