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Um samruna bankastofnana 

T umræðnm þeim, sem fram hafa fariÖ 
um bankamál að undanförnu, hefur 

vijög verið um það rætt, að æskilegt 
væri að fæhka bönkum og öftrum inn-
lánsstofnunum með samruna þeirra i 
stærri heildir. í áliti bankamálanefnd-
ar þeirrar, er lauk störfum i lok janúar 
1973, var eindregið lagt til, að stefnt 
verði markvisst að einföldun og sam-
runa innan bankakerfisins, en likleg-
asta fyrsta skrefið á þeirri braut taldi 
nefndin sameiningu tveggja rikisbank-
anna, Búnaðarbankans og Útvegsbank-
ans. í áliti sinu gerði nefndin allræki-
lega grein fyrir þróun og einkennum 
bankakerfisins hér á landi i dag og 
lagði fram rök fyrir þeirri stefnu, sem 
að framan er lýst. Ástæða er til þess 
að draga hér saman i stuttu máli helztu 
rök nefndarinnar fyrir tillögugerð 
hennar um þessi efni og þá sérstaklega 
um sameiningu tveggja minni rikis-
bankanna. 

Nefndin gerði i fyrsta lagi tilraun til 
þess að meta, hvort bankastarfsemi 
væri fyrirferðarmeiri hér á landi en 
annars staðar, þar sem þjóðféla.gsað-
stæður eru svipaðar. Við samanburð við 
hin Norðurlöndin kom i Ijós, að vinnu-
aflsnotkun bankakerfisins hér á landi 
samsvaraði á árinu 1971 1600 mannár-
um eða 1,82% af heildarvinnuaflsnotk-

un þjóðarbúsins. Til samanburðar nam 
vinnuaflsnotkun bankakerfisins i Nor-
egi 1,27% af heildarvinnuaflinu árið 
1970, en þar munu aðstæður einna svip-
aðastar því, sem er hér á landi. Saman-
burður á fjölda afgreiðslustaða á íbúa 
sýndi einnig, að hann var meiri hér en 
á liinum Norðurlöndunum, en ástæðan 
fyrir þvi lá fyrst og fremst i fjölda 
sparisjóða og innlánsdeilda. Á öllum 
hinum Norðurlöndunum hefur sú stefna 
veriö rikjandi hin síðari ár, að æskilegt 
væri að fækka innlánsstofnunum veru-
lega með sameiningu, og hefur töluverð-
ur árangur þegar náðst í þvi efni. Þótt 
samanburður milli landa i málum sem 
þessum sé aldrei einhlitur, komst 
banlcamálanefndin að þeirri niðurstöðu, 
að sömu. stefnu bæri að marka hér á 
landi. 

í fyrstci lagi er ástæða til að ætla, 
að sammna i stærri heildir muni fylgja 
aukin hagkvæmni i rekstri og minni 
vinnuaflsnotkun. Þetta á ekki sízt við 
um minni stofnanir, sem geta ekki nýtt 
nútimaaðferðir i bókhaldi og afgreiðslu. 
Þótt erfitt sé að sýna fram á það fyrir-
fram, hversu miklum árangri megi ná 
i þessum efnum, benda bæði almenn 
rök og reynsla til þess, að hagkvæmni 
stærðarinnar gildi um marga þætti 
bankastarfsemi eins og um anncin rekst-
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ur. Einnig er á það að benda, að stórar 
alhliða bankastofnanir geta boðið við-
skiptavinum margvíslega þjónustu með 
hagkvæmum hætti, sem hinar minni 
geta aldrei haft bolmagn til að veita. 

Önnur og mikilvæg rök felast i þvi, 
að stærri rekstrareiningum fylgir mun 
meira öryggi. Hér kemur það til annars 
vegar, að hægt yrði að taka upp betri 
vinnubrögð og innra eftirlit, sem ekki 
er framkvæmanlegt i litlum stofnunum, 
en hins vegar mundi áhættan af við-
skiptum við einstaka aðila dreifast á 
stærri heildarviðskipti. 

í þriðja lagi taldi nefndin æskilegt, að 
horfið yrði frá þeirri stefnu, sem rikt 
hefur um þróun bankakerfisins undan-
farna áratugi, að einstakir bankar sér-
hæfðu sig i viðskiptum við tiltekna at-
vinnuvegi. Slík einhæfni bankastofn-
ana er á margan hátt varhugaverð. Af-
koma einstakra banka verður i veruleg-
um mæli háð sveiflum i einstökum at-
vinnuvegum, sem eru óvenjulega miklar 
hér á lctndi. Þegar á móti blæs, getur 
þetta haft alvarlegar afleiðingar bæði 
fyrir einstaka banka og viðkomandi at-
vinnugrein, sem ekki á þá i önnur hús 
að venda. Jafnframt dregur sérhæfing 
af þessu tagi úr þvi, að fjármagn leiti 
á milli atvinnugreina með eðlilegum 
hætti og i samræmi við fjármagnsþörf 
á hverjum tima. Eins og nú er háttað, 
er Landsbankinn eini viðskiptabankinn, 
sem, kalla má alhliðcc viðskiptabanka, og 
sýnir þróun hans vel, hversu mikilvæg-
ur slikur banki er fyrir atvinnulifið i 
landinu. 

Með sameiningu Búnaðarbankans og 
Útvegsbankans, en á þá leið benti 
nefndin sérstaklega, mundi vera komið 

á fót öðrum alliliða viðskiptabanka, er 
væri álika stór og Landsbankinn og 
gæti á sama hátt sinnt þörfum allra at-
vinnuvega landsmanna. Jafnframt ætti 
sameining af þessu tagi að geta leitt til 
aukinnar rekstrarhagkvæmni, þar á 
meðal með endurskipulagningu á úti-
búaneti rikisviðskiptabankanna. 

Þótt sameining þessara tveggja rlkis-
banka lægi að dómi nefndarinnar bein-
ast við og væri einföldust i framkvæmd, 
þar sem um tvær rikisstofnanir væri að 
ræða, taldi hún ekki siður þörf á þvi að 
endurskipuleggja aðra þætti banka-
kerfisins með það fyrir augum að ein-
faldcc það og fækka stofnunum og af-
greiðslustöðum. í heild taldi hún hugs-
anlegt, að á nokkurra ára skeiði mætti 
fækka viðskiptabönkum úr 7 i U og inn-
lánsdeildum og sparisjóðum úr 88 i 30, 
en hún taldi æskilegt að breyta öllum 
innlánsdeildum i sparisjóði. Loks benti 
hún á leiðir til þess að fækka fjárfest-
ingarlánasjóðum úr 17 i 9. Þótt tölum 
af þessu tagi beri að taka með varúð, 
þar sem þess háttar breytingar verða 
að gerast á löngum tima og við breyti-
legar aðstæður, benda þær eindregið til 
þess, að miklum árangri megi ná með 
vel mótaðri stefnu i endurskipulagn-
ingu bankakerfisins. Hvort takast megi 
að framkvæmci slíka stefnu, fer ekki 
sizt eftir þvi, hvort menn vilja vinna að 
umbótum í bankamálum á grundvelli 
traustra upplýsinga og skynsamlegs 
mats á þvi, hvað er hagkvæmt og fram-
kvæmanlegt, i stað þess að byggja skoð-
anir sinar á einum saman sleggjudóm-
um um bankakerfið og starfsemi þess. 

J.N. 



Jóhannes Kr. Siggeirsson: 

Nokkur orð um Phillips-kúrfuna 

Seðlabankinn hefur veitt verðlaun fyrir eina af prófrit-
grerðunum við viðskiptafræðipróf frá Háskóla fslands á 
þessu ári. Verðlaunin hlaut Jóhannes Kr. Siggeirsson. 
Ritgerð hans fer hér á eftir. 

I. Formáli. 
Meginefni þessarar ritgerðar skiptist í 

tvo hluta. í fyrri hluta fer ég nokkrum 
orðum um kenningar A. W. Phillips, pró-
fessors við Lonclon School of Economics 
og Australian National University, um sam-
band hlutfallslegra kaupgjaldsbreytinga og 
hlutfallslegs atvinnuleysis. Aðalviðfangsefni 
mitt er ekki að komast að niðurstöðu eða 
færa fram nýjungar, heldur að segja frá 
hugmyndum prófessors Phillips og rekja 
vandamál, sem við er að eiga, og útskýra, 
hvernig þróun rannsókna hefur orðið í 
þessum efnum. Þær heimildir, sem notaðar 
eru, byggjast flestar á brezkum og banda-
rískum rannsóknum, og verður því að lesa 
fyrri hluta ritgerðarinnar með það í huga, 
að vandamálin, sem fjallað er um, eiga 
ekki öll við hér á landi, og að miðað er við 
hið vestræna, blandaða hagkerfi. 

Verðbólguvandamálið er mjög víðfeðmt, 
og þótt hér sé aðeins fjallað um hluta af 
því, getur höfundur ekki rætt nema fáar 
af þeim rannsóknum, sem hafa verið gerðar. 

í síðari hluta ritgerðarinnar eru rædd 
vandamál, sem við yrði að eiga, ef athuga 
ætti, hvort Phillips-kúrfan gilti hér á landi. 
Ég get þar erfiðleika, sem eru við ákvörðun 
atvinnuleysishlutfalls og kaupbreytinga. 
Vegna skorts á upplýsingum er viðfangs-

efnið þrengt enn frekar og eingöngu notað-
ar tölur, byggðar á skýrslum um Reykjavík. 
Þá er einnig greint frá því, hvernig jafna 
Phillips fyrir kúrfuna er fundin, og gerð 
er tilraun til að setja fram í myndum, 
hvernig íslenzkar tölur falla inn í Phillips-
kúrfuna. Þá er loks getið tilrauna til að 
sýna, hvort um línuleg sambönd sé að ræða. 

Markmið síðari hluta ritgerðarinnar er 
að skýra frá helztu vandamálum, sem mæta 
þeim, er ætlaði að útskýra launabreytingar 
hérlendis út frá sömu forsendum og próf. 
Phillips. 

Aftan við ritgerðina eru birtar nokkrar 
töflur, sem hafa verið unnar upp úr opin-
berum skýrslum og byggt er á í ritgerðinni, 
og síðast er skrá yfir heimildir og rit, sem 
fjalla enn frekar um þetta efni. 

Þessi tákn eru notuð í ritgerðinni: 
W = peningalaun. 

W = hlutfallsleg breyting peningalauna. 
U = hlutfallslegt atvinnuleysi. 
* 

U = hlutfallsleg breyting á atvinnuleys-
ishlutfalli. 

P = verðlag. 
P = hlutfallsleg breyting á verðlagi. 
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A T = hlutfallsleg breyting á hlutfalli þess 
vinnuafls, sem er í verkalýðsfélagi. 

Un = „náttúrulegt" atvinnuleysi. 
Tölur innan hornklofa eiga við heimilda-
skrá. 

II. Inngangur. 
í velferðarríkjum nútimans er sífellt 

reynt að fullnægja efnislegum þörfum allra 
þjóðfélagsþegnanna. 

Til þess að slíkt sé hægt, þarf á hverjum 
tíma að fullnýta þá framleiðslumöguleika, 
sem fyrir hendi eru, og á sem hagkvæmastan 
hátt, og um leið þarf að sjá svo um, að fullt 
tillit sé tekið til framtíðarinnar. 

Frá hagfræðilegu sjónarmiði er litið svo 
á, að þessari þarfafullnægingu sé bezt náð 
með því að taka tillit til eftirtalinna atriða, 
þegar heildarstefna í efnahagsmálum er 
mörkuð: 

1. Fullri atvinnu sé haldið uppi handa 
öllum vinnufærum konum og körlum. 

2. Verðlagi sé haldið stöðugu. 
3. Hagvöxtur sé sem örastur. 
4. Jafnvægi sé í greiðslum gagnvart út-

löndum. 
5. Vistfræðilegum vandamálum sé haldið 

í lágmarki. 

Augljóst er, að erfitt er að einangra þessi 
markmið hvert frá öðru eða ná hámarki 
í hverju fyrir sig eða öllum saman samtímis. 
Sérstaklega virðist erfitt að ná markmið-
unum um stöðugt verðlag og fulla atvinnu 
samtímis. Ef litið er til baka, má sjá, að 
tilraunir til að draga úr atvinnuleysi með 
því að auka eftirspurnina eftir vinnuafli 
hafa venjulega leitt til aukinnar verðbólgu, 
og tilraunir til að draga úr verðhækkunum 
hafa venjulega leitt til aukins atvinnuleysis. 
í þessari ritgerð mun ég aðallega fjalla 
um þessi tvö atriði. 

Á síðustu árum hafa miklar umræður 
verið meðal hagfræðinga á Vesturlöndum 
um orsakir og afleiðingar verðbólgunnar, 
og ekki sízt á það við hér á landi, þar sem 
mikil verðbólga hefur rikt síðan í seinni 
heimsstyrjöldinni, og virðist hún síður en 
svo vera í rénun, þ. e. illa hefur gengið 

að ná markmiðinu um stöðugt verðlag, 
sem minnzt er á hér á undan. 

Hagfræðingar hafa löngum lagt áherzlu 
á að setja fram kenningar um verð-
bólguna og látið þá nægja að setja fram 
ýmis rök beim til stuðnings, en hirt minna 
um að sanna þær með tölulegum tilraunum, 
byggðum á úrvinnslu úr hagskýrslum um 
efnahagslifið sjálft. Á síðustu 15—20 ár-
um hafa þó orðið breytingar á þessu, og 
tölfræðilegum athugunum og rafreiknum 
við útreikninga hefur verið beitt. 

Óhætt er að fullyrða, að framlag pró-
fessors A. W. Phillips til þessara umræðna 
með grein sinni um samband atvinnuleysis 
og kauphækkana [30], sem birtist 1958, er 
eitt þýðingarmesta innleggið i þessar um-
ræður. 

M. Bronfenbrenner og F. D. Holzman 
[5] hafa haldið því fram, að Phillips-kúrfan 
og sú kerfisbundna tækni, sern þar er beitt, 
sé meðal umræddustu nýjunga á sjötta ára-
tugnum innan verðbólgufræðinnar. 

Að sjálfsögðu hafði möguleikinn um þetta 
samband verið ræddur meðal hagfræðinga, 
áður en niðurstöðurnar af rannsókn Phillips 
birtust [31], og gerðar höfðu verið tilraunir 
til að beita svipaðri tækni [6] [16]. 

Þýðing Phillips-kúrfunnar liggur ekki svo 
mjög í þeim niðurstöðum, sem Phillips 
komst að, því að mikill hluti þeirra stóðst 
ekki nánari rannsókn. Árangurinn liggur 
fyrst og fremst í þeim umræðum, rannsókn-
um og empírísku athugunum, sem fylgdu 
rannsóknum hans, einkum í Bretlandi og 
Bandarikjunum [25]. 

FYRRI HLUTI 
III. Kenningar prófessors Phillips og við-

tökur, sem þær hlutu í upphafi. 
Tvær meginaðferðir eru til þess að setja 

fram hagfræðilega huggerð: 1) Grúska í 
einhverjum tölum og hætta ekki, fyrr en 
fundizt hefur eitthvert samband milli þeirra, 
og halda síðan fram, að maður hafi fundið 
gilda kenningu. Til þess að staðfesta kenn-
inguna er nauðsynlegt að prófa hana með 
tilliti til annarra tímabila og landa, ef við 
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á. 2) Leggjast undir feld, hugsa og segja 
svo: „Svona á þetta að vera!" Prófa síðan 
kenninguna eftir á. — Þessi síðari aðferð 
þykir fínni, en hins vegar beitti prófessor 
Phillips hinni fyrri. 

Aðferð próf. Phillips var sú, að hann 
rannsakaði hlutfallslegt atvinnuleysi og 
hlutfallslegar breytingar á vísitölu fyrir 
meðalkaup í Bretlandi fyrir tímabilið 1861 
—1957. Hann skipti timabilinu í 3 hluta, 
1861—1913, 1913—1948 og 1948—1957, og 
tók könnun hans eingöngu til Bretlands. 
Hann tengdi síðan saman hlutfallslegt at-
vinnuleysi (U) og hlutfallslegar breytingar * 
ámeðalkaupi (W) ogáætlaðiaðfallsgreining-
arjöfnu (regression) fyrir tímabilið 1861'— 
1913, að gefinni þeirri forsendu, að sérhvert 

* 

U haldist stöðugt í ákveðinn tíma, þ. e. U = 
0 á ákveðnu tímabili. Hann hélt því síðan 
frarn, að jafna þessi hæfði vel, ekki ein-
ungis fyrir umrætt tímabil, heldur einnig 
hin tímabilin allt til 1957. 
w 

Mynd 1 
Þannig var hægt að dómi Phillips að sjá 

nákvæmlega út frá kúrfunni sambandið 
milli hlutfallslegs atvinnuleysis og hlutfalls-
legra kaupbreytinga. Þannig mátti t. d. lesa 

af kúrfunni W = 10% við U = 1%, W = 0 

við U = 5,5% o g W = - f 0,5% við U = 
10%. 

Ef gert er ráð fyrir, að árleg framleiðni-
aukning sé 2%, þýddi það, að ætti verðlagið 
að haldast stöðugt, gætu launin, að gefinni 
þessari forsendu, stigið um 2% á ári. Af 
kúrfunni mátti sjá, að þetta svaraði tíl 
2,5% atvinnuleysis. 

Aðalniðurstaða próf. Phillips var því sú, 
að það væri mögulegt að halda stöðugu verð-
lagi við ca. 2,5% atvinnuleysi og stöðugum 
launum við 5,5% atvinnuleysi. 

Að öðru leyti voru helztu niðurstöður 
Phillips þessar: 
1) Litlar launahækkanir urðu, þegar at-

vinnuleysi var mikið, og öfugt. 
2) Við gefið atvinnuleysisstig voru launa-

hækkanirnar meiri við minnkandi at-
vinnuleysi, þ. e. á þenslutímum, heldur 
en þegar vaxandi atvinnuleysi var og 
samdráttur. 

3) Breytingar á verðlagi höfðu ekki mark-
tæk áhrif á launabreytingar, nema stór-
stígar hækkanir yrðu. Með öðrum orð-
um, verðhækkanirnar fengu fyrst þýð-
ingu við útskýringar, þegar viss þrösk-
uldur hafði verið yfirstiginn. 

Þrátt fyrir nokkrar efasemdir um þær 
aðferðir, sem hér var beitt, samþykktu 
flestir þessa kenningu, og til heiðurs pró-
fessor Phillips var það tölulega samband, 
sem hér hefur verið minnzt á, fljótlega 
nefnt Phillips-kúrfan. 

Um leið og gerðar voru svipaðar tilraunir 
í öðrum löndum, tóku menn að velta fyrir 
sér, hvort aðrar breytur en atvinnuleysið 
hefðu áhrif á launin, og verður minnzt á 
það síðar. 

Jafnframt því sem hagfræðingar fengu 
hér kærkomið tækifæri til að beita nýjustu 
tækni á þessar jöfnur sínar, var þrennt 
annað, sem flýtti fyrir útbreiðslu Phillips-
kúrfunnar. í fyrsta lagi er það mjög áhuga-
vert efni, hvernig laun myndast, í öðru lagi 
kom í Ijós, að hægt var að sanna hagfræði-
legar kenningar á auðveldan hátt, og í þriðja 
lagi virtist Phillips-kúrfan sýna, að það 
væru markaðsöflin, sem réðu laununum, og 
það þótti flestum hagfræðingum vænt um. 

Á bak við kenningu Phillips liggja tvær 
fullyrðingar: í fyrsta lagi er litið á myndun 
launa fyrir vinnu á sama hátt og verðmynd-
un vöru. Þegar eftirspurn eftir vöru eða 
þjónustu er mikil í hlutfalli við framboðið, 
gerum við ráð fyrir, að verðið hækki og 
hækkunin sé því meiri þeim mun meiri 
sem umframeftirspurnin er. Á hinn bóginn, 
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þegar eftirspurn er lit.il í hlutfalli við fram-
boðið, væntum við þess, að verðið falli og 
falli því meira sem umframframboðið er 
meira. Það virðist því rökrétt, að þessi kenn-
ing eigi við einn af þeim þáttum, sem 
ákvarða hlutfall launabreytinga, en launin 
eru jú verð vinnuþjónustunnar. í öðru lagi 
eru ekki til upplýsingar um eftirspurnina 
og framboðið til þess að reilcna út umfram-
eftirspurnina. Því varð að nota atvinnu-
leysistölur og setja fram kenningu um 
sambandið milli atvinnuleysis og umfram-
eftirspurnar eftir vinnuafli. Kenningin er 
sú, að hærri umframeftirspurn eftir vinnu-
afli fylgi lægra mælt atvinnuleysi, og miklu 
atvinnuleysi fylgi mikið umframframboð 
vinnuafls. 

Eins og áður er getið voru margir, sem 
fögnuðu Phillips-kúrfunni, vegna þess að 
þar mætti sjá, að markaðsöflin réðu laun-
unum. Sá fögnuður byggðist á því, að fram 
höfðu komið tvær skýringar á þeirri verð-
bólgu, sem myndaðist eftir seinni heims-
styrjöldina, þ. e. annars vegar að verðbólgan 
væri eftirspurnarverðbólga og hins vegar, 
að hún væri kostnaðar- eða kaupgjaldsverð-
bótea. 

* * W(P) * * W(P) 

KOSTNAÐ AR-
VERÐBÖLGA 

EFTIRSPURNAR-
VERÐBÓLGA 

Mynd 2 

Kenningin um eftirspurnarverðbólguna 
byggist á því, að peningaleg eftirspurn sé 
meiri en samrýmist stöðugu verðlagi. Eftir-
spurn hækki verðlag og kaupgjald, án þess 

að stéttasamtök eigi þar beinan hlut að máli. 
Kostnaðarverðbólgukenningin byggist hins 
vegar að mestu leyti á þvi, að kostnaðurinn 
ýti verðbólgunni á undan sér, og þar er í 
rauninni átt við kaupgjaldið. M. ö. o., verka-
lýðsfélögin séu orðin svo öflug, að þau geti 
þrýst upp laununum án tillits til framboðs 
og eftirspurnar. 

Phillips-kúrfan sýndi fram á, að kenning-
in um kostnaðarverðbólgu væri röng, að 
minnsta kosti að nokkru leyti, því að þrátt 
fyrir tilveru verkalýðsfélaganna væri tekið 
tillit til markaðsaflanna við launaákvarð-
anir. Sú staðreynd, að kenningin studdi 
hugmyndina um, að það væru markaðsöflin, 
sem réðu kaupgjaldinu, jók enn á hróður 
Phillips-kúrfunnar. 

Eins og áður er getið, er það mjög áhuga-
vert starf fyrir hagfræðinga að finna út, 
hvað það er, sem ákveður laun. Við frekari 
rannsóknir kom í ljós, að fleiri þættir en at-
vinnuleysi höfðu áhrif á launabreytingar, 
og jafnframt að það samband, sem Phillips 
taldi sig hafa fundið, var ekki stöðugt. 
Að þessu verður vikið í kafla IV og V 
hér á eftir. 

Ég hef áður getið nokkurra meginmark-
miða, sem stjórnmálamenn hafa sett sér 
að taka tillit til við mörkun heildarstefnu 
í efnahagsmálum. Það, sem ef til vill hefur 
valdið mestu um útbreiðslu Phillips-kúrf-
unnar, er, að svo virtist vera, sem hægt 
væri að lesa nákvæmlega af henni samband-
ið milli hlutfallslegra launabreytinga og 
hlutfallslegs atvinnuleysis. Ef Phillips-kúrf-
an var rétt, áttu stjórnmálamennirnir um 
tvennt að velja. Þeir gátu haft litla verð-
bólgu eða lítið atvinnuleysi, en ekki hvort 
tveggja í senn. Það var ekki um ágizkun 
að ræða, heldur var hægt að sjá þetta ná-
kvæmlega út. Ef maður vissi framleiðni-
aukninguna og gaf sér einhverjar launa-
hækkanir, var hægt að finna, hverjar verð-
lagshækkanirnar yrðu, og Phillips-kúrfan 
gat sagt til um, hve mikil verðbólgan yrði, 
ef atvinnuleysinu væri haldið við eitthvert 
ákveðið stig. Trúin á langtíma tilveru Phil-
lips-kúrfunnar varð samtvinnuð trúnni á, 
að meira atvinnuleysi væri nauðsynlegt og 
að það væri eina leiðin til að sigrast á verð-
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bólgunni. Aðrir tóku þá afstöðu og þar á 
meðal íslendingar, að nauðsynlegt væri að 
lifa með verðbólgunni, þar sem hún væri 
skárri heldur en það stig atvinnuleysis, 
sem þyrfti til þess að lækna hana. Enn aðrir 
héldu því fram, að það, sem boðið væri upp á 
í kúrfunni, væri of óhagstætt, og reyna 
þyrfti að færa hana til, þ. e. niður og til 
vinstri, m. ö. o. breyta sambandinu milli 
atvinnuleysis og kaupbreytinga. 

Eins og sjá má af þessu, geta skoðanir 
manna verið skiptar um það, hve mikið skuli 
á sig leggja til þess að halda verðlagi 
stöðugu, hve mikið atvinnuleysi fólk vill 
þola til að ná sem stöðugustu verðlagi. Það 
samband, sem hér um ræðir, má sýna með 
því að teikna jafngildiskúrfur. Með jafngild-
iskúrfum er hægt að sjá þá samsetningu 
hlutfallslegs atvinnuleysis og hlutfallslegra 
verðlagsbreytinga, sem talin er jafnslæm. 
Ef hið opinbera er þeirrar skoðunar. að 
það eigi að vera full atvinna handa öllum, 
sama hvað það kostar, þ. e. U = 0, munu 

jafngildiskúrfurnar falla saman við W-ás-
inn. Ef hið opinbera er hins vegar þeirrar 
skoðunar, að það eigi að ríkja stöðugt verð-

lag, þ. e. P = 0, munu jafngildiskúrfurnar 
falla saman við U-ásinn. Ef farið er bil 
beggja, koma í ljós margar jafngildiskúrfur, 
einsogsýnterá mynd3.Ein einstök jafngild-
iskúrfa sýnir þannig allar þær samsetningar * * 
af U og P (W), sem séðar af sjónarhóli hins 
opinbera eru áætlaðar jafnóæskilegar. Það 
hagstæðasta hlýtur að vera að komast eins 
nálægt (0,0) punktinum eins og hægt er, 
þar sem sá punktur felur í sér ekkert at-
vinnuleysi og engar verðhækkanir. 

A mynd 3 eru dregnar upp jafngildis-
kúrfur og einnig Phillips-kúrfa. Á myndinni 
er gert ráð fyrir, að framleiðniaukningin 
sé 3%, og ef launahækkanir fari fram yfir 
það, hækki verðlagið hlutfallslega jafnmikið 
og launin, þ. e., ef laun hækka um 11%, 
hækkar verðlagið um 8%. Eins og áður 
er getið, eiga jafngildiskúrfurnar að sýna 
þá samsetningu hlutfallslegs atvinnuleysis 
og hlutfallslegra verðlagshækkana, sem álit-
in er jafnóæskileg, en hins vegar á Phil-

* * 
w P 

lips-kúrfan að sýna hið raunhæfa sam-
band milli hlutfallslegs atvinnuleysis 
og hlutfallslegra kaupbreytinga. Einkenn-
andi fyrir stöðu T á mynd 3 er, að hún 
er skásta staðan innan hins mögulega 
ramma. Miðað við forsendurnar á mynd-
inni, svarar þetta til 3,5% atvinnuleysis, 
launahækkana um 6% og verðlagshækkana 
um 3% á ári. 

Þannig varð Phillips-kúrfan miðpunktur 
allrar umræðu varðandi mörkun heildar-
stefnu í efnahagsmálum. Hvað sem öllu öðru 
líður, virðist sambandið innan Phillips-
kúrfunnar hafa horfið á síðustu árum 
eða öllu heldur færzt upp á við og til 
hægri. Öfugt við það, sem Phillips-kúrfan 
sýnir, hefur víða um heim, t. d. í Banda-
ríkjunum og Bretlancli, verið mikið at-
vinnuleysi og samtímis mikil verðbólga. 

Á mynd 4 er sýnt, hvernig kúrfan hefur 
færzt upp á við og til hægri í Bandaríkj-
unum. Áður fyrr var talið, að við 4% at-
vinnuleysi héldist verðlag stöðugt í Banda-
ríkjunum, en í janúar 1972 var atvinnu-
leysið þar 6,1%, og samt var talið, að verð-
bólgan væri um 3,2% á ári. 

Samkvæmt nýlegri grein í Newsweek 
[43] er orsakanna fyrir þessari þróun í 
Bandaríkjunum fyrst og fremst að leita í 
auknu kerfisbundnu (structural) atvinnu-
leysi (skilgreint i kafla VI). Tölur fyrir 
desembermánuð 1971 sýna 4,4% atvinnu-
leysi meðal fullorðinna karlmanna, 5,8% 
meðal kvenna og 17,5% meðal táninga. 
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NUVERANDI 
STADA 

FYRRA 
ÁSTAND 

1 2 3 4 5 6 7 
Mynd U 

Leiðin til að draga úr þessu atvinnuleysi 
virðist ekki vera að auka eftirspurnina 
eingöngu, heldur að auka endurmenntun 
og styrki fyrir þá, sem vilja flytja til ann-
arra staða, sérstaka styrki fyrir fyrirtæki, 
sem vilja ráða þetta fólk og endurhæfa það, 
o. s. frv. 

Hingað til hefur atvinnuleysi, sem stafar 
af ónógri eftirspurn, alltaf leitt til hlutfalls-
lega mikils atvinnuleysis hjá hópum, sem 
hafa litla menntun. Til gamans má geta þess, 
að á síðustu mánuðum og árum hefur sú 
nýjung komið fram, að menntamenn og 
forstjórar hafa einnig fengið að kenna á 
atvinnuleysinu. Þannig hefur nokkuð verið 
um það i Bandaríkjunum, að forstjórar 
hafa misst atvinnu sína, og t. d. í Svíþjóð 
hefur atvinnuleysis gætt hjá vissum hóp-
um menntamanna. 

Þótt menn séu þannig vantrúaðir á Phil-
lips-kúrfuna núorðið, þrátt fyrir þær glæstu 
viðtökur, sem hún fékk fyrir aðeins 15 ár-
um, þá má öruggt telja, að hún hafi orðið 
mönnum mikil hvatning til að leita skýringa 
á því, hvernig kaupgjald myndast. 

IV. Nokkrar athugasemdir við Jcenningar 
próf. Phillips. 

Mjög erfitt er að gera sér grein fyrir 
gildi þeirra athugana, sem hafa verið gerðar 
á þessu sviði. Það er bæði, að erfitt er að 

meta heimildir, sem byggt er á, og að ekki 
er laust við, að maður fyllist tortryggni, 
þegar sést, að tveir aðilar hafa gert könnun 
á sama landinu fyrir sama tímabil, en komizt 
samt að ólíkum niðurstöðum. Sýnir þetta, 
að hér er enn unnið brautryðjendastarf og 
að þessi fræðigrein hefur ekki náð fullum 
þroska. Ég mun hér á eftir geta nokkuð 
þeirrar gagnrýni, sem hefur komið fram 
á Phillips-kúrfuna. 

Lipsey [24] kannaði rannsóknir Phillips 
og féllst á niðurstöðu hans um sambandið 
milli hlutfallslegs atvinnuleysis og hlutfalls-
legra launabreytinga, en hann hafnaði 
sumum öðrum kenningum Phillips. Sérstak-
lega mótmælti hann þröskuldarkenningu 
Phillips um áhrif verðlagsbreytinga. Hann 
var sjálfur þeirrar skoðunar, að verðlags-
breytingar myndu endurspeglast í peninga-
launabaráttunni. 

Lipsey komst einnig að þeirri niðurstöðu, * 
að sambandið milli W og U væri ekki eins 
stöðugt og Phillips hélt fram. Sérstaklega 
var sambandið veikara fyrir tímabilið 1919 
—1957 heldur en 1861—1913. í Ijósi þessa 
óstöðugleika varð niðurstaða Lipseys sú, 

að taka bæri kenningu Phillips um W = 0 

við U = 5,5 og P = 0 við U = 2,5 með 
mikilli varúð. 

Samuelson og Solow [33] tóku saman yfir-
lit, sem náði yfir árin 1900—1958 í Banda-
ríkjunum. Þótt þeir fyndu ekkert stöðugt * 
samband milli W og U þar, var þó augljós 
tilhneiging til launahækkana, þegar U var 
lágt, og eftir því sem það varð lægra því 
hraðari urðu Iaunahækkanirnar. Einnig 
kom í Ijós, að kúrfan varð óhagstæðari eftir 
seinni heimsstyrjöldina heldur en fyrir 
hana, þ. e., 8% atvinnuleysi þurfti til að ná 
Iaunastöðugleilca eftir heimsstyrjöldina, en 
5 % fyrir hana. 

Bhatia [1] gerði rannsókn í Bandaríkj-
unum m. t. t. sambandsins milli hlutfalls-
legra breytinga á tímakaupi og hlutfalls-
legs atvinnuleysis, breytinga á hlutfalls-
legu atvinnuleysi og breytinga á hlutfalls-
legum framfærslukostnaði. Hann fann út, 
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að atvinnuleysishlutfallið var marktækt 
fyrir heimsstyrjöldina síðari, en ekki eftir 
hana. Einnig fann hann, að verðlagsbreyt-
ingar útskýrðu launabreytingar betur en 
atvinnuleysistölur, og gilti það fyrir allt 
timabilið. Bhatia var fullur efasemda um 
gildi kenninga Phillips og Lipseys. 

Bowen og Berry [2] gerðu einnig rann-
sóknir í Bandaríkjunum. Niðurstöður þeirra 
voru í fullri andstöðu við niðurstöður 
Bhatia. Meginniðurstöður þeirra voru, að 

* * 
langtímasambandið milli W og U væri mark-
tækt og mjög stöðugt, en hins vegar væri * 
sambandið milli W og U óstöðugt. Bowen 
og Berry héldu því fram, að óstöðugleiki 
Phillips-kúrfunnar þyrfti ekki að koma nein-
um á óvart í Ijósi þeirra breytinga, sem 
hefðu orðið í Bandaríkjunum á þessari öld, 
svo sem stofnun og þróun launþegasamtaka 
og breytilegs stigs kerfisbundins atvinnu-
leysis. Þeir fundu einnig merki þess eins 
og Samuelson og Solow, að Phillips-kúrfan 
hefur flutzt ofar, orðið óhagstæðari á tíma-
bilinu eftir seinni heimsstyrjöldina. 

Þetta stutta yfirlit, sem er langt frá þvi 
að vera tæmandi, sýnir glöggt, að enn á 
þróun þessara mála langt í land, áður en 
menn koma sér saman um ákveðin vinnu-
brögð við úrvinnslu þeirra hagskýrslna, 
sem við eiga. 

En almennar niðurstöður af þeim könn-
unum, sem byggðar voru á kenningum Phil-
lips, er hægt að segja að séu þessar: 

1) Það virðist vera marktækt öfugt sam-
band milli hlutfallslegra breytinga á 
peningalaunum og hlutfallslegs atvinnu-
leysis, en þetta samband er ekki stöðugt. 

2) Breytingar á framfærslukostnaði hafa 
þýðingarmikil áhrif á launabreytingar, 
en aðeins hluti af þessum breytingum 
á framfærslukostnaði (um helmingur) 
virðist koma fram í breytingum á pen-
ingalaunum. 

3) Breytingar á hlutfallslegu atvinnuleysi 
geta haft marktæk áhrif í öfuga átt 
miðað við hlutfallslega breytingu pen-
ingalauna, en niðurstaða þessi er þó um-
deild. 

V. Tilraunir til að fjölga breytum í jöfnu 
próf. Philli'ps. 

Ágóði: Að áliti margra tekur Phillips-
kúrfan ekki tillit til fjölda þátta, sem 
ákvarða laun, sérstaklega ef tillit er tekið til 
skipulegra félaga atvinnurekenda og laun-
þega, þar sem hinar klassisku kenningar 
um framboð og eftirspurn eiga aðeins við 
að litlu leyti. Einn af þeim þáttum, sem 
hefur áhrif á ákvörðun launa, er ágóði at-
vinnurekenda. Almenna kenningin er sú, 
að þegar gróði fyrirtækjanna er mikill, 
muni verkalýðsfélögin gera meiri launa-
kröfur en ella, og geta og vilji atvinnurek-
enda til að veita þær sé einnig meiri. Að 
auki er því haldið fram, að þegar gróði 
fyrirtækja er mikill, þá „kosti" það stjórnir 
fyrirtækja tiltölulega lítið að fallast á launa-
hækkanir, vegna þess að arðgreiðslum til 
hluthafa og fjárhagslegum skuldbindingum 
sé þá auðveldara að fullnægja. Einnig ef 
tímabil mikils gróða er tímabil mikillar 
eftirspurnar, þá er hætta fyrirtækisins við 
að láta launahækkunina koma fram í vöru-
verðinu tiltölulega lítil. Á sama hátt er, 
þegar ágóði er mikill, þá munu verkalýðs-
félögin krefjast hærri launa, til þess að 
verkalýðurinn haldi hlut sínum í tekjum 
fyrirtækjanna. Af þessum ástæðum er fyrir-
fram hægt að vænta þess, að jákvætt sam-* 
band sé á milli W og ágóða. Einn af frum-
kvöðlum þess að halda fram hlutverki ágóða 
í þessu sambandi var Kaldor [21]. Hann 
hélt því fram, að það væri ágóðinn, sem 
skipti máli, atvinnuleysið væri hins vegar 
háð ágóðanum. 

Breytingar á framleiðni: Ekki hafa menn 
orðið á eitt sáttir um hlutverk ágóðans 
frekar en annað í þessu sambandi. Einn 
þeirra, sem hefur haldið uppi gagnrýni 
á kenninguna um ágóðann, er Kuh [22]. 
Hann telur, að ósennilegt sé, að atvinnu-
rekendur greiði hærri laun, vegna þess að 
ágóði sé mikill eitt árið, því að oft sé hann 
skammvinnur. Stafi ágóðinn hins vegar af 
grundvallarástæðum eins og t. d. auknum 
jaðarafköstum vinnuaflsins, þá gildi öðru 
máli. Þar á við klassiska kenningin, að 
vinnuafli sé bætt við og greitt kaup, þangað 
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til að peningakaup þeirra jafngilti jaðaraf-
köstunum. Kuh heldur því fram, að jafn-
vel þótt atvinnuleysi sé mikið, geti W hækk-
að, ef gæði afkastanna aukist. Samt sem 
áður gerir hann ráð fyrir, að staða verka-
lýðsfélaganna sé veikari, þegar atvinnu-
leysi er mikið. 

Áhrif verkalýðsfélaga: Inn í þá þætti, 
sem ég hef nú minnzt á, blandast svo spurn-
ingin um styrkleika verkalýðsfélaganna. 
Hines [17] heldur því fram, að verkalýðs-
félögin hafi áhrif á peningalega hækkun 
launa, óháð eftirspurninni eftir vinnuafli. 
Sá mælikvarði, sem hann notar á styrk-
leika verkalýðsfélaganna, er hlutfallsleg 
breyting á því hlutfalli vinnuaflsins, sem 
er í verkalýðsfélögum ( A T ) . Þ. e. styrk-
leiki verkalýðsfélaganna er mestur, þegar 
fjölgunin er sem örust. Hines fann út, 
að þetta útskýrði W mjög vel. 

Þröskuldaráhrif framfærslukostnaðar-
breytinganna: Áður hefur verið minnzt á, 
að Phillips hélt því fram, að framfærslu-
kostnaður yrði að yfirstiga visst stig, til 
þess að af því hlytust verulegar launa-
breytingar. Nýlega hafa Hamermesh [15] 
og Eckstein og Brinner [10] endurskoðað 
þessa kenningu. Hamermesh heldur því 
fram, að ef framfærslukostnaður hækki 
lítið, þá komi það ekki fram í kaupsamning-
um. Hann telur, að aðeins þegar tiltölulega 
mikil verðbólga riki, þá reyni launþegar 
að fá hækkanir bættar með hærri launum. 

* * 
Hamermesh fann út, að áhrif P á W væru 

* 
meiri, þegar P var stærra en 2%, heldur 

* 

en þegar P var minna en 2%. Eckstein og 
Brinner rannsökuðu nýlega verðbólguna í 
Bandarikjunum fyrir timabilið 1955—70. 
Þeir komust einnig að því, að ekki væri 
línulegt samband milli launahækkana og 
verðlagshækkana. Að auki fundu þeir, að 
svo lengi sem verðbólgan er minni en 2,5% 
á ári, komi áhrif verðlagshækkananna að-
eins að hálfu leyti fram í kauphækkunum. 
En ef verðbólgan fer hins vegar yfir 2,5% 
á ári í tvö ár í röð, þá tekur áhrifa verðlags-
hækkananna smám saman að gæta til fulls 
i kauphækkununum. Að verulegu leyti út 

frá þessum þröskuldaráhrifum útskýrðu 
Eckstein og Brinner verðbólguþróunina í 
Bandarikjunum, þannig að verðbólgan verð-
ur gegndarlaus við atvinnuleysisstigið 4— 
4,5%, þ. e. a. s. langtíma Phillips-kúrfan 
verður lóðrétt við atvinnuleysisstigið 4— 
4,5%. 

Vonir manna og spár um verðlags- og 
launaþróunina. Þær breytingar, sem hægt er 
að gera á upphaflegu Phillips-kúrfunni og 
minnzt hefur verið á hér að framan, bæta 
hana mjög, en samt er ekki hægt að slá því 
föstu, að langtímasamband sé milli verð-
bólgu og atvinnuleysis. Nýlega hafa margir 
greinarhöfundar, t. d. Friedman [12] og 
Phelps [29], halclið þvi fram, að það sé 
tímabundið, en ekki stöðugt samband milli 
verðbólgu og atvinnuleysis. Það er skoðun 
þeirra, að hið tímabundna ástand sé fall 
af verðbólgu, sem ekki sé hægt að segja 
fyrir um. Þegar til langs tíma er litið og 
þegar hægt er að segja fyrir um hina raun-
verulegu verðbólgu, þá gera þeir ráð fyrir, 
að hin skammtíma Phillips-kúrfa muni 
færast til og atvinnuleysisstigið færist á 
hið „náttúrulega" stig; þ. e. gert er ráð 
fyrir, að hin langtíma stöðuga Phillips-
kúrfa sé lóðrétt lína, sem gengur í gegnum 
hið „náttúrulega" atvinnuleysishlutfall. 
Þessi kenning gengur einnig út frá því, að 
tilraunir til að halda atvinnuleysishlutfallinu 
fyrir neðan (ofan) hið „náttúrulega" stig 
orsaki miklar verðhækkanir (lækkanir). 

Rökin á bak við kenninguna eru þau, að 
þegar sambandið er orðið stöðugt, þ. e. 
fólk veit, hver verðbólgan muni verða, þá 
muni launþegar haga kröfum sínum í sam-
ræmi við það. Þannig myndi stöðug hækkun 
á launum og verðlagi leiða til sífellt meiri 
hækkana og stöðug lækkun leiða til sífellt 
hraðari lækkunar á verðlagi. Phillips-kúrfan 
myndi verða óstöðug til skamms tíma, en 
myndi til langs tíma lenda í lóðréttri stöðu 
eins og sýnt er á mynd 5, sem þýðir, að eitt 
atvinnuleysishlutfall myndi haldast, hið 
„náttúrulega". 

Til frekari útskýringar má ímynda sér, 
að kerfið sé í jafnvægi við hið „náttúrulega" 
stig. Það atvinnuleysi, sem þar er, stafar 
af tilflutningi milli starfa, en auk þess er 
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Mynd 5 

litið á það sem fjárfestingu í leit að betra 
starfi. Ákvörðun um framboð byggist á 
raunkaupi W / P . Sé W hækkað, koma fleiri 
menn til vinnu og U minnkar, ef þeir halda, 
að verðlagið sé óbreytt. Hækki P hins vegar, 
svo að raunveruleg laun séu hin sömu og 
við hið upphaflega ástand, þá hætta hinir 
nýju starfsmenn vinnu. Atvinnuleysið verð-
ur þá aftur hið „náttúrulega". Aðeins eitt 
atvinnuleysisstig, Un, samræmist stöðugu 
verðlagi eða stöðugum verðhækkunum. Eigi 
að halda U lengi á lægra stigi en Un, verður 
að koma til stöðugt hækkandi verðlag. 

Hér að framan hefur stuttlega verið rætt 
um helztu útvíkkanirnar á kenningum Phil-
lips með tilliti til nýrra breyta. Ekki er hægt 
að segja, að um neinar endanlegar niður-
stöður sé að ræða. Þó er hægt að fullyrða, 
að tilefni sé til að ætla, að á gefnu atvinnu-
leysisstigi muni aukning peningalauna verða 
þeim mun meiri sem ágóði fyrirtækjanna er 
hærri, framfærslukostnaður eykst meira og 
verkalýðsfélögin verða öflugri. Þar eð hærri 
laun leiða að öðru jöfnu til meiri verðlags-
hækkana, leiðir þetta til þess, að því stærri, 
sem þessar breytur eru, þeim mun hærra 
verður verðbólgustigið á sérhverju gefnu 
atvinnuleysisstigi. Einnig að þar sem fullt 
tillit er tekið til væntanlegra verðhækkana 
í kjarasamningum, þar mun ekki verða neitt 
langtímasamband milli verðbólgunnar og 
atvinnuleysisins. 

VI. Erfiöleikar við mat á eftirspurn. 
Eins og áður hefur verið minnzt á, þá 

var ein af forsendum Phillips sú, að hægt 
væri að nota atvinnuleysistölur til að mæla 
eftirspurn og að aukinni eftirspurn fylgi 
minna atvinnuleysi. 

Einna fyrstir til að gagnrýna þessi sjón-
armið voru Dow og Dicks-Mireaux [8] [9]. 
Þeir héldu því fram, að umframeftirspurn 
eftir vinnuafli væri engin, þegar fjöldi at-
vinnulausra væri jafn fjölda lausra starfa. 
Þess vegna væru atvinnuleysistölur einar 
sér eða tölur um lausar stöður einar sér 
ófullnægjandi mælikvarði. Nauðsynlegt væri 
að vita um báðar stærðirnar. 

Nú er það vitað mál, að vegna aðlögunar-
atvinnuleysis og kerfisbundins atvinnuleys-
is mun atvinnuleysi aldrei verða útrýmt, 
jafnvel þótt eftirspurn eftir vinnuafli yrði 
mjög mikil, því að einhverjir myndu alltaf 
vera að skipta um störf, og hætt er við, 
að þeir, sem atvinnulausir eru, hæfi ekki 
allir til starfa vegna skorts á menntun og 
reynslu í þau störf, sem laus kunna að vera. 
Einnig eiga launin þarna hlut að máli. 
Þeim, sem atvinnulausir eru, finnst einnig 
oft, að þau laun, sem í boði eru, séu svo lág, 
að þeir vilja heldur sjá til og bíða eftir 
því, að eitthvað betra bjóðist. 

Til hægðarauka ætla ég hér að skilgreina 
atvinnuleysi á þrjá vegu: 
1) Aðlögunaratvinnuleysi, það er atvinnu-

leysi, vegna þess að fólk kýs að skipta 
um störf, er sagt upp starfi af einhverj-
um ástæðum eða er nýtt á vinnumarkað-
inum og er að leita sér að starfi. Það, 
sem einkennir aðlögunaratvinnuleysið, 
er, að aðeins er um bráðabirgðaástand 
að ræða, sem stendur skamman tíma. 

2) Kerfisbundið atvinnuleysi, það er at-
vinnuleysi, sem á rætur sínar að rekja 
til „kerfisins", sem býður fram starfs-
krafta, sem ekki er þörf fyrir. Þetta 
getur orðið vegna a) tæknibreytinga, 
b) flutnings atvinnugreina milli byggð-
arlaga, c) breytinga á eftirspurn eftir 
framleiðslu (sbr. söðlasmiðina). 

3) Atvinnuleysi, sem stafar eingöngu af 
of lítilli heildareftirspurn í hagkerfinu. 
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Til þess að mæla eftirspurnina bjuggu 
Dow og Dicks-Mireaux til sína eigin vísi-
tölu um eftirspurn eftir vinnuafli, sem 
samtvinnar þekkingu á atvinnuleysistölum 
og tölum um lausar stöður. í grein þeirra, 
sem birtist 1959, nota þeir þessa visitölu 
um eftirspurnina og tölur um breytingu 
á smásöluverði til þess að útskýra breyt-
inguna á peningalaunum i Bretlandi fyrir 
ákveðið tímabil. Þessar óháðu breytur voru 
báðar marktækar, og jafnan í heild hafði 
mikið útskýringargildi. 

Önnur gagnrýni, sem fram hefur komið á 
því að nota atvinnuleysistölur til að túlka 
eftirspurnina, er, að þær fela hvorki í sér 
óskráð atvinnuleysi, sem stafar af ónógri 
heildareftirspurn vinnuafls, né lélegri nýt-
ingu á vinnuafli, sem er í vinnu, en er ekki 
nýtt fullkomlega, þar sem vinnuafl er ekki 
breytilegur framleiðsluþáttur til skamms 
tíma. Einnig fela þær ekki í sér breytingar 
á aldurs- og kynferðissamsetningu vinnu-
aflsins, sem getur breytt launakröfunum 
miðað við visst stig atvinnuleysis.. 

Óskráð atvinnuleysi kemur upp á sam-
dráttartímum, vegna þess að sumura hópum 
fólks, sem teljast ættu til vinnuaflsins, 
finnst tilgangslaust að leita eftir atvinnu. 
Það hefur verið fundið út, að hópur laun-
þega, t. d. táningar, kvenfólk og rosknir 
karlmenn, falla þannig oft út úr skráðu vinnu-
afli, þegar þeir missa atvinnu sína. Þetta 
þýðir í raun og veru, að þegar ekki er um 
fulla atvinnu að ræða, hvernig sem það stig 
er nú skilgreint, þá mun skráð atvinnuleysi 
alltaf vanmeta raunverulegt atvinnuleysi, 
og skráð atvinnuleysishlutfall mun alltaf 
vera lægra heldur en raunverulegt atvinnu-
leysishlutfall. 

Vannýting starfandi vinnuafls, dulið at-
vinnuleysi, verður til á samdráttartímum, 
vegna þess að atvinnurekendur eru treg-
ir til að segja upp menntuðu og reyndu 
fólki, m. a. vegna kostnaðar við að ráða og 
þjálfa fólk, sérstaklega ef gert er ráð fyrir, 
að samdrátturinn sé aðeins timabundinn. 
Einnig hindra samningar við verkalýðsfé-
lögin uppsagnir nema með fyrirvara, og eins 
telja forráðamenn sumra fyrirtækja, að þeir 
hafi skyldum að gegna við sitt fólk. Þá 

gætir oft dulins atvinnuleysis í landbúnaði, 
sérstaklega í vanþróuðum löndum. 

Þá er og þess að geta, að skráningu at-
vinnuleysis er mjög mismunandi háttað, 
bæði eftir löndum og mismunandi tímum. 

Þannig geta atvinnurekendur vei'ið í vand-
ræðum með að fá vinnuafl, þótt skráð at-
vinnuleysi sé mikið, ef meðal skráðra at-
vinnuleysingja er fólk, sem leitar ekki eftir 
vinnu, hefur ekki áhuga á atvinnu, nema 
þá mjög sérstakri. Þetta getur átt við um 
lífeyrisþega, húsmæður o. fl. Eins er hugs-
anlegt, að auðvelt sé fyrir atvinnurekendur 
að auka vinnuafl sitt verulega, þótt skráð 
atvinnuleysi sé lítið, ef hægt er með litlum 
tilkostnaði að ráða erlenda vei'kamenn, auk 
þess getur verið um dulið atvinnuleysi að 
ræða, eins og áður hefur vei'ið minnzt á. 

Það er augljóst, að þeir þættii', sem hér 
hafa verið nefndir, hafa þýðingarmikil á-
hrif á sambandið milli hlutfallslegra breyt-
inga á peningalaunum og hlutfallslegs at-
vinnuleysis. Því meir sem þessir þættir 
breytast, þeim mun minni þýðingu hef ur það 
að athuga sambandið milli verðbólgu og 
slcráðs atvinnuleysis til þess að sjá sam-
bandið á milli umframeftirspurnar eftir 
vinnuafli og þess verðs, sem greitt er fyrir 
vinnuna. 

VII. Erfiðleikar við mat á kaupbreytingum. 
í kaflanum hér á undan var getið nokk-

urra þeirra vandamála, sem eru samfara því 
að ákvarða eftirspurn eftii' vinnuafli. Ekki 
síður getur verið erfiðleikum háð að 
ákvarða, hverjar kaupbreytingarnar hafa 
verið. 

Ekki er nægjanlegt að nota eingöngu 
samningsbundna kauptaxta, sem samið hef-
ur verið um milli launþegasamtaka og sam-
taka vinnuveitenda. Komið hefur í ljós, að 
mikill munur getur vei'ið á hlutfallslegum 
breytingum almennra kauptaxta annars veg-
ar og hlutfallslegum breytingum á heildar-
tekjum launþega hins vegar. Raunverulegar 
tekjur launþega geta vaxið ár frá ári og 
afkoman batnað, enda þótt kaupmáttur 
launa miðað við helztu kaupgjaldstaxta 
breytist litið. 

Fyrirbæri það, sem hér er um að ræða, 
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er nefnt launaskrið. Þess hefur fyrst orðið 
vart að ráði síðustu þrjá áratugina og þá 
einkum í löndum eins og Norðurlöndunum, 
þar sem almenn eftirspurn og atvinna hefur 
verið mikii og launamálunum að mestu 
leyti skipað með heildarsamningum heilla 
stétta eða iðngreina. 

Einna fyrstur til að skrifa um launaskrið 
hér á landi varð Jóhannes Nordal [27]. 
Hann skilgreinir launaskrið tölulega sem 
þá hækkun tekna, sem eigi sér stað umfram 
það, sem breyting á kauptöxtum ætti að 
hafa í för með sér. Slík hækkun telur hann 
að geti orðið með ýmsu móti. í fyrsta lagi 
eiga sér stað tekjuhækkanir, vegna þess 
að einstökum mönnum eða starfshópum 
er greitt umfram samninga eða eftir hærri 
töxtum en ætti að vera samkvæmt samn-
ingum. í öðru lagi hafa ákvæðisvinnutekj-
ur og hlutaskiptatekjur sjómanna tilhneig-
ingu til að hækka meira en almennt kaup-
gjald, vegna þess að launþegar njóta þar 
beint bættra afkasta og aukinnar vélvæð-
ingar. Og síðast en ekki sízt getur aukin 
yfirvinna valdið tekjuaukningu umfram 
hlutfallslega hækkun launataxta, en þó er 
vafasamt, hvort þessi ástæða hefur þýð-
ingu, þegar litið er til mjög langs tíma. 

Því er nauðsynlegt, þegar reiknaðar eru 
út hlutfallslegar kaupbreytingar, að taka 
tillit til beggja þessara þátta, samnings-
bundinna launabreytinga og launaskriðs. 

SÍÐARI HLUTI. 

VIII. Phillips-kúrfan og ísland. 
Ef gera ætti tilraun til að áætla Phillips-

sambandið fyrir ísland, yrði að byrja á því 
að athuga, hvaða tölur væru handbærar 
til þess að byggja slíka könnun á. Að mínu 
mati þarf slík könnun að ná til nokkuð 
langs tímabils, minnst 40 ára. Mér vitanlega 
eru ekki til neinar opinberar skýrslur um 
hlutfallslegt atvinnuleysi hér á landi fyrir 
svo langt tímabil. Það skal því tekið fram 
strax í upphafi, að telja má nærri ógerlegt 
að skrifa um samband atvinnuleysis og 
kaupbreytinga hér á landi. En þó mun ég 
reyna að gera lítillega grein fyrir þessum 
málum á tímabilinu 1931—1970, og miðast 

könnun mín eingöngu við Reykjavík, eins 
og nánar verður vikið að síðar. 

Eins og öllum er kunnugt, þá ríkti hér á 
landi eins og í öllum hinum vestræna heimi 
kreppa um og upp úr 1930, og nokkurt at-
vinnuleysi var hér allt þar til að brezka her-
námsliðiðkomhingaðárið 1940. Atvinnuleys-
ið komst á þessum árum upp í tæplega 4% 
(árlegt meðaltal). Frá 1941 hefur hins veg-
ar ekki verið umtalsvert atvinnuleysi, ef 
frá eru talin árin 1968—1970. Þannig náði 
árlegt meðaltal atvinnuleysis aldrei 1% 
á tímabilinu 1941 til 1968. Það er því 
ákaflega hæpið að tala um, að eitthvert 
ákveðið samband sé milli atvinnuleysis og 
kaupbreytinga hér á landi, þegar annan 
þáttinn skortir svo gjörsamlega. 

IX. Ákvörðun hlutfallslegs atvinnuleysis. 
Til þess að geta reiknað út atvinnuleysis-

hlutfallið er nauðsynlegt að hafa upplýs-
ingar um virkt vinnuafl á hverjum tíma 
og fjölda atvinnulausra á sama tíma. 

Með virku vinnuafli á ég við þá, sem hafa 
getu og vilja til að stunda vinnu á hinum 
almenna vinnumarkaði. 

Nokkrum vandkvæðum er bundið að á-
kvarða báðar þessar stærðir. Mun ég fyrst 
víkja að því, hvernig ég hef ákvarðað at-
vinnuleysistölurnar. 

Með lögum nr. 57 7. maí 1928, um atvinnu-
leysisskýrslur, var öllum bæjarstjórnum á 
landinu gert að skyldu að safna skýrslum 
um atvinnuleysi fjórum sinnum á ári, 1. 
febr., 1. mai, 1. ág. og 1. nóv., og skyldi 
skráningin miðast við atvinnulausa sjómenn, 
verkamenn, verkakonur og iðnaðarmenn í 
kaupstöðum. Ágrip af skýrslunum skyldi 
þegar í stað senda Hagstofunni, og átti 
hún að birta yfirlit um þær. 

Mikill misbrestur var á því, að atvinnu-
leysisskýrslurnar væru sendar til Hagstof-
unnar. Fyrstu árin eftir að lögin voru sett, 
voru bii't í Hagtíðindum tölur um atvinnu-
leysi í Reykjavík og nokkurt hrafl um at-
vinnuleysi utan Reykjavíkur, en síðan var 
því alveg hætt, vegna þess að upplýsingar 
bárust ekki frá stöðum utan Reykjavíkur. 

Það eru því aðeins skýrslurnar úr Reykja-
vík, sem hægt er að styðjast við, þegar 
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rannsaka skal breytingar á tölu atvinnu-
leysingja, en skráning hefur farið fram i 
Reykjavík síðan 1929 og verið samfelld. 
Ég mun þvi þegar af þeirri ástæðu ein-
skorða könnun mina við Reykjavík. 

Við ákvörðun virks vinnuafls hef ég beitt 
þeirri aðferð að finna fjölda fólks í Reykja-
vík á hverju ári á aldrinum 15—69 ára. 
Ég hef síðan talið, að 63,5% af þessum 
fjölda væri virkt vinnuafl. Við þessa út-
reikninga hef ég stuðzt við aðalmanntöl 
[42], en áætlað fyrir árin á milli þeirra, 
nema siðustu árin, þar sem til eru nákvæm-
ar tölur í Hagtíðindum fyrir þau. 

Að vísu væri hægt að nota tölur um slysa-
tryggðar vinnuvikur til að finna út virkt 
vinnuafl, en slíkar tölur eru aðeins til fyrir 
mjög stutt tímabil eða frá 1963. 

Þannig hef ég ákvarðað annan þáttinn, 
sem þarf til að finna hlutfallslegt atvinnu-
leysi. Hinn þátturinn er atvinnuleysistöl-
urnar sjálfar. Þær hef ég unnið upp úr 
Fréttabréfi Kjararannsóknarnefndar [36], 
og nota ég þar árlegt meðaltal. 

Þessum tölum verður þó að taka með mikilli 
varúð. Mismunandi hugarfars hefur gætt 
gagnvart atvinnuleysisskráningu. Bæði er, 
að menn hafa kunnað þvi misvel að láta 
skrá sig, og eins mun það á hinum ýmsu 
tímum hafa haft mismikinn tilgang. Þannig 
var t. d. árið 1933 tekið að veita atvinnu-
bótavinnu. Gætu því tölur fyrir árin á 
undan (1931—32) og tölur fyrir þann tíma, 
sem atvinnubótavinnan stóð, verið mismun-
andi að tvennu leyti, annars vegar lægri, 
eftir að vinnan hófst, vegna þess að skráð 
atvinnuleysi ætti að hafa minnkað við þessa 
auknu vinnu, og hins vegar væri hugsanlegt, 
að þeir, sem ekki sáu tilgang i því að láta 
skrá sig áður, gerðu það nú, til þess að 
komast í þessa vinnu. Eins er, að um eigin-
legar atvinnuleysisbætur var ekki að ræða, 
fyrr en atvinnuleysistryggingasjóður hafði 
verið stofnaður 1957. Þannig fannst at-
vinnulausu fólki það hafa verulegan tilgang 
að láta skrá sig á atvinnuleysisárunum 
1968—70, því að það fékk þá bætur. Þannig 
mætti lengi telja ýmislegt, sem gerir tölurn-
ar ekki sambærilegar milli ára, og ýmislegt, 
sem kastar rýrð á áreiðanleik þeirra. 

Sama má segja um tölurnar fyrir virkt 
vinnuafl. Aðferð sú, sem ég nota, er engan 
veginn einhlit. Samsetning vinnuaflsins hef-
ur breytzt mikið á þessu tímabili, bæði 
með tilliti til aldurs vinnuaflsins og kyn-
ferðis. Aðferðina við að ákvarða vinnuafiið 
á þann hátt, sem ég hef lýst hér á undan, 
hef ég ekki fundið upp, heldur hefur hún 
verið notuð af starfsmönnum Efnahags-
stofnunarinnar og Framkvæmdastofnunar 
rikisins við svipaðar ákvarðanir. 

Þó að ég geri mér ljóst, að tölur þessar 
hvila á ákaflega veikum gruni, treysti ég 
mér ekki til að „leiðrétta" þær á neinn 
hátt, svo að vit verði í. Á hinn bóginn 
veit ég ekki, hvort þær heimildir, sem unnið 
er úr erlendis, eru eitthvað skárri, þótt 
það sé auðvitað engin afsökun. 

X. Ákvörðun hlutfallslegra kawpbreytinga 
milli ára. 

Til þess að finna hlutfallslegar kaupbreyt-
ingar milli ára hef ég stuðzt við taxta fyrir 
almenna hafnarvinnu í Reykjavík, sem birt-
ust í Hagtíðindum [40], og hef ég fundið 
hlutfallslega breytingu milli ára á ársmeð-
altali. 

Mér er þó ljóst, að það er mjög vafasamt 
að styðjast eingöngu við yfirlit um breyt-
ingu á kauptöxtum, þvi að mikill munur 
getur verið á þeim og breytingum á raun-
verulegum launum, og kemur þar til launa-
skrið eins og áður hefur verið minnzt á. 
En opinberar tölur um launatekjur fyrir 
einstök ár ná ekki nema aftur til 1951 [39]. 
Fyrir þann tíma er því ekki hægt að styðj-
ast við slíkt. 

Ef taka á fleiri þætti en atvinnuleysið 
til að skýra kaupbreytingarnar, rekst maður 
alltaf á það sama. Litlar eða engar upplýs-
ingar eru til. Til eru þó upplýsingar um 
visitölu framfærslukostnaðar frá 1939 [38]. 
Ljóst er þó, að grundvelli hennar hefur verið 
breytt margsinnis á þeim tíma, sem liðinn 
er, síðan hún var tekin upp, enda neyzlu-
venjur breytzt verulega. 

Auk visitölunnar og atvinnuleysisins 
kæmi einn annar þáttur til greina til útskýr-
ingar, miðað við þær upplýsingar, sem mér 
hef ur tekizt að af la mér, en það eru hlutfalls-
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w 
atvinnuleysi. Þegar búið er að setja gildin 
inn í jöfnuna, lítur hún þannig út: 

y + 0,900 = 9,638 • x — 1 , 3 9 4 

eða 
log (y+0,900) = 0,984 — 1,394 log x. 

XII. Hlutfallslegt atvinnuleysi og hlutfalls-
legar breytingar á tímakawpi í almennri 

liafnarvinnu í Reykjavík 1931—70. 

Tafla 1 

O - ' * \ j < e 
® * « o " • . » « - • — I I 

• • _ 

Atvinnul. Fjöldi Meðal- Meðal-' * \ j < e 
® * « o " • . » « - • — I I 

• • _ % ath. atvl. kauph. 
2 * 

• 
• 

• • 0.00—0.49 24 0.033 14.29 
• 0.50—0.99 5 0.736 16.04 

" . ! I I . ' ! | 1 1 | 1 1 1.00—1.49 0 0 0 
O ! 3 rt ' j (5 7 8 9 10 11 1.50—1.99 2 1.91 17.06 

Mynd 6 2.00—2.49 0 0 0 
2.50—2.99 5 2.87 0 

legar breytingar á hlutfallslegu atvinnu- 3.50—4.00 1 3.88 0 
leysi. 3.00—3.49 3 3.28 2.21 

XI. Upphaflega jafnan fyrir Phillips-kúrf-
unni. 

Eins og áður hefur verið minnzt á, bjó 
Phillips til jöfnu, sem hann dró upp kúrfu 
eftir. Jafna þessi var búin til fyrir tímabilið 
1861—1913. Hann skipti atvinnuleysinu 
á þessu tímabili niður í sex flokka, 0—2%, 
2—3%, 3—4%, 4—5%, 5—7% og 7— 
11%. Síðan fann Phillips meðalatvinnuleysi 
og meðalkaupbreytingar innan þessara 
flokka, og eru þau meðaltöl merkt með 
krossum á mynd 6. 

Jafnan, sem hann fann út, er þannig: 
c 

y + a = b • x 
eða 

log ( y + a ) = log b + c log x, 

y stendur fyrir hlutfallslega breytingu launa 
og x er fyrir hlutfallslegt atvinnuleysi. 
Fastarnir b og c eru ákvarðaðir með aðferð 
minnstu kvaðrata með því að nota gildin 
á y og x með tilliti til krossanna á bilunum 
fjórum milli 0 og 5% atvinnuleysis og fast-
inn a síðan fundinn með þvi að fikra sig 
áfrarn í því augnamiði að fá kúrfuna til 
að hæfa eins vel og mögulegt er við hina 
krossana, sem eftir eru á bilinu 5—11% 

í töflu 1 hefur tölum fyrir hlutfallslegt 
atvinnuleysi í Reykjavík verið raðað í 8 
flokka eftir stigi atvinnuleysis á hverju 
ári og síðan verið fundið út meðalatvinnu-
leysi og meðalkaupbreyting í hverjum flokki. 
Taflan er unnin upp úr töflu 3. 

Af töflunni má lesa, að flest árin, eða 24, 
nær atvinnuleysi ekki 0,5%, og meðalat-
vinnuleysi 1,00—1,49% og 2,00—2,49% hef-
ur ekki verið á þessu tímabili. Eins er f jöldi 
ára í öllum nema fyrsta flokknum mjög 
lítill. Þetta dregur strax mjög úr gildi at-
hugunarinnar. 

Á mynd 7 eru dregnir upp krossar mið-
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Tafla 2 
Hlutfallslegar breytingar milli ára á tíma-

kaupi í almennri hafnarvinnu i Reykjavík 
1931—1970. 

Ár % aulcning Ár % aukning 
1931 0 1951 21.23 
1932 0 1952 13.31 
1933 0 1953 6.71 
1934 0 1954 0.52 
1935 0 1955 11.02 
1936 0 1956 12.21 
1937 0 1957 2.88 
1938 6.62 1958 8.34 
1939 0 1959 4.18 
1940 18.62 1960 1.26 
1941 32.56 1961 5.52 
1942 53.07 1962 11.89 
1943 61.03 1963 14.84 
1944 18.51 1964 26.66 
1945 5.71 1965 14.72 
1946 12.50 1966 19.43 
1947 12.12 1967 5.95 
1948 1.47 1968 7.34 
1949 5.26 1969 15.50 
1950 13.15 1970 25.16 

w 
65-1 

6 0 • 

55 

50 • 

35 

30 • 

15 

10 

S A M B A N D HLUTFALLSLEGS AT-
VINNULEYSIS OG HLUTFALLS-
LEGRA KAUPBREYTINGA í 
REYKJ AVÍK 1931-1950 

- U 
Lj 

Skýringar: Hlutfallsleg aukning á tima-
kaupi, t. d. 1940, er meðal-
talsaukningin milli áranna 
1939 og 1940. 

Heimild: Hagtíðindi, ágúst 1972. 

aðir við upplýsingarnar í töflu 1, jafn-
framt er hin upprunalega Phillips-kúrfa 
dregin upp á sömu mynd. Af myndinni 
má sjá algert ósamræmi milli krossanna 
og kúrfunnar. Kaup hækkar t. d. um 17,06%, 
þegar atvinnuleysi er 1,91%, en hækkar 
hins vegar ekki nema um 14,29%, þegar at-
vinnuleysi er 0,033%. Þá virðist alveg eins 
skynsamlegt að draga beina línu gegnum 
þessa sex punkta eins og bogna. 

Á mynd 8 er sýnt samband hlutfallslegs 
atvinnuleysis og hlutfallslegra kaupbreyt-
inga fyrir einstök ár á tímabilinu 1931—50, 
og á mynd 9 eru sömu upplýsingar fyrir 
tímabilið 1951—70. 

Af þessum myndum má sjá, að á árunum 
1931—39 er um að ræða lárétta Phillips-
kúrfu, því að á öllum árunum nema einu 

Mynd 8 
eru engar kauphækkanir, en stöðugt at-
vinnuleysi. Frá 1940—70 er hins vegar 
ekki teljandi atvinnuleysi og kemst ekki 
yfir 0,5% nema á sjö árum, 1940, 1950—52 
og 1968—70 og nær þó hvergi 2%. Þannig 
er hægt að segja, að kúrfan sé lóðrétt, en 
hins vegar hækkar kaupið mjög mikið. M. 
ö. o. jafngildiskúrfurnar eru nálægt því að * 
falla saman við W-ásinn. 

Af þessu má draga þá niðurstöðu, að á síð-
ustu þremur áratugum hafi stefna opinberra 
aðila verið sú að halda uppi fullri atvinnu, 
þótt það kostaði, að verðlag héldist ekki 
stöðugt. 

Til þess að kanna frekar, hvort hér væri 
ef til vill um línulegt samband að ræða, 
skulu hér kynntar nokkrar niðurstöður, sem 
höfundur komst að við að kanna þetta efni 
frekar. Línuleg jafna fyrir þessi gildi er: 

W = 15,26 -f- 4,03 U, samfylgnin reyndist 
vera ákaflega léleg eða 0,3851. Hins veg-
ar er T-gildið -f- 2,572, þannig að erfitt 
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Tafla S 

Hlutfallslegt atvinnuleysi 
1930—1970, árlegt meðaltal. 

í Reykjavík 

Ár % Ár % 
1930 0.27 1950 0.61 
1931 2.54 1951 0.80 
1932 3.88 1952 0.93 
1933 2.99 1953 0.11 
1934 3.14 1954 0.01 
1935 2.95 1955 0.00 
1936 3.44 1956 0.00 
1937 2.94 1957 0.00 
1938 3.26 1958 0.01 
1939 2.92 1959 0.00 
1940 1.85 1960 0.00 
1941 0.00 1961 0.00 
1942 0.00 1962 0.00 
1943 0.08 1963 0.00 
1944 0.10 1964 0.00 
1945 0.02 1965 0.00 
1946 0.00 1966 0.00 
1947 0.09 1967 0.0Q 
1948 0.12 1968 0.61 
1949 0.26 1969 1.96 

1970 0.73 

W 

25 

20 

15 

10 

Heimild: Fréttabréf Kjararannsóknar-
nefndar, febrúar 1972, bls. 29. 
Sjá nánar skýringar í texta. 

er að hafna þeirri kenningu, að um línulegt 
samband geti verið að ræða. 

XIII. Áhrif framfærslukostnaðar og fleiri 
þátta á kaupbreytingar. 

Auk þess að kanna, hvort samband væri 
milli kaupbreytinga og atvinnuleysis, gerði 
höfundur tvær aðrar tilraunir til að kanna 
aðrar breytur, sem hugsanlega hefðu áhrif 
á kaupbreytingar. 

Framfærslulcostnaður: Gerð var könnun 
á, hvort atvinnuleysi og breytingar á fram-
færslukostnaði hefðu áhrif á tekjur kvæntra 
verkamanna í Reykjavík miðað við árin 
1952—1967 (byggt á töflum 3, 4 og 5). 
Athygli skal vakin á því, að hér voru not-
aðar breytingar á framtöldum tekjum, 
en ekki breytingar á kauptöxtum. Niður-
staðan varð sú, að léleg samfylgni var milli 
lcaupbreytinga og atvinnuleysis, en þó öfug, 

SAMBAND HLUTFALLSLEGS 
ATVINNULEYSIS OG HLUT-
FALLSLEGRA KAUPBREYT-
INGA I REYKJAVIK 1951-1970 

Mynd 9 

eða -^-0,23, en sæmilega jákvæðrar 
samfylgni gætti milli breytinga á kaupi 
og framleiðslukostnaði, eða 0,61. T-gildið 
fyrir launabreytingar og atvinnuleysi var 
-=-0,866, þannig að með fullri vissu er hægt 
að fullyrða, að um línulegt samband sé ekki 
að ræða. T-gildið fyrir samband framfærslu-
kostnaðar og launabreytinga var 2,908, 
þannig að ekki er hægt að fullyrða, að 
hér sé ekki um samband að ræða. 

Þá kannaði höfundur einnig tímabilið 
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Tafla k 

Hlutfallslegar breytingar milli ára á visi-
tölu framfærslukostnaðar 1940—1967. 

Ár % aukning Ár % aukning 
1940 24.39 1954 1.01 
1941 24.76 1955 4.19 
1942 28.74 1956 10.20 
1943 24.61 1957 4.14 
1944 4.52 1958 5.95 
1945 3.51 1959 1.34 
1946 5.59 1960 1.91 
1947 7.61 1961 4.76 
1948 2.06 1962 10.94 
1949 2.70 1963 12.97 
1950 27.19 1964 19.45 
1951 27.76 1965 7.18 
1952 12.26 1966 10.70 
1953 -h 0.49 1967 3.34 

Skýringar: Hlutfallsleg breyting á vísi-
tölu framfærslukostnaðar, t. 
d. 1950, er meðaltalsbreyting-
in milli áranna 1949 og 1950. 

Heimild: Hagtíðindi, bls. 57, 1968. 

Tafla 6 

Hlutfallslegt atvinnuleysi í Reykjavik ár-
in 1930—1970, miðað við 1. febrúar ár 
hvert. 

Ár % Ár % 
1930 0.31 1950 0.92 
1931 4.06 1951 1.72 
1932 4.03 1952 2.91 
1933 4.41 1953 0.39 
1934 3,71 1954 0.01 
1935 3.94 1955 0.01 
1936 3.81 1956 0.02 
1937 4.92 1957 0.00 
1938 4.17 1958 0.07 
1939 2.80 1959 0.00 
1940 3.11 1960 0.00 
1941 0.00 1961 0.02 
1942 0.00 1962 0.00 
1943 0.30 1963 0.00 
1944 0.31 1964 0.00 
1945 0.11 1965 0.00 
1946 0.00 1966 0.00 
1947 0.00 1967 0.00 
1948 0.16 1968 1.45 
1949 0.58 1969 4.20 

1970 1.79 

Tafla 5 

Hlutfallslegar breytingar milli ára á tekj-
um kvæntra verkamanna í Reykjavík 1952— 
1969. 

Ár % aukning Ár % aukning 
1952 3.44 1961 0.14 
1953 17.37 1962 22.92 
1954 11.51 1963 25.14 
1955 4.98 1964 34.86 
1956 17.86 1965 22.10 
1957 0.92 1966 15.04 
1958 14.74 1967 1.03 
1959 13.03 1968 0.95 
1960 1.96 1969 16.97 

Skýringar: Hlutfallsleg breyting milli 
ára á tekjum, t. d. 1960, er 
hlutfallsleg breyting milli ár-
anna 1959 og 1960. 

Heimild: Hagtiðindi, apríl 1971. 

Heimild: Fréttabréf Kjararannsóknar-
nefndar, febrúar 1972, bls. 29. 
Sjá nánar skýringar í texta. 

1939—67 með tilliti til þess, hvort breyt-
ingar á atvinnuleysi eða breytingar á fram-
færslukostnaði gætu skýrt kauptaxta-
breytingar (töflur 2, 3 og 4). Útkoman var 
sú, að samfylgni kaupbreytinga og atvinnu-
leysis var ákaflega léleg eða 0,06, hins vegar 
var samfylgni framfærslukostnaðar og 
kaupbreytinga 0,77, samfylgni atvinnuleys-
is og framfærslukostnaðar var 0,45. T-gild-
ið á kaupbreytingum og atvinnuleysi var 
0,28, þannig að hægt er að hafna þeirri 
kenningu, að um línulegt samband sé að 
ræða. T-gildið á kaupgjaldsbreytingum og 
breytingum á framfærslukostnaði var 6,01, 
þannig að full ástæða er til að ætla, að þar 
sé um línulegt samband að ræða. 

Hlutfallslegar breytingar á hlutfallslegu 
atvinnuleysi: Á töflu 7 er sýnt, hvernig hlut-
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Tafla 7 

Hlutfallslegar breytingar milli ára á hlut-
fallslegu atvinnuleysi í Reykjavík 1931— 
1970, miðað er við árlegt meðaltal. 

Ár % aukning Ár % auknh 
1931 840.74 1951 31.14 
1932 52.75 1952 16.25 
1933 22.93 1953 -r- 88.17 
1934 5.01 1954 H- 90.90 
1935 6.05 1955 100.00 
1936 16.61 1956 0 . 0 0 
1937 h - 14.53 1957 0 . 0 0 
1938 10.88 1958 co 
1939 --- 10.42 1959 H- 100.00 
1940 36.64 1960 0 . 0 0 
1941 -r- 100.00 1961 0 . 0 0 
1942 0 . 0 0 1962 0 . 0 0 
1943 oo 1963 0 . 0 0 
1944 25.00 1964 0 . 0 0 
1945 -r- 80.00 1965 0 . 0 0 
1946 -f- 100.00 1966 0 . 0 0 
1947 co 1967 0 . 0 0 
1948 33.33 1968 co 
1949 116.66 1969 221.31 
1950 134.66 1970 -r- 62.75 

Skýringar: Hlutfallsleg aukning á hlut-
fallslegu atvinnuleysi, t.d. ár-
ið 1931, er hlutfallsleg aukn-
ing milli hlutfallslegs at-
vinnuleysis áranna 1930 og 
1931. 

fallsleg breyting á hlutfallslegu atvinnuleysi 
er. Ekki þarf að fara mörgum orðum um 
það af töflunum og öðrum þeim upplýsing-
um, sem fyrir hendi eru, að ekkert samband 
er á milli þessara breytinga og breytinga 
á kaupgjaldi. 

Það skal að lokum tekið hér fram til 
áréttingar, að ef gera á nákvæma könnun 
á þessum þáttum, þá verður að rannsaka 
gaumgæfilega öll ,,utanaðkomandi áhrif", 
svo sem áhrif verkfalla, verkbanna, sér-
stakra ráðstafana ríkisstjórna o. s. frv. 
í ritgerðinni er hvergi tekið neitt tillit til 
slíks. 

XIV. Lokaorð. 
Eins og segir í formálanum, þá var til-

gangurinn hér ekki að komast að algildum 
niðurstöðum. Þó má draga fram nokkrar 
ályktanir. Hvað Bretland og Bandaríkin 
snertir, þá virðist mega færa að því rök, 
að allir þeir skýringarþættir, sem nefndir 
hafa verið, hafi á undanförnum áratugum 
átt þátt í að hafa áhrif á kaupbreytingarn-
ar, en á allra síðustu árum virðist eins og 
styrkleiki verkalýðsfélaganna sé slíkur og 
jafnframt tegund atvinnuleysisins þannig, 
að þótt hlutfallslegt atvinnuleysi hafi aukizt, 
þá hafi það ekki haft áhrif á kaupgjalds-
breytingarnar. 

Hvað ísland snertir, þá er tvennt, sem 
einkennir það tímabil, sem hér hefur verið 
rætt um. Annars vegar eru svo til engar 
kaupgjaldsbreytingar á fyrsta tug tíma-
bilsins, en hins vegar er svo til ekkert at-
vinnuleysi á þremur síðari tugunum. Þetta 
gerir alla útreikninga illframkvæmanlega 
og tilgangslitla, en lýsir um leið vel stefnu 
stjórnvalda á þrem síðustu áratugum, þ. e. 
að láta markmiðið um fulla atvinnu sitja í 
fyrirrúmi fyrir markmiðinu um stöðugt 
verðlag. Augljóst er þó, að á þeim tímabil-
um, þar sem gætt hefur verulegs atvinnu-
leysis á íslenzkan mælikvarða (t. d. 1968— 
69), þá hefur kaup hækkað minna en ella. 
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Björn Björnsson: 

Yfirborganir og iaunaskrið 

Ritg-erð sú, sem hér fer á eftir, var lögð fram til loka-
]>rófs í viðskiptafræðum við Háskóla íslands í haust. 
Bn'öi efnið og meðferð þess þótti svo athyglisvert, sið 
Fjármálatíðindi öfluðu sér heimildar til að birta ritgerðina. 

0.0 Inngangur. 

Iritgerð þessari, sem er kandidatsritgerð 
í viðskiptafræðum, er í upphafi leitast 

við að gera nolckra grein fyrir launamynd-
uninni. Síðan er fjallað um eðli launaskriðs 
og helstu kenningar um orsakir þess. í síð-
ari hluta ritgerðarinnar er gerð grein fyrir 
launaskriði verkamannalauna í Reykjavík 
á árunum 1961—1971 og launaskriði f jðg-
urra annarra hópa launþega, sem valdir eru 
af handahófi. Að síðustu er rætt um launa-
skrið sem eina leið af mörgum til kjarabóta 
og afstöðu samtaka launþega og vinnuveit-
enda til þessa fyrirbæris. 

Tölulegar upplýsingar verður í flestum 
tilvikum að túlka sem vísbendingu, ekki 
sem dóm, og í réttu samhengi. Með réttu 
má segja, að aðgát skuli viðhöfð i meðferð 
talna. Það er von höfundar, að hann hafi 
ekki brotið þá gullvægu reglu oft eða alvar-
lega. 

1.0 Nokkur orð um launamynclun. 
Allt fram á þriðja áratug þessarar aldar 

var það viðtekin skoðun hagfræðinga, að 
laun verkafólks í hverri starfsgrein og á 
hverjum stað ákvörðuðust fyrst og fremst 
af lögmálinu um framboð og eftirspurn. Ef 
gengið var út frá því sem staðreynd, að 
vinnuveitendur kepptu innbyrðis um vinnu-

aflið og verkamenn um störfin, þá virtist 
augljóst, að starfsemi þessara krafta myndi 
að lokum skapa jafnvægisástand, þar sem 
framboð og eftirspurn væru jöfn og allir 
verkamenn, sem gætu og vildu vinna við 
slík jafnvægislaun, fengju vinnu. 

Kenning þessi, sem þekkt er undir heit-
inu markaframleiðnikenningin (marginal 
productivity theory of wages), varð þó fyr-
ir stöðugt harðari gagnrýni. Geysivíðtækt 
og stöðugt atvinnuleysi mikils hluta mann-
aflans fór að vekja alvarlegar efasemdir 
um, að hægt væri að tryggja öllum þorra 
fólks atvinnu innan ramma hins frjálsa 
vinnumarkaðar. Með tilkomu fyrstu sam-
taka verkafólks, sem urðu stöðugt öflugri 
og beittu sér fyrir sameiginlegri samnings-
gerð stórra hópa verkafólks, tók mjög að 
saxast á rök þeirra, sem studdu þá kenn-
ingu, að launin ákvörðuðust af frjálsri sam-
keppni. Hin hefðbundna markaframleiðni-
kenning tók því allverulegum breytingum 
og kom þá sú kenning fram, að samkeppn-
isöfl markaðarins ákvörðuðu einungis eft-
irspurnina eftir vinnuaflinu. Hins vegar 
var viðurkennt, að sameiginleg samnings-
gerð gæti dregið verulega úr áhrifum mark-
aðsaflanna. 

Eftir að markaframleiðnikenningin hafði 
tekið þessari breytingu, þá varð Ijóst, að 
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ekki var fyrir hendi nein allsherjarkenn-
ing, sem skýrði launabreytingar við skilyrði 
sameiginlegrar samningsgerðar. Þetta þýð-
ir þó engan veginn, að framboð og eftir-
spurn eftir vinnuafli hafi engin áhrif á 
launaákvarðanir við slíka samningsgerð, 
— né utan hennar. Þvert á móti er það 
óvéfengjanleg staðreynd, að markaðsöflin 
hafa oft og tíðum veruleg og stundum úr-
slitaáhrif á niðurstöður kjarasamninga. 
Hins vegar þýddi þetta, að sérhver kenning 
um launamyndun, sem átti að eiga einhverja 
stoð í raunveruleikanum, hlaut að taka til-
lit til fleiri afla, til dæmis valda og mark-
miða stórra verkalýðssamtaka. 

1.1 Myndun peningalauna. 
Eftir að athygli hagfræðinga hafði í 

fyrstu beinst að því, hvernig rauntekjur 
mynduðust, þá tók víða að vakna samsvar-
andi áhugi á því, hvernig peningalaunin 
ákvörðuðust á hverjum tíma. Eftir að verð-
bólgu fór að verða verulega vart á seinni 
tímum, tóku menn eftir því, að nauðsynlegt 
víir að greina á milli rauntekna og peninga-
tekna. Vegna hins nána sambands milli 
verðlags og launa varð ljóst, að ef skýra 
átti verðbólguþróunina, varð einnig að 
skýra önnur tengd fyrirbæri, þar á meðal 
myndun peningalauna. 

1.2 Knmninaar um kaup oa kjör. 
Áður en lengra er haldið, er rétt að líta 

sem snöggvast á það. hvernig samningar 
um kant) og kjör verkafólks fara fram í að-
aMriðum. 

Á einhveriu stigi samningsumleitana 
krmnr annar aðilinn, veniulega launþega-
hrevfiní?in, fr^m með kröfur sínar um 
kiarabætnr. Að einhverjum tíma liðnum 
kemnr síð-m frsm gagntilboð frá hinum 
sfmmnersaðilímum, þ. e. vinnuveitendum. 
Spmkv^mt eðli allra samninga hlióta kröf-
ur límubega að vera hærri en tilboð vinnu-
veitenda. 

Á milli tilboðs vinnuveitenda oor kröfu 
límnbefrahrevfinírarinnar er nú óbrúnð bil. 
Einhvers sfaðnr á bessu bili er að finna 
lansn. ssm báðir aðilar sætta sig við. Spurn-
ingin er, hvar? 

Svarið við þeirri spurningu liggur m. a. 
í þrætustyrk (bargaining power) hvors að-
ila. Þrætustyrkinn má hugsanlega álcvarða 
á eftirfarandi hátt: 

Þrætu- Kostn. B við að hafna boði A 
styrkur A = 

Kostn. B við að samþ. boð A 
og öfugt: 

Þrætu- Kostn. A við að hafna boði B 
styrkur B = 

Kostn. A við að samþ. boð B 

Með öðrum orðum: Þeim mun meiri sem 
kostnaður vinnuveitenda (vegna verkfalls) 
við að fallast ekki á kröfur verkafólks er í 
hlutfalli við þann aukakostnað, sem leiddi 
af því, að þeir féllust á kröfurnar, þeim 
mun meiri er þrætustyrkur verkafólks. Og 
á hinn bóginn, þeim mun meiri sem kostn-
aður verkafólks við að hafna boði vinnu-
veitenda (vegna verkfalls, verkbanns) er í 
hlutfalli við þann fórnarkostnað, sem af 
því leiðir að fallast á boð vinnuveitenda, 
þeim mun meiri er þrætustyrkur vinnu-
veitenda. 

Verði þrætustyrkur vinnuveitenda meiri 
en 1, ganga launþegar að tilboði þeirra, og 
öfugt: Verði þrætustyrkur launþega meiri 
en 1, munu vinnuveitendur ganga að kröf-
um þeirra. Á samningstímanum hlýtur ann-
ar hvor eða báðir aðilar að slá af kröfum 
sínum, þar til svo er komið, að þrætustyrk-
ur annars eða beggja verður meiri en 1 og 
samningar takast. 

Módel sem þetta segir okkur í sjálfu sér 
fremur lítið. Við erum engu nær um það, 
á hverju upphafleg tilboð aðila vinnumark-
aðarins eru byggð. Þar koma inn í dæmið 
markmið verkalýðsfélaga, sem t. d. geta 
verið hámörkun rauntekna, eftirspurn eft-
ir vinnuafli eða einhver blanda af þessu 
tvennu. Á hinn bóginn fara tilboð atvinnu-
rekenda eftir hagnaði fyrirtækjanna og 
greiðslugetu, svo að dæmi séu nefnd. 

Að sjálfsögðu taka báðir aðilar að ein-
hverju leyti tillit til sömu atriða og að-
stæðna í efnahagslífinu almennt. Auk þess 
hafa ýmis stjórnmálaleg og persónubundin 
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öfl sín áhrif á launamyndunina, og margt 
fleira mætti tína til. 

Helsti gallinn í módeli því, sem hér er 
fjallað um, er sá, að engin leið er að setja 
raunhæfar tölur inn í það. Hins vegar varp-
ar það nokkru ljósi inn í myrkviðu launa-
myndunarinnar. Þótt það sé ekki nothæft 
í raunveruleikanum, er ekki ósennilegt, að 
báðir aðilar meti viðkomandi kostnaðar-
stærðir í huga sér á einhverju stigi samn-
ingaþófsins. Það er svo annað mál, að hve 
miklu leyti þeir taka tillit til þess ramma, 
sem framboðið og þó umfram allt eftir-
spurnin setur þeim við slíkt mat og hvort 
slíkir kostnaðarútreikningar taka tillit til 
þess, hve mikill hluti launahækkunar kemur 
til með að brenna upp á verðbólgubálinu. 
Það síðastnefnda á vafalaust sinn þátt í 
þeirri verðbólguþróun, sem átt hefur sér 
stað hér á landi, og í þessu felst helsti 
galli þess launamyndunarkerfis, sem við 
þekkjum hér á landi og beitt er víðast hvar 
á Vesturlöndum. 

Hér er ekki tilefni né rúm til að fjalla 
frekar um launamyndunina, enda aðeins á 
hana minnst með tilliti til þess, sem á eftir 
kemur. 

2.0. Hvað er launaskrið? 
Segja má, að frá stríðslokum hafi það 

verið sameiginlegt einkenni á vinnumörk-
uðum Vestur-Evrópu, að eftirspurn hefur 
verið mjög mikil eftir vinnuafli. Samtök 
launþega og vinnuveitenda hafa verið mjög 
sterk og samningar yfirleitt gerðir fyrir 
stóra geira atvinnulífsins í senn. Samnings-
bundnar launahækkanir hafa verið allmikl-
ar og tíðar, og framleiðni vinnuaflsins hef-
ur vaxið hægar en launakostnaðurinn. Við 
víðtækar athuganir á hinu síðastnefnda 
kom í Ijós, að aðeins hluti af þeim launa-
hækkunum, sem orðið höfðu, stafaði af 
hækkuðum kauptöxtum. Verulegur hluti 
launshækkananna reyndist vera til kominn 
á sjálfum vinnustöðunum með beinu sam-
komulagi tiltölulega fárra launþega við 
vinnuveitendur. Þessi afganersstærð var á 
ensku máli nefnd „wage drift". „l^nglid-
nine-" á dönsku, en hefur verið nefnd „launa-
slcrið" á íslensku. Sumir enskumælandi 

höfundar nota þó hugtakið „wage-slide", ef 
um neikvætt launaskrið er að ræða. 

Enda þótt allir virðist á einu máli um 
það, í hverju launaskrið er fólgið, þá er full 
skilgreining nokkuð á reiki. 

Hópur sérfræðinga, sem starfaði á veg-
um OECD á árinu 1960, komst að eftir-
farandi niðurstöðu: 

Launaskrið er fyrir hendi, ef raunveru-
leg aukning tekna hefur tilhneigingu til 
að vera meiri en samningar segja til 
um. Þetta þýðir: a) að mismunur er á 
milli þeirra launa, sem raunverulega eru 
greidd, og þeirra launa, sem gert er ráð 
fyrir í samningum; og b) að þessi mis-
munur hafi breyst á tilteknu tímabili. 
(The Problem of Rising Prices, OECD 
1967, síða 67). 

Með öðrum orðum: Launaskrið er sú 
breyting, sem verður á yfirborgunum á 
ákveðnu tímabili, og öfugt: Yfirborganir 
eru samansafnað launaskrið. 

Þetta er sú skilgreining, sem hér verður 
notuð. 

Launaskrið er, eins og áður er drepið á, 
fyrirbæri, sem ekki varð vart á Vestur-
löndum í verulegum mæli fyrr en eftir seinna 
stríð. Þess mun þó fyrst hafa gætt skömmu 
fyrir stríð í Sovétríkjunum og í Þýskalandi, 
þótt undarlegt kunni að virðast í fyrstu. 
Strax að styrjöldinni lokinni varð verulegs 
launaskriðs vart í Svíþjóð, Noregi og Dan-
mörku og hefur verið allstöðugt í þessum 
löndum síðan. Ástæðan fyrir því, að þessi 
lönd hafa öðrum fremur verið talin launa-
skriðssvæði, kann þó að hluta að stafa af 
því, hve góðum upplýsingum menn hafa 
haft úr að moða þar. 

Launaskrið virðist alls staðar koma í ljós, 
þar sem rannsóknir fara fram, jafnvel þótt 
áður hafi verið haldið, að það væri lítið 
sem ekkert. Auk Norðurlandanna hefur 
launaskriðs orðið vart í verulegum mæli í 
Bretlandi, Hollandi og Ástralíu og eftir 
1965 einnig í V.-Þýskalandi og Frakklandi. 

3.0 Orsakir launaskriðs. 
Ýmsar kenningar eru á lofti um það, 

hvað valdi launaskriði, en engin ein kenn-
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ing útilokar þó allar hinar. Reyndar eru 
flestar kenningarnar greinar af tveimur 
aðalkenningum, sem líklegastar þykja og 
kenna mætti við umframeftirspurn og 
framleiðni. 

3.1 Umframeftirspurnarkenningin. 
Fyrst er að nefna þá kenningu, að launa-

skrið gefi til kynna, að umframeftirspurn 
sé eftir vinnuafli. Þessi kenning gerir ein-
faldlega ráð fyrir því, að þær tekjur, sem 
eru umfram samningsbundin laun, ákvarð-
ast af umframeftirspurninni. Þetta merkir, 
að vinnuveitendur beita yfirborgunum til 
að laða að vinnuafl, þegar erfiðlega gengur 
að fá nægan vinnukraft. í víðum skilningi 
má því skoða launamyndunina á jaðrinum 
sem frjálsa verðmyndun markaðarins. Á 
hinn bóginn er harla ósennilegt, að hægt 
sé að túlka launamyndunarkerfið sem frjálst 
í grundvallaratriðum, þ. e. að laun hækki 
umfram taxta eingöngu vegna tilrauna frá 
eftirspurnarhliðinni til að hafa áhrif á 
dreifingu vinnuafls. Einnig ber að hafa í 
huga, að hagstætt efnahagsástand, almennt 
séð, getur haft áhrif í þá átt, að tekjur 
hækki meira en samningsbundin laun vegna 
þess, að slík skilyrði gera launþegum hæg-
ara um vik að auka tekjur sínar, án þess 
að nokkur breyting verði á dreifingu vinnu-
afls. Hér þarf því að greina á milli þessara 
tveggja krafta, annars vegar þess afls, sem 
togar raunveruleg laun upp fyrir taxtakaup, 
og hins vegar þess afls, sem byggist á því, 
að launþegar þrýsta laununum upp á við 
umfram samningsbundin laun vegna hag-
stæðs efnahagsástands, en góð greiðslu-
geta atvinnuveíranna getur einmitt verið 
veio-fmikil orsök launaskriðs. 

Eftir því sem atvinnust.io-ið verður hærra, 
kemur vinnuaflsvandamálið betur í ljós. 
Þeear mannaflaskortur fer að verða áber-
anrli, er líklegt, að hver einst^kur vinnu-
veitandi telii sicr hafa tvo kosti, b- e. a. s. 
að auka þát.t fjármagnsins í framleiðshmni 
eða Inða til sín vinnuafl með hlunnindum 
eðn bpinum yfirboðum. 

Við mat á því, hvora leiðina skuli velia, 
hlýtur oft að ríkia mikil óvissa. Arðspmis-
útreikningar verða að taka tillit til þess, 

hvort vinnuaflsskorturinn sé líklegur til 
að vara um lengri eða skemmri tíma. Ef 
hlutur fjármagnsins er aukinn, er líklegt, 
að samsetning vinnuaflsins þurfi að vera 
önnur en áður með tilliti til þjálfunar og 
menntunar, þannig að vel má vera, að vinnu-
aflsvandamálið skjóti bara upp kollinum í 
annarri mynd. Þetta er m. a. skýringin á 
því, að launaskrið getur átt sér stað, þótt 
atvinnustigið nái ekki því marki, sem venju-
lega er látið tákna, að full atvinna sé fyrir 
hendi. 

Þannig mætti halda áfram hugleiðingum í 
austur og vestur, en víst er, að það virðist 
vera allútbreidd skoðun meðal vinnuveit-
enda víðs vegar um Evrópu, að áhrifamesta 
leiðin til Iausnar vinnuaflsvandanum sé að 
öðru jöfnu að bjóða yfirborganir. Hefð-
bundnar hagfræðikenningar gera ráð fyrir 
því, að þessi leið sé áhrifarík. Á seinni tím-
um hefur hins vegar verið bent á, að mark-
aðurinn sé langt frá því að vera fullkomlega 
frjáls og að ýmsir óhagrænir þættir hafi 
sín áhrif. Þetta leiðir til þess, að áhrif yf-
irborgana koma líklega aldrei að fullu í 
Ijós í auknu framboði. Þar að auki má 
reikna með því, að fleiri vinnuveitendur 
hyggist leysa vinnuaflsvandamálið á þenn-
an sama hátt, og verði þeir nógu margir, 
verður niðurstaðan sú, að laun hækka 3rfir 
alla línuna, án þess að nokkur veruleg hreyf-
ing hafi komist á vinnuaflið. 

Eina grein af umframeftirspurnarkenn-
ingunni er að finna í þeirri fullyrðingu, að 
ósveigjanleiki kaupgjaldssamninga valdi 
launaskriði. Þessi ósveigjanleiki birtist á 
þrennan hátt: 

í fyrsta lagi eru laun bundin óbreytt um 
lengri eða skemmri tíma vegna tímaákvæða 
kjarasamninga, jafnvel þótt allmiklar breyt-
ingar verði á eftirspurn eða framboði 
vinnuafls á gildistímanum. 

í öðru lagi er ósveigjanleiki þeirra fólg-
inn í því, að þar sem markaðurinn er ekki 
frjáls og hreyfanleiki framleiðsluþáttanna 
ekki fullkominn, er þrætustyrkur vinnuveit-
enda ákvarðaður sem meðaltal af þrætu-
styrk fjölda vinnuveitenda. Samningslaun-
in eru aðeins sveigjanleg innan ramma 
hinna ýmsu taxta, en röðun starfa á taxta 
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fer fremur eftir því, hvaða kröfur eru 
gerðar til launþega með tilliti til likams-
krafta og/eða hæfileika heldur en arðsemi 
atvinnugreina. Fari eftirspurnin á vinnu-
markaðnum fram úr framboði, er þvi lík-
legt, að vinnuveitendur i þeim greinum, 
sem mesta arðsemi hafa, grípi að öðru jöfnu 
fyrstir til yfirborgana. 

í þriðja lagi eru kjarasamningar ósveigj-
anlegir á þann veg, að innan hvers taxta er 
ekki rými til að veita góðum starfsmönnum 
umbun umfram aðra. Þetta skiptir e. t. v. 
ekki miklu máli í reynd, því að vinnuveit-
andi getur alltaf beitt taxtatilfærslu í stað-
inn, en þá telst slik umbun vera launaskrið, 
en væri það ekki, ef áðurnefnt rými væri í 
hverjum taxta. 

3.2 Framleidnikenningin. 
Hina aðalkenninguna, sem beitt er til út-

skýringar á launaskriði og orsökum þess, 
mætti kalla framleiðnikenninguna. Þessi 
kenning hefur tvær hliðar, því að nauðsyn-
legt er að gera greinarmun á þvi, hvort 
launbegar vinna eftir tímakaupi eða í á-
kvæðisvinnu. 

Langmestur hluti launa tímavinnumanns-
ins er taxtakaupið, en við það bætist e. t. v. 
aukacreta vegna yfirvinnu. Sá, sem vinnur 
ákvæðisvinnu, hefur venjulejra kauptrygg-
ingu, sem oftast nær er allmiklu læsrri en 
raunverulegar tekjur hans. Stór hluti tekn-
anna ákvarðast af framleiðslugetu hvers 
einstaklinors. Að prefnu ákveðnu atvinnu-
stigi meðal ákvæðisvinnufólks breytast laun 
þess í hlutfplli við framleiðslu hvers og 
eins. Ef framleiðni eykst, án bess að breyt-
inor verði á tækni eða vinnuaðstöðu, aukast 
tekiurnar um leið, ef litið er til skamms 
tíma. Það er því ávnllt fvrir hendi tilbneig-
incr í bá átt, að bilið milH taxt.akaunsins og 
raunverulecra Innna ankist. Þó verða áhrif 
b^ssa á launnskrið líf.il, ef timakannsfólk 
fær launahækkanir til að halda i við ákvæð-
isvínnnmenn. 

Ef li+ið er til lencri t.íma, verður nð eera 
ráð fyvir bví. að B P G R R S P Ð I N G OÍT tæknibreyt-
in^ar hnldi innrpið sína. osr má bví búnst 
við. að launaskriðið hpldist í hendur við 
tækniþróunina, þegar til lengdar lætur. Þá 

kann að vera, að sambandið milli framleiðni 
og launaskriðs sé að hluta fólgið í því, að 
þegar teknir eru upp nýir framleiðsluhætt-
ir, fylgja ýmsar tafir i framleiðslunni, sem 
veita launþegum tækifæri til að endurnýja 
staðla i ákvæðisvinnu. Sá þrýstingur hlýt-
ur alltaf að vera á einn veg. Hér við bætist 
einnig, að þegar svipuð eða skyld störf 
eru unnin jöfnum höndum í tímavinnu og 
ákvæðisvinnu og launamismunurinn er á-
kvæðisvinnunni svo og svo mikið í hag, 
hlýtur það að vekja óánægju meðal tíma-
kaupsmanna og verka hvetjandi á launa-
skrið meðal þeirra, a. m. k. ef atvinnuá-
stand er sæmilega gott. Reyndar má ætla, 
að launamismunur eða e. t. v. fremur hlut-
fallslegar breytingar á launamismun hafi 
örvandi áhrif á launaskriðið. í þessu efni 
höfum við íslendingar nokkra sérstöðu 
vegna hlutaskipta sjómanna. Tekjur sjó-
manna hafa, eins og ákvæðislaun, tilhneig-
ingu til að breytast meira en tímamæld 
laun. Fram á siðustu ár hefur ákvæðisvinna 
ekki verið jafn útbreidd hér á landi og í 
ýmsum nágrannalöndum og því mætti ætla, 
að áhrifa ákvæðisvinnu á launaskrið hafi 
gætt minna hér á landi en víða annars stað-
ar. Hins vegar virðist eðlilegt að skipa 
hlutaskiptavinnu á bekk með ákvæðisvinnu 
að þessu leyti, og kynni niðurstaðan þá að 
verða nokkuð önnur. 

3.3 Erlendar rannsóknir á orsökum 
launaskriðs. 

Rannsóknir á launaskriði og orsökum 
þess eru hvað lengst á veg komnai' á Norð-
urlöndum, enda er fyrirbærið óvíða jafn-
stórt í sniðum. Yfirleitt eru engar áreiðan-
legar upplýsingar til, sem gefa ótvírætt til 
kynna umframeftirspurn eftir vinnuafli. 
Ein er þó undantekning frá þessu. í Sví-
þjóð hefur alllengi verið safnað upplýsing-
um um fjölda lausra starfa. Á grundvelli 
þessara upplýsinga hefur fundist greinilegt 
samband á milli launaskriðs og umfram-
eftirspurnar eftir vinnuafli. Þannig reynd-
ist fylgnin vera tæplega 0.8 fyrir árin 1947 
—54, sem þýðir, að allt að 64% launaskriðs-
breytinga má heimfæra á umframeftirspurn 
(Hansen, B., og Rehn, G.: On Wage-Drift, 
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Stockholm 1956). Síðari athuganir hafa 
staðfest þetta nána samband. 

Víða annars staðar hafa farið fram rann-
sóknir á tengslum launaskriðs og vinnu-
aflseftirspurnar. Einkum hefur verið leitað 
að sambandi á milli atvinnuleysis og launa-
skriðs. í sumum þessara rannsókna hefur 
komið fram marktæk fylgni þar á milli, en 
ekki í öðrum, en hafa verður í huga, að 
atvinnuleysisskráning getur ekki gefið ná-
kvæma mynd af eftirspurnarástandinu í 
hinum ýmsu greinum atvinnulifsins. 

Miklu minna er um rannsóknir á tengsl-
um launaskriðs og framleiðni. Hansen og 
Rehn leituðu að fylgni milli breytinga á 
framleiðni og breytinga á launaskriði, en 
fundu ekki. Aðrar athuganir í sömu átt 
hafa ekki sýnt slíka fylgni. 

Ef draga á álj'-ktanir af allmörgum er-
lendum rannsóknum á orsökum launaskriðs 
(Brown, 1962), verður niðurstaðan sú, að 
orsakirnar séu margar. Enginn einn þáttur 
virðist stöðugt ríkjandi í öllum löndum eða 
iðngreinum. Það, sem virðist hafa úrslita-
áhrif á skriðið á einum stað, er lítilvægt á 
öðrum. Það er því harla erfitt að leggja 
endanlegan dóm á það, hvort launaskrið 
stafi fremur af umframeftirspurn eftir 
vinnuafli, framleiðnibreytingum, tíðni 
kjarasamninga eða einhverju öðru. Þó virð-
ist mega ætla, að launaskrið yrði óverulegt, 
ef atvinnurekendur teldu, að aukinn launa-
kost.naður af völdum þess væri þyngri á 
metunum en framleiðslutap. Þá má einnig 
hugsa sér það ástand á vinnumarkaðinum, 
að launaskrið hyrfi úr sögunni. Til þess að 
svo færi, þyrfti atvinnuleysi þó að verða 
geysimikið. Verulegrar líkur benda því til 
þess, að grundvallarástæðan sé umfram-
eftirspurn á vinnumarkaðinum, en eftir bví 
sem atvinnustiffið verður hærra, taka fleiri 
öfl að hafa áhrif. Áðurnefndar sænskar 
athucanir, sem virðast áreiðanlegastar af 
beim rannsóknum, sem úr er að moða, benda 
í sömu átt. 

U.O Mælinp launaskriðs. 
Ein af ástí»ðunum fvrir bví, hve oft hef-

ur o-encið erfiðlpga að sýna fram á samband 
milli launaskriðs og annarra þátta, er lík-

lega fólgin í því, hversu erfitt er að mæla 
launaskrið. Launaskrið er yfirleitt ekki 
mælanlegt nema sem afgangsþáttur tekju-
þróunarinnar, eftir að reiknað hefur verið 
með öllum mælanlegum áhrifum annarra 
orsaka. Það, hvort afgangsþáttur þessi er 
mikill eða lítill, gefur vísbendingu um launa-
skriðið. 

Að nokkru leyti er mælingin tölfræðilegt 
vandamál, sem fer nokkuð eftir því, hvernig 
launaskrið er skilgreint. Til dæmis er það 
skilgreiningaratriði, hvort telja eigi verð-
lagsuppbætur á laun til samningsbundinna 
launahækkana. Þá er það einnig spurning, 
hvort taka eigi tillit til þeirrar tekjuaukn-
ingar, sem aukin yfirvinna getur valdið um-
fram hlutfallslega hækkun kauptaxta. Hér 
verða vísitölubætur taldar til samnings-
bundinna hækkana, enda er beint um þær 
samið milli aðila vinnumarkaðarina, þótt 
upphæð bótanna sé ekki tiltekin í samning-
um. Hvað yfirvinnuna snertir, verður ekki 
tekið tillit til hennar í þeim útreikningum, 
sem hér verða gerðir á launaskriði hér á 
landi, enda mundi það flækja dæmið mjög. 

Aðalvandamálið við mælingu launaskriðs 
er þó fólgið í því að finna meðallaun laun-
þega innan þeirrar heildar, sem kanna á. 
Spurningin er, hversu mikið meðallaun ættu 
að hækka í kjölfar kjarasamninga og hver 
verður raunveruleg hækkun þeirra. 

Til að svara þessu, er nauðsynlegt að 
vita, hversu margir launþegar vinna eftir 
hverjum taxta. Þetta eitt dugir þó engan 
veginn, því að launaskrið á sér einmitt oft. 
stað á þann hátt, að greitt er eftir hærri 
taxta fyrir viðkomandi starf en samningar 
gera ráð fyrir. Til að finna, hver meðallaun-
in ættu að vera, þyrfti því að fara á vinnu-
staði og rannsaka, eftir hvaða taxta hvert 
starf á að greiðast samkvæmt samninírum. 
I reynd er þetta nær óframkvæmanlegt.. 
þar sem slíka könnun þyrfti að gera á 
hverju ári, ef vel ætti að vera, og einnig 
þyrfti hún að ná til allstórs úrtaks laun-
þega, sem væri í samræmi við skiptingu 
viðkomandi samningsheildar á störf. 

U.l Hvernia birtist launaskriðið? 
Þótt yfirborganir komi e. t. v. oftast 
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fram í beinum launum, er hitt einnig al-
gengt, að fyrirtæki bjóði starfsmönnum 
ýmis hlunnindi, sem jaí'ngilda launum, a. 
m. k. frá sjónarhóli starfsmanna. í mörgum 
tilvikum viróist eðlilegt að telja slík ósamn-
ingsbundin hiunnindi til yfirborgana, enda 
sýnist lítill munur vera á því, hvort verka-
maður fær ókeypis vinnuvettlinga eða 
launauppbót sem því svarar, svo að dæmi 
sé nefnt. Hins vegar er illmögulegt að mæla 
fyrirbærið, þegar það birtist í þessari 
mynd. 

Beinar peningalegar yfirborganir geta 
komið fram i ýmsum afbrigðum, þótt eðlis-
munur sé lítill þar á. Hér á eftir verða 
rakin helstu tilbrigði yfirborgana. 

A. Starfsmönnum er greitt eftir hærri 
taxta en kjarasamningar gera ráð fyrir. 
Nokkuð var vikið að þessari yfirborgunar-
leið áður í kaflanum um mælingu. Stund-
um kann að vera um það að ræða, að starfs-
menn þurfi annað slagið að vinna störf, 
sem greiðast eiga eftir hærri taxta en að-
alstarfið. Þá mun alltítt, að hærri taxtinn 
sé látinn gilda við alla vinnu. Einnig er 
algengt, að aldurshækkanir séu látnar taka 
gildi fyrr en samningar segja til um. 

Sjái atvinnurekandi ástæðu til að reyna 
að fela yfirborganir, t. d. vegna þrýstings 
frá samtökum atvinnurekenda, virðist þessi 
leið einna fýsilegust. 

B. Starfsmönnum er greitt álag á laun. 
Álag þetta getur ýmist verið ákveðinn 
hundraðshluti af launum eða föst upphæð, 
sem greidd er t. d. einu sinni á viku, mán-
uði eða ári. Greiðslur þessar eru oft ein-
staklingsbundnar, þ. e. einskorðaðar við 
góða starfsmenn, en eru e. t. v. best þekkt-
ar sem hagnaðarhlutdeild starfsmanna í 
litlum fyrirtækjum, þar sem mikið liggur 
við, að hver einstaklingur skili sem bestu 
starfi. 

C. Þegar yfirvinna fer vaxandi á þenslu-
timum, getur hún valdið tekjuaukningu 
umfram hlutfallslega hækkun kauptaxta. 
Launaskrið getur einnig birst á annan 
hátt i tengslum við yfirvinnu. Ef vinnuveit-
endur láta starfsmenn vinna yfirvinnu til 
þess að halda i þá fremur en af nauðsyn 
á framleiðsluaukningu, sýnist álitamál, 

hvort það skuli telja til yfirborgunar. Ef 
yfirvinna er greidd, án þess að vinnuveit-
andi geri kröfu til þess, að starfsmenn skili 
verki fyrir þá greiðslu eða séu yfirleitt á 
vinnustað, er auðvitað um hreina yfirborg-
un að ræða. 

D. Áður hefur verið rætt um launaskrið 
sem afleiðingu af ákvæðisvinnu eða hluta-
skiptum, og skal það ekki endurtekið hér. 

5.0 Launastatistik á íslandi. 
Fyrstu alvarlegu tilraunirnar hér á landi 

til söfnunar á upplýsingum um raunveru-
leg laun og vinnutíma launþega hófust 
með skipun svonefndrar Vinnutímanefndar 
Alþingis, en Valdimar Hergeirsson cand. 
oecon. vann að upplýsingasöfnun á vegum 
hennar á árunum 1961—1962. 

Á fyrri hluta árs 1963 var Kjararann-
sóknarnefnd sett á laggirnar. Nefndinni 
var upphaflega ætlað það verkefni að vinna 
að öflun gagna, sem höfð yrðu til hliðsjón-
ar i samningsgerð atvinnurekenda og laun-
þega, sem búist var við að hæfist í októ-
ber 1963. 

í nefndinni áttu sæti þrír fulltrúar frá 
ASÍ, einn frá Vinnuveitendasambandi ís-
lands, einn frá Vinnumálasambandi sam-
vinnufélaganna og einn frá Félagi íslenskra 
iðnrekenda. Hélst þessi skipan óbreytt til 
vorsins 1973, en þá var fastanefndum að-
ila vinnumarkaðarins falin umsjón með 
starfsemi nefndarinnar. Kýs hvor fasta-
nefnd þrjá fulltrúa í stjórn Kjararannsókn-
arnefndar. 

Þótt nefndinni tækist ekki að leysa upp-
haflegt verkefni sitt nema að takmörkuðu 
leyti innan tilsetts tima, þá var hlutverki 
hennar engan veginn lokið. Þeim, er hlut 
áttu að máli, var ljóst, að brýn nauðsyn var 
á, að upplýsingasöfnun af þessu tagi kæm-
ist á fastan grundvöll. Starf nefndarinnar 
hefur með timanum fallið í nokkuð fastar 
skorður. Aðalverkefni hennar er að annast 
söfnun upplýsinga um tímakaup, vinnu-
tíma, atvinnuleysi og annað það, sem beint 
snertir hag launþega. Niðurstöður sínar 
birtir nefndin í Fréttabréfum Kjararann-
sóknarnefndar. Upplýsingar um timakaup 
og vinnutíma eru fengnar beint frá fyrir-
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tækjum í Reykjavík og Kópavogi. Frá 1966, 
er farið var að vinna frumgögn í slcýrslu-
vélum, hafa upplýsingar verið fengnar fyr-
ir hvern ársfjórðung frá um 60 fyrirtækj-
um og hafa náð til ca. 1350—1600 þús. 
vinnustunda á ársfjórðungi. 

Við útreikninga þá, sem hér fara á eftir, 
er aðallega stuðst við birt gögn Kjara-
rannsóknarnefndar og ýmis óbirt gögn. 

5.1 Launaskrið hér á landi. 
Það mun líklega hafa verið Jóhannes 

Nordal, seðlabankastjóri, sem hér ljáði 
fyrstur máls á launaskriði á opinberum 
vettvangi. í greinarkorni, sem hann ritar 
í 3. tbl. Fjármálatíðinda 1962, segir hann 
m. a.: 

„ í umræðum um kaupgjaldsmál hér á 
landi að undanförnu hefur þráfaldlega 
verið bent á þann mikla mun, sem komið 
hefur í ljós á þróun almennra kauptaxta 
annars vegar og heildartekjum launþega 
hins vegar. Raunverulegar tekjur laun-
þega hafa yfirleitt vaxið ár frá ári og 
afkoman batnað, enda þótt kaupmáttur 
launa hafi lítið breytzt. Afleiðing þess-
arar þróunar hefur í reyndinni orðið 
sú, að mestallar þær kjarabætur, sem 
aukning þjóðarframleiðslu á mann hefur 
leyft síðustu árin, en það er líklega um 
2—3% á ári, hafa verið étnar upp af 
aukningu heildai'tekna launþega án á-
hrifa frá beinum kauptaxtahækkunum." 

Og síðar segir: 
„Þessi óháða aukning launatekna er því 
atriði, sem hlýtur að skipta meginmáli 
varðandi stefnu hagsmunasamtaka og 
opinberra aðila í kjaramálum. Urn or-
sakir hennar hér á landi er því miður 
lítið vitað með neinni vissu, þai' sem al-
varlega skortir raunhæfar tölulegar 
rannsóknii' á þróun launamála. Á hinn 
bóginn ei' hér vafalaust um að ræða sama 
fyrirbæi'i og það, sem á dönsku hefur 
verið nefnt l0nglidning og á ensku wage 
drift. Mætti ef til vill á íslenzku nefna 
þetta launaskrið, enda eru þetta hækk-
anir, sem eiga sér stað jafnt og þétt, 
þótt lítið muni um hverja einstaka." 

Tafla I. 
Launa s krið verkamannalauna. 

Hlutf,-
Sanmb. Gr. legt 

laun Hd- laun í Yfir- Yfir- lanna-
í dv. álag 1+2 dagv. borg. borg. skriö 
Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. V /0 % 

1 2 3 4 5 6 7 

1961 22,77 _ 22,11 24,70 1,93 8,5 
1962 25,06 - 25,06 27,90 2,84 11,3 2,8 
1963 28,39 - 28,39 32,50 4,11 14,5 3,2 
1964 34,88 0,40 35,28 41,25 5,97 16,9 2,4 
1965 40,18 0,95 41.13 49,00 7,87 19,1 2,2 
1966 48,22 1,15 49,37 58,82 9,45 19,1 0,0 
1967 50,70 1,21 51,91 62,40 10,49 20,2 1,1 
1968 54,37 1,30 55,67 66,12 10,45 18,8 -r-1,4 
1969 62,68 1,82 64,50 76,82 12,32 19,1 0,3 
1970 76,67 2,22 78,89 93,97 15,08 19,1 0,0 
1971 87,27 2,52 89,79 107,12 17,33 19,3 0,2 

Heimild: Fskj. 1, 2 og 3. 

Þótt hér hafi fremur verið talað af til-
finningu en rökum um launaskrið sem slíkt, 
leikur lítill vafi á því, að einmitt á því ári, 
sem þetta var ritað, og á næsta ári á eftir 
var launaskrið meira, hér í Reykjavík a. m. 
k., en það hefur síðar orðið. En lítum á 
talandi tölur. 

5.2 Launaskrið verkamannalauna. 
Tafla I sýnir launaskrið verkamanna-

launa í Reykjavík á árunum 1962—1971. 
í fyrsta dálki töflu I eru skráð vegin 

meðaltöl Dagsbrúnartaxta. Eftir að helgi-
dagaálagi hefur verið bætt við, fæst þriðji 
dálkur, en hann sýnir timalaun í dagvinnu 
eins og þau hefðu verið, ef greitt hefði 
verið eftir samningum. Fjórði dálkur töfl-
unnar sýnir hins vegar vegið meðaltal 
greiddra tímalauna í dagvinnu á hverjum 
tíma. Mismunur 3. og 4. dálks sýnir því 
yfirborganii' pr. dagvinnutíma í kr. Sjötti 
dálkur gefur síðan yfirborganir í prósent-
um og fæst með því að deila tölunum í 3. 
dálki í tölurnar í 5. dálki. Siðasti dálkur 
töflu I sýnir hlutfallslegt launaskrið á ári, 
en samkvæmt skilgreiningu er það sú breyt-
ing, sem vei'ður á yfirborgunum frá ári til 
árs. 

Af töflu I og mynd I, sem sýnir niður-
stöður töflunnar myndrænt, er ljóst, að 
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launaskrið endurspeglar að nokkru leyti 
almennt efnahagsástand í landinu á þessu 
árabili. Þetta ellefu ára skeið einkenndist 
af því, að þjóðarframleiðslan fór vaxandi 
fram til 1967, en þá varð nokkur samdrátt-
ur og verulegur á næsta ári á eftir. Á ár-
inu 1969 kom svo bati og á árinu 1971 var 
vöxtur þjóðarframleiðslunnar orðinn svip-
aður og hann var fyrri hluta þessa tímabils. 
Á sama hátt er launaskrið „blómlegt" til 
ársins 1966, en þá dettur hlutfallslegt launa-
skrið alveg niður í núll, en tekur nokkurn 
fjörkipp á næsta ári á eftir, en sennileg-
asta skýringin á því er sú, að á því ári varð 
aðeins einu sinni launahækkun, þ. e. verð-
lagsuppbót 1. des. 

Á árinu 1968 koma áhrif samdráttarins 
berlega í Ijós, því að þá verður hlutfallslegt 
launaskrið neikvætt i eina skiptið á þessu 
timabili, og reyndar gildir hið sama um 

LAUNASKRIÐ VERKAMANNA-
LAUNA 1962-1971. 

4 . HLUTFALLSL. LAUNASKRIÐ 

2 • 

0 • 

- 2 • 

'63 '65 '67 '69 '71 

U . L A U N A S K R I B í KRÓNUM 

'62 '64 '66 .'68 '70 

Mynd I. 

launaskrið í krónum, en það er neikvætt 
um 4 aura á þessu ári. Á árunum 1969—71 
er hlutfallslegt launaski'ið mjög óverulegt, 
en í ki'ónum talið vai' það hins vegar all-
mikið. 

Það, sem mesta athygli vekur, þegar litið 
er á þessa þróun, ei' það, hversu lítið dreg-
ur úr launaskriði á samdráttarárunum. 
Ýmsar skýi'ingar eru hugsanlegar, og skal 
nú nánar vikið að þeim. 

6.0 Skýringa leitað. 
Á þessu stigi er eðlilegt að spyrja, hvort 

unnt sé að finna haldgóðai' skýringar á 
launaskriði hér á landi. Reyndar kann flest-
um að þykja svarið nokkuð augljóst, ef 
haft er í huga, hvernig eftirspurn eftir 
vinnuafli hefur vei'ið háttað hér á landi 
mestan hluta sl. áratugar. Þótt ekki séu 
til beinai' tölur um atvinnuleysi á landinu 
öllu fyrr en í árslok 1968, mun óhætt að 
fullyrða, að hér á landi hafi ríkt ástand 
„fullrar atvinnu" alveg frá styrjaldarárun-
um síðari fram til 1967, — með örfáum 
staðbundnum og tímabundnum undantekn-
ingum. Áætlanir benda til þess, að á árun-
um 1957—1966 hafi meðalatvinnuleysi á 
ári aldrei náð 1%0 af mannaflanum (Skýrsla 
til Hagráðs um ástand og horfur i efna-
hagsmálum. Efnahagsst., 1970). — Hvað 
Reykjavík viðvikur, sýnir ársfjórðungsleg 
skráning Ráðningarstofu Reykjavikurborg-
ar (1. febr., 1. mai, 1. ág., 1. nóv.), að á 
árunum 1961—1967 ei' atvinnuleysi aðeins 
skráð i 5 skipti af 28, og í 4 skipti af þess-
um 5 er aðeins einn á skrá. Það er því aug-
ljóst, að á þessum sjö árum er um nokkuð 
stöðuga umframeftii'spurn að ræða. Hins 
vegar eru ekki fyrir hendi neinar upplýs-
ingar um það, hve mikil umframeftirspurn-
in var. 

6.1 Atvinnuleysi og launaskrið. 
Eins og áður var drepið á, hefur víða 

erlendis verið leitað að fylgni milli atvinnu-
leysis og launaskriðs með æði misjöfnum 
árangri. Hér á landi hefur atvinnuleysi 
hins vegar vei'ið tiltölulega mjög lítið og 
skammvinnt. Frá þessu er þó ein undan-
tekning, þvi að í árslok 1967 tók versnandi 
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Tafla II. 
Ársfjórðungslegt launaskrið verka-

mannalauna. 
Hlutf-

Samnb. Greitt legt 
lctun tímak. Yfir- Yfir- launa-
í dv. 
Kr. 

í dv. 
Kr. 

borg. 
Kr. 

borg. 
/o 

skrið 
% 

1 2 3 4 5 

1. ársfj. 45,54 55,00 9,46 20,8 
2. - 46,76 57,94 11,18 23,9 3,1 

'66 3. - 50,00 59,50 9,50 19,0 -r4,9 
4. - 50,56 62,82 12,26 24,2 5,2 
1. ársfj. 50,56 61,58 11,02 21,8 +2 ,4 
2. - 50,56 62,46 11,90 23,5 1,7 

'67 3. - 50,56 62,71 12,15 24,0 0,5 
4. - 51,13 62,84 11,71 22,9 "5-1,1 
1. ársfj. 52,45 63,80 11,35 21,6 4-1,3 
2. - 54,06 65,53 11,47 21,2 -r0,4 

'68 3. - 54,78 66,85 12,07 22,0 0.8 
4. - 56,19 68.31 12.12 21,6 4-0,4 
1. ársfj. 58,08 69,91 11,83 20,4 -1,2 
2. - 61,02 74,25 13,23 21,7 1,3 

'69 3. - 65,01 80,45 15.44 23,8 2,1 
4. - 66,59 82,69 16.10 24,2 0 4 
1. ársfj. 66,64 82,16 15.52 23,3 +0 ,9 
2. - 70.03 86,43 16,40 23,4 0,1 

'70 3. - 83,35 102,68 19,33 23,2 +0 ,2 
4. - 85,66 104,60 18,94 22,1 4-1.1 
1. ársfj. 85,66 105,52 19,86 23,2 1,1 
2. - 85,66 105,33 19,67 23,0 +0 ,2 

'71 3. - 86,98 106,99 20,01 23,0 0,0 
4. - 90,79 110,64 19,85 21,9 + 1,1 

Heimild: Fskj. 2 og Fréttabréf Kjararannsóknar-
nefndar. 

árferðis að gæta í auknu atvinnuleysi, sem 
náði hámarki á fyrri hluta ársins 1969. í 
janúarlok það ár var skráð atvinnuleysi 
u. þ. b. 7% af mannafla, en hafa verður í 
huga, að þá voru sjómenn á bátaflotanum 
í verkfalli, sem stöðvaði fiskvinnslu að 
verulegu leyti. 

Með því að bera saman atvinnuleysi og 
launaskrið ársfjórðungslega á þessu tíma-
bili, má fá fram nokkurn fjölda athugun-
arpunkta, en auk þess er nokkurs fróðleiks 
að leita í því að athuga launaskrið á árs-
fjórðungslegum grundvelli. Upplýsingar um 
það er að finna hér í töflu II. Þess ber að 
gæta, að þegar launaskrið er borið saman 
ársfjórðungslega, er nauðsynlegt að sleppa 

Tafla III. 
Fjöldi atvinnulausra karlmanna í Reykjavík. 
Ar Arsfjúrðimgar 

1 2 3 4 

1968 331 131 89 185 
1969 788 414 336 292 
1970 357 179 93 58 

Heimild: Fréttabréf Kjararannsóknarnefndar. 

helgidagaálaginu í útreikningum, þar sem 
það sveiflast mjög eftir ársfjórðungum. 
Vegna þessa má ekki taka tölur um yfir-
borganir í töflu II allt of alvarlega, þótt 
allgóður samanburður eigi að fást, ef hlut-
fallslegt launaskrið á samsvarandi árs-
f jórðungum er borið saman. 

í töflu III er svo að finna upplýsingar 
um f jölda atvinnulausra karlmanna í Reykja-
vík. Hér er um að ræða ársfjórðungsmeðal-
töl, sem byggð eru á meðalfjölda atvinnu-
lausra í hverjum mánuði. 

Á mynd II er atvinnuleysi og launaskrið 
áranna 1968—1970 svo sýnt myndrænt. 
Hér er raunar um að ræða tvö línurit, og 
er öðru hvolft öfugu ofan á hitt. 

Af myndinni virðist vera um nokkra 
fylgni að ræða fyrst í stað, ef undan er 
skilinn atvinnuleysistoppurinn á fyrsta 
fjórðungi 1969. Á fjórða fjórðungi 1969 
tekur launaskriðið svo stefnu þvert á at-
vinnuleysislínuna og aftur á tveimur síð-
ustu fjórðungunum, enda er atvinnuleysi 
þá orðið svo lítið, að vart er fylgni að 
vænta. Ef þessir tveir ársfjórðungar eru 
undanskildir, fylgja línurnar hvor annarri 
að því marki, að halli launaskriðslínunnar 
er jákvæður, þegar halli atvinnuleysislín-
unnar er jákvæður og öfugt, nema á þriðja 
ársfjórðungi 1969. Línuleg samfylgni er á 
hinn bóginn lítil. Samfylgnistuðullinn (coef-
ficient of correlation) er reiknaður út eft-
ir formúlunni 

_ n (2 x y ) - f - ( 2 x ) ( 2 y ) 

y n ( 2 x 2 ) 4 - ( 2 x ) 2 y n ( 2 y 2 ) 4 - ( 2 y ) 2 

þar sem r = samfylgnistuðullinn, n = fjöldi 
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ATVINNULEYSI 

Mynd II. 

athugana, x = atvinnuleysi og y = launa-
skrið. 

Samfylgnistuðullinn fyrir þessa tólf at-
hugunarpunkta áranna 1968—1970 reyndist 
aðeins vera 0,10, sem sýnir mjög litla linu-
lega samfylgni, langt frá því að vera mark-
tæka. Þetta sannar þó engan veginn, að 
ekkert samband sé á milli atvinnuleysis og 
launaskriðs. í fyrsta lagi er sambands 
vart að vænta, fyrr en atvinnuleysi nær 
vissu marki, og óvíst er, að það hafi nokk-
urn tíma náð því á þessu tímabili. Þá er 
sennilegt, að nokkur hugarfarsbreyting 
hafi orðið hjá verkafólki til atvinnuleysis-
skráningar á timabilinu á þann veg, að at-
vinnulausir hafi betur gætt þess en áður 
að láta skrá sig. Auk þess ber ávallt að 
taka samfylgnistuðlinum með nokkurri var-
úð, og það skal undirstrikað, að hann mælir 
aðeins linulega fylgni. Niðurstaðan verður 
þvi sú, að hér hafi ekkert verið sannað né 
afsannað. 

6.2 Launaslcrið og yfirvinna. 
Þótt ekki séu til hér á landi upplýsingar 

um umframeftirspurn eftir vinnuafli, eru 

til upplýsingar um skiptingu vinnutimans 
nokkuð aftur í timann. Ætla mætti, að um-
frameftirspurnin birtist að verulegu leyti 
í aukinni yfirvinnu, og ætti þá að finnast 
samband milli hlutfalls yfirvinnu og heild-
arvinnutima annars vegar og launaskriðs 
hins vegar. 

Á fskj. 4 er að finna upplýsingar um 
hvernig vinnutíminn skiptist á árunum 
1966—1970. Síðan var fundin línuleg fylgni 
launaskriðs og hlutdeildar eftirvinnu í 
vinnutímanum. Reyndist hún vera lítil, þar 
sem r var 0,15. Fylgni næturvinnu og launa-
skriðs var aðeins meiri, eða r = 0,21. 
Fylgnin er í öllum tilvikum fjarri því að 
vera marktæk og varð niðurstaðan svipuð, 
þegar reynt var að hliðra tölunum til í 
tima. 

Ýmsar ástæður geta iegið fyrir því, að 
fylgnin er svo lítil sem raun ber vitni. Ein 
ástæðan er vafalitið sú, að yfirborganir 
hafa verið, a. m. k. til skamms tíma, lítt 
sveigjanlegar niður á við með tilliti til eft-
irspurnar, líkt og samningsbundin laun. Á 
tímum minnkandi eftirspurnar eftir vinnu-
afli má gera ráð fyrir því, að starfsmanna-
velta fari einnig minnkandi. Aðstaða vinnu-
veitenda til að skera niður yfirborgun, sem 
á annað borð er komin á, er mjög hæpin 
gagnvart manni, sem hefur nokkra starfs-
reynslu. Slíkt hlýtur að vekja nokkra ólgu. 
Á hinn bóginn er aðstaða vinnuveitandans 
mun sterkari gagnvart nýjum starfsmönn-
um. Þetta er líklega aðalástæða þess, að á 
samdráttarskeiðinu upp úr 1966 lækkar 
meðalyfirborgun aðeins úr 19,1% það ár 
í 18,8% árið 1968. 

Önnur ástæða lítillar fylgni er sú, að 
ekki er hér tekið tillit til helgidagaálags-
ins. Er þvi launaskrið hér talið meira en 
það er í raun og veru, einkum þó á öðrum 
og síðasta fjórðungi hvers árs. 

Þriðji möguleikinn er sá, að úrtak Kjara-
rannsóknarnefndar gefi ekki rétta mynd 
af ástandinu á vinnumarkaðinum í heild, 
það er að segja, að þau fyrirtæki, sem veita 
nefndinni upplýsingar, hafi hlutfallslega 
fleiri fasta starfsmenn en almennt gerist. 
í ljósi þess, sem áður sagði, mundi þetta 
vera allgóð skýring á því, hversu lítil fylgni 
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1966 1967 1968 1969 1970 1971 

Mynd III. 

er á milli launaskriðs og yfirvinnu. Á hinn 
bóginn byggist sú skoðun, að úrtak Kjara-
rannsóknarnefndar sé skekkt að þessu leyti, 
fremur á mati en rannsóknum. 

6.3 Launaskrið í lcjölfar kjarasamninga. 
Sú kenning hefur heyrst, að launaskrið 

vaxi í hlutfalli við þann tíma, sem líður á 
milli kjarasamninga. Fræðilega litur þetta 
ekki illa út, en ef við lítum á nærtækt dæmi, 
þá urðu alls 29 breytingar á samningum 
hér á landi (verðlagsbætur meðtaldar) á 
árunum 1961—1971, þannig að ætla mætti, 
að launaskrið hefði orðið óverulegt á þessu 
árabili. Á þessu tímabili jukust yfirborg-
anir þó úr 8,5% í 19,1%. Ef við skiptum 
tímabilinu í tvennt, verður niðurstaðan 
nokkuð hliðhollari fyrrnefndri kenningu. Á 
fyrstu 5 árunumurðu 11 breytingar á samn-
ingsbundnum launum. Yfirborganir hækk-
uðu úr 8,5% í 19,1%. Á síðustu sex árun-
um urðu hins vegar 18 breytingar, en yfir-
borganir hækkuðu sama og ekkert. 

Á mynd III, sem unnin er úr töflu II, 
er sýnt hlutfallslegt launaskrið eftir árs-

fjórðungum. Á þessu tímabili voru fimm 
sinnum gerðir heildarkjarasamningar. Sá 
fyrsti tók gildi 26. júni 1966, og ætti áhrifa 
hans að gæta á 3. fjórðungi það ár, sem og 
er raunin. Áhrif hinna heildarsamninganna 
ættu að koma fram á 1. og 2. ársfj. 1968, 2. 
ársfj. 1969, 2. og 3. ársfj. 1970 og á síð-
asta fjórðungi 1971. Hlutfallslegt launa-
skrið er og neikvætt á öllum þessum tíma-
bilum, nema hvað áhrif næstsíðasta samn-
ingsins koma ekki fram. Þetta sannar að 
sjálfsögðu ekki framangreinda kenningu, 
enda eru athuganirnar allt of fáar, auk þess 
sem líklegt er, að yfirborgunum sé oft 
safnað saman í slumpa, og gæti það eitt 
valdið því, að launaskriðið er neikvætt á 
áðurnefndum tímabilum. Ekki virðist gæta 
áhrifa verðlagsbóta, enda eru þær svo jafn-
ar allt tímabilið. 

64 Launaskrið og verðtrygging launa. 
Eins og kunnugt er, hafa nú um alllangt 

skeið verið greiddar fullar verðlagsbætur á 
laun. Þetta fyrirkomulag hefur nú á siðustu 
mánuðum sætt vaxandi gagnrýni m. a. í 
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ljósi þess, að á hausti komanda eru samn-
ingar iaunþega lausir. Hér er ekki ætlunin 
að ræða verðtryggingarkerfið sem slikt, 
en hins vegar er eKki ólíkiegt, að samband 
sé á miili vísitölubóta og launaskriðs. Ef 
kenningin um, að samband sé á milli tíðni 
samningsbundinna breytinga og launa-
sKriös, er rétt, má auövitað álykta, að 
launaskrið breytist í öfugu hlutialli við 
visitöiuoætur. Ef litið er á þróun iauna-
skriös og visitölubóta sl. áratug, virðist 
ýmisiegt benda tii þess, að þessi ályktun 
sé rétt. 

Með setningu efnahagsmálalaga nr. 4/ 
1960 var kveoið svo á, að óneimiit væri að 
ákveða, „að kaup, laun, þóknun, ákvæðis-
vinnutaxti eða nokkurt annað endurgjald 
fyrir unnin störf skuli fylgja breytingu á 
visitölu á einn eða annan hátt". Þetta bann 
við verðtryggingu launa stóð fram á mitt 
ár 1964. Einmitt á þessum tima er launa-
skrið meira en það hefur síðan orðið. Á 
þessu tímabili hækkuðu laun um a. m. k. 
10%, eingöngu vegna áhrifa launaskriðs, 
og má þó gera ráð fyrir, að í kröfugerð 
launþegasamtakanna hafi verið tekið mið 
af því, að verðlagsbætur voru ekki greiddar. 

Frá miðju ári 1964 hafa hins vegar verið 
greiddar verðlagsbætur, i misrikum mæli 
þó. Frá árinu 1969 eru þessar bætur mjög 
verulegar, hvað viðvíkur verkamönnum, og 
fullar bætur frá miðju ári 1970. Á þessum 
sama tíma er launaskrið mjög óverulegt. 

Með þessu er ekki verið að mæla núver-
andi fyrirkomulagi visitölumála bót, heldur 
aðeins verið að benda á, að hugsanlegt er, 
að annað sjálfvirkt kauphækkunarkerfi 
kunni að taka við, þar sem vísitölubind-
ingunni sleppir. 

7.0 Launaskrið annarra launþega. 
Hér á undan hefur eingöngu verið fjall-

að um launaskrið verkamannalauna. Reynsla 
allra grannþjóða okkar er sú, að launaskrið 
er mjög mismikið eftir stéttum. Megin-
einkennið virðist vera, að hinir lægst laun-
uðu njóti minnstra yfirborgana. Greinileg-
ur munur er t. d. á hinum Norðurlöndunum 
á launaskriði meðal karla og kvenna, enda 
konur hlutfallslega fjölmennari i láglauna-

störfum. Hér á landi eru ekki fyrir hendi 
nægar upplýsingar, til að hægt sé að fram-
kvæma víðtækan samanburð i þessu efni. 
Hér á eftir verða aðeins teknir fyrir fjórir 
hópar launþega: Rafvirkjar, trésmiðir, bif-
vélavirkjar og aðstoðarmenn í fagvinnu 
við málm-, tré- og bifreiðasmíðar og við-
gerðir. Eingöngu verður tekið fyrir launa-
skrið tímavinnumanna, en mjög mikill hluti 
trésmiða og rafvirkja vinnur að staðaldri 
í ákvæðisvinnu, en hún er líklega minna 
tíðkuð meðal bifreiðasmiða og viðgerðar-
manna og aðstoðarmanna við fagvinnu. 

7.1 Launaskrið rafvirkja. 
í töflu IV, sem er í öllum aðalatriðum 

eins byggð upp og tafla I, kemur fram, að 
yfirborganir eru öllu meiri meðal rafvirkja 
á árunum 1966—1968 en yfirborganir 
verkamannalauna. Hins vegar kemur mikill 
afturkippur i þær á árinu 1969, enda var 
atvinnuleysi mikið í stéttinni á því ári. 

Árið 1971 eru yfirborganir aftur orðnar 
meiri en yfirborganir verkamannalauna. 
Launaskrið, mælt í krónum, er neikvætt 
tvö ár á tímabilinu og um hvorki meira né 
minna en kr. 3,20 pr. greiðslustund á ár-
inu 1969. Erfitt virðist að finna viðhlít-
andi skýringu á launaskriði ársins 1968, 
og kemur það engan veginn heim og sam-
an við eftirspurnarástandið, að minnsta 
kosti ekki, ef skipting vinnutímans er þar 
einhver mælikvarði. 

7.2 Launaskrið trésmiða. 
Timabilið einkenndist af mjög slæmu at-

vinnuástandi á árunum 1968 og 1969, enda 
er talið, að samdráttur atvinnu í bygging-
ariðnaði milli áranna 1967 og 1969 hafi 
verið um 20%. (Skýrsla til Hagráðs, Efna-
hagsstofnunin 1970). Á þessum árum hvarf 
einnig stór hópur byggingarmanna úr landi 
í atvinnuleit. 

Þetta slæma atvinnuástand endurspegl-
ast greinilega í töflu V, sem hér fylgir. 
Yfirborganir lækka úr 33% niður i tæp 
13% á þessum sex árum. Hlutfallslegt 
launaskrið er neikvætt öll árin, svo og 
launaskrið í krónum talið, að undanteknu 
árinu 1967. 
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Tafla IV. 
Launaskrið rafvirlcja. 

Samnb. 
laun pr. 

greiðshist. 
Kr. 

Helgidaga-
álag 
Kr. 

1+2 
Kr. 

Greidd 
laun í 

dagvinnu 
Kr. 

Yfir-
borganir 

Kr. 

Yfir-
borganir 

V 
/o 

Hlutfalls-
legt 

launaskrið 
/o 

1 2 3 4 5 6 7 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

61,77 
63,70 
67,93 
82,74 

106,63 
123,32 

2,63 
2,90 
3,17 
3,45 
3,99 
4,45 

64,40 
66,60 
71,10 
86,19 

110,62 
127,77 

79,14 
80,90 
88,62 

100,51 
129,11 
152,81 

14,74 
14,30 
17.52 
14,32 
18,49 
25,04 

22,9 
21.5 
24.6 
16,6 
16.7 
19,6 

+ 1Á 
3,1 

H-8,0 
0,1 
2,9 

Heimild: Fskj. 5 og Fréttabréf Kjararannsóknarnefndar. 

Tafla V. 
Launaskrið trésmiða. 

Samnb. 
laun pr. 

greiðslust. 
Kr. 

Helgidaga-
álag 
Kr. 

! 

1966 55,93 
1967 57,70 
1968 61,66 
1969 70,02 
1970 92,11 
1971 112,09 

2,49 
2,64 
2,91 
3,44 
3,11 
3,82 

1+2 
Kr. 

58,42 
60,34 
64,57 
73,46 
95,22 

115,91 

Greidd 
laitn í 

dagvinnu 
Kr. 

Yfir-
borganir 

Kr. 

Yfir-
borganir 

V 
/o 

77,70 
79,76 
81,75 
89,03 

110,14 
130,58 

19,28 
19,42 
17,18 
15,57 
14,92 
14,67 

33,0 
32,2 
26,6 
21,2 
15,7 
12,7 

HlutfaUs-
legt 

launaskrið 

-0,8 
-5,6 
-5 4 
-5,5 
-3,0 

Heimild: Fskj. 6 og Fréttabréf Kjararannsóknarnefndar. 

Tafla VI. 
Launaskrið bifvélavirkja og bifreiðasmiða. 

Samnb. 
laun pr. 

greiðs/ust. 
Kr. 

Helgidaga-
álag 
Kr. 

1+2 
Kr. 

Greidd 
laun í 

dagvinnu 
Kr. 

Yfir-
borganir 

4-3 
Kr. 

Yfir-
borganir 

5 :3 
V 
/o 

Hlutfalls-
legt 

launaskrið 

1 

1966 65,42 
1967 67,56 
1968 72,00 
1969 84,84 
1970 104,97 
1971 120,94 

2,62 
2,80 
3,02 
3,56 
3,38 
3,84 

68,04 
70,36 
75,02 
88,40 

108,35 
124,78 

78,86 
81,26 
85.88 
96,05 

120,20 
138,90 

10,82 
10,90 
10,86 
7,65 

11,85 
14,12 

13.7 
13,4 
12.8 
8,0 
9,9 

10,2 

-0,3 
-0,6 
-4,8 
1.9 
0,3 

Heimild: Fskj. 7 og Fréttabréf Kjararannsóknarnefndar. 
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Tafla VII. 
Launaskrið aðstoðarmanna við fagvinnu. 

Samnb. Greidd Yfir- Yfir- Hlutfalls-
laun pr. Helgidaga- laun í borganir borganir legt 

greiðslust. álag 1+2 dagvinmi 4+3 5 :3 launaskrið 
Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. ° / /0 ° / /0 

1 2 3 4 5 6 7 

1966 45,82 2,09 47,91 68.78 20,87 43,6 
1967 48,10 1,75 49,85 68,10 18,25 36,6 +7 ,0 
1968 51,63 2,64 54,27 70,93 16,66 30,7 + 5,9 
1969 59,85 3,10 62,95 83,03 20,08 31,9 1,2 
1970 74,45 2,88 77,33 100,68 23.35 30,2 + 1,7 
1971 85,36 3.34 88,70 113.71 25,01 28,2 +2 ,0 

Heimild: Kaupgjaldsskrár Vinnuveitendasambands íslands, kjarasamningar og Fréttabréf Kjararannsóknar-
nefndar. 

7.3 Launaskrið bifvélavirkja og -smiða. 
Eins og sjá má á töflu VI, virðast yfir-

borganir vera mun minni í þessum greinum 
en öðrum, sem hér eru teknar fyrir. Ár-
ferðisversnunin kemur allskýrt í Ijós, en 
e. t. v. minna en ætla hefði mátt. Með aukn-
um innflutningi bifreiða á árinu 1970 og 
batnandi efnahagsástandi verður hlutfalls-
legt launaskrið aftur jákvætt. 

7.1+ Launaskrið aðstoðarmanna við fagvinnu. 
Hér er um að ræða ófaglærða aðstoðar-

menn við málmsmíðar, trésmíðar og bif-
reiðasmíðar og -viðgerðir. 

Samkvæmt töflu VII virðast yfirborg-
anir vera geysilega mildar í þessum grein-
um. í upphafi tímabilsins eru þær 43,6%, 
en eru komnar niður í 28,2% á árinu 1971. 

Á mynd IV eru hlutfallslegar yfirborg-
anir greinilega mestar hjá ófaglærðum að-
stoðarmönnum. Þetta stangast á við þá 
kenningu, að yfirborganir séu meiri hjá 
þeim stéttum, sem hafa há laun miðað við 
aðra launþega. 

Á hinn bóginn ber að hafa í huga, að 
slíkir aðstoðarmenn vinna með öðrum stétt-
um, sem hafa tiltölulega há laun. Virðist 
líklegasta skýringin á þessum miklu yfir-
borgunum sú, að hér komi fram tilhneig-
ing til að draga úr launamismun. 

Mynd IV talar að öðru leyti sínu máli. 
Árferðisversnunin virðist koma greinileg-

ar í ljós hjá þessum þremur stéttum iðnað-
armanna og aðstoðarmanna við fagvinnu 
heldur en hjá verkamönnum. Það skal tek-
ið fram, að við útreikninga á yfirborgun-
um þessara stétta var gert ráð fyrir því, 
að allir ættu rétt á helgidagagreiðslum, og 
eru yfirborganirnar því eklci ofmetnar að 
þessu leyti. 

7.5 Launaskrið í ákvæðisvinnu. 
Kjararannsóknarnefnd hefur til skamms 

tíma ekki safnað upplýsingum um laun 
ákvæðisvinnumanna, en í 20. Fréttabréfi 
birtust í fyrsta sinn tölur um kaup tré-
smiða, múrara og málara, sem vinna i 
ákvæðisvinnu. Tölur þessar, sem eru fyrir 
fjórða ársfjórðung 1971, benda eindregið 
til þess, að þessir hópar launþega hafi notið 
mikils launaskriðs. Ákvæðisvinnan reyndist 
vera u. þ. b. 110—126% hærri en tímakaup 
samkvæmt samningsbundnum taxta. 

Ekki eru fyrirliggjandi upplýsingar um, 
hvort afkastamunur milli tímavinnu og á-
kvæðisvinnu sé á svipuðu stigi, og hæpið 
er að draga ályktanir af tölum fyrir einn 
ársfjórðung. 

8.0 Kauymáttur yfirborgana. 
Af því, sem áður hefur verið sagt, er 

Ijóst, að launþegar njóta allmiklu betri kjara 
vegna yfirborgana en taxtakaup gefur til 
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Mynd IV. 

kynna. En lítum nokkru nánar á það, hversu 
mikil þessi kjarabót er. 

í töflu VIII, sem hér fylgir, er sýndur 
kaupmáttur tímakaups verkamannalauna, 
taxtakaups og raunverulegra greiddra 
launa, eins og hann hefur þróast, miðað 
við vísitölu framfærslukostnaðar. 

Þótt gera megi ráð fyrir, að tölur þessar 
gefi ekki alveg rétta mynd af kjörunum á 
hverjum tíma, m. a. vegna gæðabreytinga 
og annarra illmælanlegra þátta, þá gefur 
taflan nokkuð góða mynd af þróuninni. í 
3. dálki töflunnar er kaupmáttur yfirborg-

Tafla VIII. 
Kaupmáttur tímakaups verkamanna. 

Vísitala kaupm. Vísitala kaupm. 
gveitt timakaup samnb. timakaup Mismunur 

1963=100 1963=100 1+2 

1 2 3 

1961 95,5 100,8 -r-5,3 
1962 97,2 100,0 -r2,8 
1963 100,0 100,0 0,0 
1964 106,5 103,1 3,4 
1965 118,1 110,8 7,3 
1966 128,2 120,2 8,0 
1967 131,4 122,2 9,2 
1968 120,6 113,5 7,1 
1969 115,0 107,5 7,5 
1970 124,2 116,0 8.2 
1971 133,5 124,5 9,0 

Heimild: Fréttabréf Kjararannsóknarnefndar, fskj. 2. 
Hagstofan. 

ananna sýndur. Þessi dálkur er neikvæður 
fyrstu tvö árin vegna þess, að hraðari stig-
andi er í dálki 1 en dálki 2 og vegna þess, 
að viðmiðunarárið er 1963, en ekki 1961. 

Upplýsingar töflu VIII eru sýndar mynd-
rænt í mynd V. Á henni sést, að kaupmáttur 
yfirborgana fer stöðugt vaxandi fram til 
1968, lækkar þá nokkuð, en vex svo hægt 
og sígandi til loka tímabilsins. 

Á þessu árabili, 1961—1971, eykst kaup-
máttur launa um 23,5%, en kaupmáttur 
raunverulega greiddra launa um 39,8%. 
Hins vegar hækkar samningsbundið tima-
kaup með helgidagaálagi um 294,3% og 
raunverulega greitt tímakaup um 333,7%. 

Þótt vissulega megi deila nokkuð um, 
hverju helst skuli kenna um verðbólguþró-
un síðastliðins áratugar, getur vart nokkur 
vafi leikið á því, að verulegan þátt þeirrar 
þróunar megi rekja til þess, að hækkanir 
kaupgjalds hafa orðið meiri en svo, að 
unnt hafi verið að halda þeim með öllu 
utan við verðlagið. Það ætti að vera laun-
þe.erahreyfingunni sem og öðrum mikið 
kappsmál, að þessari þróun linni. Megin-
markmið hennar hlýtur að vera að hámarka 
atvinnu og kaupgetu launa. Spurningin er, 
hvernig launþegahreyfingin beiti sér best 
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Mynd V. 

að þessum markmiðum. Verulegar líkur 
benda til þess, að farsælasta leiðin til þess 
sé ekki endilega að hámarka peningalaun, 
eins og þau ákvarðast af þrætustyrk aðila 
vinnumarkaðarins. Það fer vart hjá því, 
að spurt sé, hvort launaskrið geti að ein-
hverju leyti komið i stað þeirra hefðbundnu 
stökkbreytinga kaupgjalds, sem við höfum 
vanist á liðnum áratugum. Ef samnings-
bundnar hækkanir hefðu engar verið á því 
tímabili, sem hér er um fjallað, en allt ann-
að staðið óbreytt, hefði launaskrið fært 
launþegum 62,4% kauphækkun. Nú má 
vissulega segja, að þar sem náin tengsl eru 
milli launa og verðlags, hefði launaskrið 
orðið minna í krónum, ef ekki hefðu komið 
til samningsbundnar hækkanir. Á móti má 
þó einnig segja, að færri samningsbundnar 
launabreytingar hefðu leitt af sér meira 
launaskrið. 

Þannig mætti halda hugleiðingum áfram, 
og vissulega er hér um heldur fjarstæðu-
kennt dæmi að ræða. Með því að launþega-
hreyfingin viðurkenndi launaskrið sem leið 
til kjarabóta, er engan veginn verið að 

leggja til, að hún eigi að leggjast í dvala. 
Hlutverk hennar yrði meira í þá veru að 
fylgjast náið með hræringum vinnumark-
aðarins að því er varðar laun, vinnutíma og 
atvinnumál og gripa í taumana, þegar hún 
áliti nauðsynlegt, t. d. ef launamismunur 
yrði meiri en æskilegt þætti. Markmiðin 
yrðu því þau sömu, en aðferðirnar til að 
ná þeim aðrar. 

9.0 Afstaða launþegasamtaka á Norður-
löndum. 

Eins og áður er vikið að, hefur launa-
skrið hvergi verið meira en í skandinavísku 
löndunum. Hvað eftir annað hefur launa-
aukning orðið meiri vegna launaskriðs en 
vegna samningsbundinna launahækkana i 
þessum löndum. Sem dæmi má nefna, að á 
ellefu árum, 1960—1970, varð þessi kjara-
bót meiri 3 ár í Danmörku, 5 ár í Noregi 
og 7 ár í Svíþjóð heldur en samningsbundna 
hækkunin. 

Á mynd VI er sýnt hlutfallslegt launa-
skrið í Svíþjóð, Noregi, Danmörku og á ís-
landi. Tölur fyrir þessi lönd eru að vísu 
ekki fyllilega sambærilegar, þar sem nokk-
uð mismunandi aðferðum er beitt við mæl-
ingu launaskriðs. Tölurnar frá Svíþjóð, 
Noregi og Danmörku eru heildartölur fyr-
ir alla launþega, en tölur fyrir ísland ná, 
eins og áður er fram komið, einungis til 
verkamanna í Reykjavík. Af myndinni er 
augljóst, að hér á landi hefur launaskrið 
verið óverulegt miðað við hin þrjú löndin. 
Hins vegar hafa samningsbundnar launa-
hækkanir verið miklu minni í þessum lönd-
um en hér. Afstaða launþeírasamtakanna i 
þessum löndum til launaskriðs virðist í 
fyrstu hafa verið heldur neikvæð, síðan 
blandin forvitni og loks jákvæð að vissu 
marki. Þeim hefur orðið ljóst, að í hagkerf-
inu er að finna öfl, sem vinna fyrir þau; 
að í launaskriði eru fólgnar kjarabætur 
engu síður en í hefðbundinni kjarabaráttu. 
Grundvöllur slíkrar viðurkenningar er að 
sjálfsögðu, að launastatistik sé mjög full-
komin. Þessu skilvrði er enn ekki fullnægt 
hér á landi, þótt nokkuð hafi áunnist í þeim 
efnum. 
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Mynd VI. 

9.1 Samningsákvæði. 
Þegar fram fóru samningar um kaup og 

kjör í Svíþjóð á árinu 1966, voru tekin upp 
ný ákvæði um svonefnda launaskriðstrygg-
ingu. Ákvæði þetta varð til í viðræðum; 
það var ekki nefnt í lcröfum sænska Al-
þýðusambandsins. Ákvæði þetta fól í sér, 
að í þeim starfsgreinum, þar sem launaskrið 
næði ekki 27 aurum pr. klst. á fyrsta ári 
samningstímans, skyldi veita Iaunahækkun 
allt að 27 aurum umfram samningsbundna 
hækkun. Ef launaskrið á fyrsta ári var að-
eins 10 aurar pr. klst., var skylt samkvæmt 
þessu ákvæði að greiða 17 aura á klst. til 
viðbótar umfram samninga. 

Hér var verið að snúast til varnar gegn 
þeim aukna launamismun, sem launaskrið 
hefur tilhneigingu til að hafa í för með sér. 
Samsvarandi samningsatriði var síðar tek-
ið upp í norsku samningunum árið 1970, 
en hafði áður verið endurnýjað með lítils-
háttar breytingum í samningum Svía. 

9.2 Afstaða vinnuveitenda. 
Afstaða vinnuveitenda til launaskriðs 

markast fyrst og fremst af því, hvað vinnst 
og hvað tapast, — eins og afstaða Iaun-
þegasamtakanna. Að því gefnu, að samtök 
vinnuveitenda telji það vera eitt af mark-
miðum sínum að koma í veg fyrir innbyrðis 
samkeppni félagsmanna, hlýtur afstaða 
þeirra til launaskriðs að vera neikvæð í 
grundvallaratriðum. Þetta hefur greinilega 
komið í Ijós víða erlendis, þar sem hin ýmsu 
samtök vinnuveitenda hafa haldið uppi á-
róðri gegn yfirborgunum. Árangur þessar-
ar baráttu virðist þó hafa verið fremur 
lítill. í Svíþjóð hefur launaskrið verið land-
lægt um áratuga skeið þrátt fyrir skelegg-
an áróður sænsku vinnuveitendasamtak-
anna. Eina dæmið um, að tekist hafi að 
koma í veg fyrir launaskrið með aðgerðum 
vinnuveitenda, er frá námuhéruðum Suður-
Afríku, en þær aðferðir, sem þar er beitt, 
munu vart þykja eftirbreytni verðar. 



YFIRBORGANIR OG LAUNASKRIÐ 105 

Samtök vinnuveitenda hér á landi munu 
ekki opinberlega hafa tekið afstöðu til 
launaskriðs fremur en launþegasamtökin. 
Erfitt virðist að spá um, hver af staða þeirra 
yrði, ef fram færu alvarlegar viðræður við 
launþegasamtökin um launaskrið sem eina 
leið af mörgum til kjarabóta. 

10.0 Lokaorð. 
Líklegt er, að á næstu árum muni athygli 

þeirra, sem um launamál fjalla, beinast í 
síauknum mæli að því fyrirbæri, sem hér 
hefur lítillega verið rætt um, — launaskriði. 
í samningaviðræðum beita báðir aðilar 

vinnumarkaðarins yfii'borgunum fyrir sig 
í röksemdafærslu sinni. Atvinnurekendur 
segja sem svo, að launþegar verði að taka 
tillit til þeirra kjarabóta, sem yfirborganir 
veiti þeim. Á móti kemur sú röksemd laun-
þega, að yfirborganirnar sýni, að vinnu-
veitendur geti greitt hærri laun en samn-
ingar segja til um. 

Með bættri upplýsingasöfnun, sem leiðir 
til aukins skilnings á þvi, að launamynd-
unin ákvarðast ekki eingöngu af því, sem 
gerist á samningafundum vinnuveitenda og 
launþega, má e. t. v. búast við, að slíku 
karpi linni. 

Helstu heimildir: 
Auk þeirra rita, sem getið er í texta, hefur 

aðallega verið stuðst við eftirtalin rit : 
Ball, R. J.: „Inflation and Theory of Money", 

Georg Allen & Unwin, 1970. 
Brown, E. H. Phelps : „Wage Drift" , Economica 

29, 1962. Endurprentað í „Inflation", Penguin, 
1972. 

Jerstedt, S., og Smith, G.: „Parterna pá arbets-
marknaden", Bokförlaget Prisma, 1966. 

Levinson, H. M. : „Wage Determination under 
Collective Bargaining". Endurprentun í „Col-
lective Bargaining", Penguin, 1971. 

Líittichau, K. : „Lönglidning og lönstruktur", 
Nationalökonomisk Tidsskrift, bindi 102, 1964. 

Robinson, D.: „ W a g e Drift, Fringe Benefits and 
Labour Distribution", OECD, 1968. 

Schwartz, S.: „Lönegl idning" , Svenska Arbets-
givarföreningen, 1964. 

Ullenhag, J.: „Den solidariska lönepolitiken i 
Sverige", Prisma, 1970. 

Rit eftir ónafngreinda höfunda: 
L. O. i Danmark: „Den automatiske dyrtidsre-

gulering", 1970. 
L. O. i Sverige : „Lönepolitik", 1971. 
Fjölrituð gögn frá Vinnuveitendasambandi Is-

lands. 
Fréttabréf Kjararannsóknarnefndar, 1—20. 
Viðtöl við Jón Gunnlaugsson, starfsmann Kjara-

rannsóknarnefndar, og Brynjól f Bjarnason, 
forstöðumann hagdeildar Vinnuveitendasam-
bands Islands. 

Fylgiskjal 1. 
Með verkamönnum er átt við eftirfarandi 

starfshópa: 

Almenn verkamannavinna. 
Fiskvinna. 
Hafnarvinna. 
Pakkhúsvinna. 
Lyftaravinna. 
Byggingarvinna. 
Afgreiðslustörf. 
Bæjarvinna. 
Verksmiðjuvinna. 
Slippvinna. 
Ýmis almenn vinna. 

Aðstoð við fagvinnu. 
Málmsmíðar. 
Trésmíðar. 
Bifreiðasmíðar og -viðgerðir. 

Vélstjórn. 
Bílstjórn. 
Ýtu- og kranastjórn. 
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/ II III 

1/2 1959 20,67 21,11 21.44 
29/6 1961 22,74 23,22 23,58 

1/6 1962 24,80 25,20 25,50 
24/1 1963 26,05 26,45 26,80 
23/6 1963 28,00 28,45 28,80 
21/12 1963 32,20 32,70 33,10 

1/7 1964 33,81 34,34 34,69 
1/3 1965 34,84 35,39 35,75 
1/6 1965 35,05 35,60 35,96 

10/7 1965 40,63 41.69 43,25 
1/9 1965 41,12 42,17 43,76 
1/12 1965 42,06 43,16 44,77 
1/3 1966 42,78 43,89 45,53 
1/6 1966 44,46 45,60 47,32 

26/6 1966 46,02 47,20 48,98 
1/9 1966 46,76 47,97 49,77 
1/12 1967 48,34 49,59 51,46 

18/3 1968 49,79 51,08 52,99 
1/6 1968 50,46 51,77 53,70 
1/9 1968 51,14 42,46 54,42 
1/12 1968 53,83 55,22 57,27 

19/5 1969 60,12 61,51 63,56 
1/9 1969 61,96 63,35 65,40 
1/12 1969 63,01 64,41 66,46 
1/3 1970 64,05 65,44 67,49 

19/6 1970 76,35 77,95 80,33 
1/9 1970 79,58 81,23 83,70 
1/8 1971 79,55 82,83 85,33 
1/9 1971 80,25 83,55 86,10 
1/12 1971 93,80 94,75 95,90 

Fylgiskjal 2. 
Höfuðka up taxtar Dagsbrúnar. 

IV V VI VII 

22,07 22,47 23,89 24,48 
24,28 24,72 26,28 26,93 
26,20 26,60 28,00 29,00 
27,50 27,95 29,40 30,45 
29,55 30,05 31,50 32,75 
34.00 34,55 36,35 37,65 
35.99 36,58 38,09 39.46 
37,09 37,70 39,25 40,66 
37,31 37,92 39,48 40,90 
43,95 44,84 45,78 47,42 
44,46 45,37 46,31 47,98 
45,41 46,42 47,39 49,10 
46,29 47,21 48,19 49,93 
48,10 49,06 50,08 51,89 
49,78 50,78 51,83 53,70 
50,59 51,60 52,67 54,56 
52,30 53,35 54,46 56.41 
53,85 54,91 56,03 57 99 
54,56 55,64 56,76 58,72 
55,29 56,37 57,50 59,46 
58,17 59,28 60,41 62,37 
64,46 65,57 66,70 68,66 
66,30 67,41 68,54 70.49 
67,36 68,47 69,60 71,56 
68,39 69,50 70,63 72,59 
81,35 82,62 83,93 86,17 
84,78 86,10 87,45 89,80 
86,45 87,78 89,18 91,58 
87,20 88,58 89 95 92,38 
97,15 99,15 101,15 104,70 

Vegið 
VIII VIIIA IX meðaltal 

25,45 _ 29,10 21,68 
28 00 - 32.01 23,85 
30,00 - 33,50 25,93 
31,50 - 35,20 27,23 
33,85 - 37,85 29,36 
38,95 - 43,55 33,98 
40,82 - 45,64 35,78 
42,07 - 47,03 36,87 
42.31 - 47,31 37,09 
49,06 - 53,51 43,51 
49,63 - 54 14 44,02 
50,79 53,78 56,78 45,17 
51,65 54,69 57,75 45,95 
53,68 57,84 60,02 47,75 
55,56 58,09 62,11 49,61 
56,46 59,77 63,12 50,43 
58,37 61,80 65,26 52,14 
59,94 63.37 66,83 53,70 
60,68 64,10 67,56 54,40 
61,41 64,84 68,30 55,11 
64,32 67,75 71,21 57,94 
70.62 74,04 77,50 64,23 
72,46 75,88 79,34 66,07 
73,52 76,94 80,40 67,13 
74,55 77,97 81,43 68,16 
88,43 92,37 96,35 81,99 
92,15 96,25 100,43 85,44 
93,98 98,15 102,38 87,02 
94,78 99,00 103,28 87,80 

108,60 96,07 

Fylgiskjal 3. 
Vog fyrir kauptaxta Dagsbrúnar. 

Gildir frá: I II III IV V VI VII VIII VIIIA IX Samtals 

1/2 1959 37,1 25,3 7,4 5,5 2,3 2,5 5,0 7,9 - 0,1 93,1 
1/6 1962 25,9 35 8 6,5 5,3 3,5 3,0 5,0 8,0 - 0,1 93,1 

23/6 1963 18,0 31,2 19,0 5,3 3,5 3,0 5,0 8,0 - 0.1 93,1 
21/12 1963 16,1 31,5 5,1 20,8 3,5 3.0 1,1 11.9 - 0,1 93,1 

1/7 1964 16,1 31,5 4,6 19,6 4,0 4,2 1,1 11,9 - 0.1 93,1 
10/7 1965 12,7 35,0 4,3 18,1 1,1 8,2 1,7 11,9 - 0,1 93,1 

1/12 1965 12,7 35,0 4,3 16,9 1,1 8.6 3,0 8,2 3,2 0,1 93,1 
26/6 1966 12,7 32,5 4,2 8,0 11,2 10,0 3,0 8,2 3,2 0,1 93,1 
18/3 1968 12,7 32,5 4,2 8,0 11,2 8,7 4,0 8,5 3,2 0,1 93,1 
19/6 1970 5,0 14,5 22,5 12,2 14,4 8,7 4,0 8,5 3,2 0,1 93,1 

/ II III IV V VI VII VIII 
1/12 1971 34,1 20,1 4.3 18,8 4,0 8,5 3,2 0,1 93,1 

Taxtalaunin i, eins og þau eru á fskj. 2, eru vegin saman með þessari vog og síðan einnig með tilliti til tíma. 
Þá fæst fremsti dálkur töflu 1. 

Helgidagaálag = ((tímakaup i dagvinnu x helgidagatímar) : (Dvt. + Evt. + Nvt.)). Gert er ráð fyrir því 
hér, að 70% verkamanna fái greidda helgidaga frá 1964 til 1967, en 85% eftir það. 
Heimildir: Fréttabréf Kjararannsóknarnefndar og önnur nefndargögn. 
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Fylgiskjal 4. 

Hlutdeild eftirvinm og nœtur-
vinnu í heildarvinnutíma verkamanna. 

Hlutur Hlutur 
ev. í nv. í 

Ars- heildar- heildar- Yfirv. 
Ár fjórð. vinnutíma 

/0 
vinnutíma 

/0 
samta/s 

°/ /0 

1966 1. 13,4 9,7 23,1 
- 2. 13,3 16,3 29,6 
- 3. 13,5 12,2 25,7 
- 4. 13,8 10,4 24,2 

1967 1. 13.3 8,1 21,4 
- 2. 13,4 10,6 24,0 
- 3. 13.5 10,5 24,0 
- 4. 12,6 9,7 22,3 

1968 1. 10,9 8,5 19,4 
- 2. 11,5 15,1 26,6 
- 3. 12,4 11,2 23,6 
_ 4. 11,1 9,5 20,6 

1969 1. 10,1 7,9 18,0 
- 2. 11,1 13,8 24,9 
- 3. 11,1 8,6 19.7 
- 4. 11,4 8,9 20,3 

1970 1. 10,7 8,0 18,7 
- 2. 11,2 15,7 26,9 
- 3. 11,4 10,8 22,2 
- 4. 11,8 9,3 21.1 

1971 1. 11,3 7,9 19,2 
_ 2. 12,5 15,0 27,5 
_ 3. 11,9 12,5 24,4 
- 4. 12,4 9,3 21,7 

Heimild: Fréttabréf Kjararannsóknarnefndar. 

Fylgiskjal 6. 

Vegið meðaltal dagvinnutaxta. 

Trésmiðafélag Reykjavíkur. 

Greiðslu- Dagvinnutaxti 
Vikukaup stundir pr. greiðs/ust. 

1966 2.461 4 4 0 0 55,93 
1/1 2.364 440 0 53,73 
1/3 2.398 4400 54,50 
1/6 2.492 4400 56,64 
1/9 2.532 4 4 0 0 57,55 

1967 2.539 4400 57,70 
1/1 2.532 4 4 0 0 57,55 
1/12 2.618 4400 59,50 

1968 2.713 4 4 0 0 61,66 
1/1 2.618 4400 59,50 

18/3 2.687 4400 61,07 
1/6 2.720 4400 61,82 
1/9 2.752 4400 62,55 
1/12 2.880 440 0 65,45 

1969 3.081 4400 70,02 
1/1 2.880 4 4 0 0 65,45 

19/5 3.157 4400 71,75 
1/9 3.238 4400 73,59 
1/12 3.284 4400 74,64 

1970 4.053 4400 92,11 
1/1 3.284 4400 74,64 
1/3 3.330 4400 75,68 
1/7 4.660 4400 105,91 
1/9 4.856 4400 110,36 

1971 4.932 440 0 112,09 
1/1 4.856 4400 110,36 
1/8 4.950 4400 112,50 
1/9 4.995 4400 113,52 
1/12 5.256 4400 119,45 

Fylgiskjal 5 á næstu síðu. 
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Fylgiskjal 5. 

Félag íslenskra rafvirkja. 

Vegið meðalíal dagvinnutaxta. 

1966 
1/1 
1/3 
1/6 
1/9 

1967 
1/1 
1/12 

1968 
1/1 

18/3 
1/6 
1/9 
1/12 

1969 
1/1 

19/5 
9/6 
1/9 
1/12 

1970 
1/1 
1/3 
2/7 
1/9 

1971 
1 / 1 
1/8 
1/9 
1/12 

1% 1% 5 % 
Viku- sóða- námsk- viðg.- Samtals Greiðslu- Dagv.taxti 
kaup álag álag álag vikukaup stundir pr.gr.st. 

2.667 27 27 _ 2.718 44° 0 61,77 
2.553 26 26 - 2.605 4400 59,20 
2.596 26 26 _ 2.648 4400 60,18 
2.698 27 27 _ 2.752 4 4 0 0 62,55 
2.741 27 27 _ 2.795 4400 63,52 
2.749 27 27 _ 2.803 4400 63,70 
2.741 27 27 - 2.795 ^/[00 63,52 
2.835 28 28 _ 2.891 4400 65,70 
2.931 29 29 - 2.989 4400 67,93 
2.835 28 28 _ 2.891 4400 65,70 
2.904 29 29 - 2.962 4400 67,32 
2.939 29 29 - 2.997 4 4 0 0 68,11 
2.973 30 30 - 3.033 4400 68,93 
3.106 31 31 - 3.168 4400 72,00 
3.512 35 35 106 3.688 4 4 3 4 82,74 
3.106 31 31 - 3.168 4400 72,00 
3.392 34 34 - 3.460 4 4 0 0 78,64 
3.692 37 37 185 3.951 4 5 oo 87,80 
3.873 39 39 194 4.145 4 5 0 0 92,11 
3.921 39 39 196 4.195 4 5 0 0 93,22 
4.434 44 44 222 4.745 4 4 3 0 106,63 
3.921 39 39 196 4.195 4 4 3 0 94,27 
3.969 40 40 198 4.247 4 4 3 0 95,44 
4.791 48 48 240 5.127 4 4 3 0 115,21 
4.992 50 50 250 5.342 4 4 3 0 120,05 
5.070 51 51 254 5.426 4400 123,32 
4.992 50 50 250 5.342 4400 121,41 
5.091 51 51 255 5.448 4400 123,82 
5.135 51 51 257 5.494 4 4 0 0 124,86 
5.400 54 54 270 5.778 4400 131,32 

Heimild: Kjararannsóknarnefnd. 

Fylgislcjal 7 á næstu síðu. 
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Fylgiskjal 7. 

Vegið meðaltal dagvinnutaxta. 

Félag bifvélavirkja. 

2,5% 1,0% 
Viku- sóða- námsk- Samtals Greiðslu- Dagv.taxti 
kaup álag álag vikukaup stundir pr. gr.st. 

1966 2.586 54 26 2.666 4045 65,42 
1/1 2.479 52 25 2.556 4045 62,72 
1/3 2.521 53 25 2.599 4045 63,78 
1/6 2.620 55 26 2.701 4045 66,28 
1/9 2.662 56 27 2.745 4045 67,36 

1967 2.670 56 27 2.753 4045 67,56 
1/1 2.662 56 27 2.745 4045 67,36 
1/12 2.752 58 28 2.838 4045 69,64 

1968 2.846 60 28 2.934 4045 72,00 
1/1 2.752 58 28 2.838 4045 69,64 

18/3 2.821 59 28 2.908 4045 71 36 
1/6 2.853 60 29 2.942 4045 72,20 
1/9 2.886 61 29 2.876 4Q45 73,03 
1/12 3.014 63 30 3.107 4045 76,25 

1969 3.434 81 34 3.549 4 1 5 0 84,84 
1/1 3.014 63 30 3.107 4045 76,25 

19/5 3.651 91 37 3.779 4 2 3 0 88,92 
1/9 3.732 93 37 3.862 4 2 3 0 90,87 
1/12 3.778 94 38 3.910 4 2 3 0 92,00 

1970 4.259 106 43 4.409 42° 0 104,97 
1/1 3.778 94 38 3.910 42° 0 93,10 
1/3 3.824 96 38 3.958 42° 0 94,24 
1/7 4.581 115 46 4.742 42° 0 112,91 
1/9 4.775 119 48 4.942 42° 0 117,67 

1971 4.849 121 49 5.019 4 J 3 0 120,94 
1/1 4.775 119 48 4.942 4130 119,08 
1/8 4.868 122 49 5.039 4 1 3 0 121,42 
1/9 4.911 123 49 5.083 4 1 3 0 122,48 
1/12 5.164 129 52 5.345 4 1 s o 128,80 



Valdimar Kristinsson: 

Borgir og byggðajafnvægi 

Efling Akureyrar og myndnn borgar á Austurlandi er, 
ásamt lagningu góðs hringvegar, lykillinn að grósku-
mikilli byggö í öllum landsfjórðungum. 

1 þriðja hefti Fjármálatíðinda 1963 
birtist grein um „þróunarsvæði á Is-
landi". Þar var gerð grein fyrir þróun 
byggðarinnar, eftir að þéttbýli tók að 
myndast, og hvernig eins konar þróunar-
svæði hefðu komið fram í nágrenni 
helztu þéttbýliskjarnanna. Var þar eink-
um átt við höfuðborgarsvæðið og ná-
grenni þess á Suðvesturlandi, en einnig 
Akureyri og nágrenni. Jafnframt var 
látin í ljós von um myndun þróunarsvæð-
is á norðanverðu Snæfellsnesi,ummiðbik 
Vestfjarða og á Austurlandi. Þar sem 
nú eru liðin 10 ár frá birtingu áður-
nefndrar greinar, gæti verið ástæða til 
að meta á ný aðstöðuna og horfurnar 
í byggðamálunum. 

Breytingarnar á byggðinni síðustu 10 
árin hafa orðið þær helstar, að á höfuð-
borgarsvæðinu bjuggu tæplega 51% 
þjóðarinnar 1962, en tæplega 54% 1972. 
Þetta er minni hlutfallsleg aukning held-
ur en áratugina á undan, en mundi þó með 
svipuðu áframhaldi leiða til þess, að á 
höfuðborgarsvæðinu byggju nær tveir 
þriðju hlutar þjóðarinnar um næstu 

aldamót. Þróunin er því öll á sama veg 
og hún hefur verið áður. 

Að einu leyti hafa forsenclur breyst 
verulega frá því, sem var fyrir 10 árum. 
Þá var talað um, að landsbúar yrðu 
sennilega 360—380 þús. um næstu alda-
mót, en nú er talað um 310—330 
þús. Þarna gæti munað hvorki meira 
né minna en heilli borg eða stórum borg-
arhluta á höfuðborgarsvæðinu. 

Nú búa 113 þús. manns í Reykjavík 
og nágrenni, en 210 þús. á öllu landinu; 
það er tæp 100 þús. utan höfuðborgar-
svæðisins, og er vel hugsanlegt, að sú 
tala hækki lítið næstu 20—30 ár-
in. Samkvæmt því gætu íbúarnir á 
höfuðborgarsvæðinu orðið 200 þús. um 
aldamót, og yrðu þá eðlileg íbúðarsvæði 
líklega fullbyggð frá Hafnarfirði að 
hlíðum Esju, ef ekki hefði orðið meiri 
dreifing í nærsveitir, eins og síðar verð-
ur að vikið. Segja má, að þetta sé senni-
legasta þróunin og að flest stefni á 
þennan veg. En hægt er að hugsa sér 
aðra þróunarstefnu. 1 stað þess, að stöð-
ugt fjölgi hlutfallslega á höfuðborgar-
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svæðinu, væri ekki útilokað, að draga 
tæki úr aukningunni þar. Varla er þó 
hægt að hugsa sér meiri hlutfallslegan 
samdrátt en svo, að þar yrði þó alltaf um 
helmingur landsmanna um næstu alda-
mót eða 150—160 þús. manns. 

Annar eins fjöldi byggi þá utan höf-
uðborgarsvæðisins, eða 50—60 þús. fleiri 
en nú. Sá mannfjöldi gæti auðvitað 
dreifst um allt land, en hver liefur trú á, 
að svo yrði, í ljósi áratuga þróunar og 
reynslu ? Líklegast væri, að flest af þessu 
fólki settist að í Reykjavík og nágrenni, 
nema ef tækist að efla borgarmyndun 
í öðrum landshlutum. I því sambandi 
eru tveir möguleikar vænlegastir, en það 
er að stuðla að því, að um aldamótin 
verði til dæmis um 30 þús. manna borgir 
bæði á Akureyri og á Austfjörðum. 

Varðandi höfuðborgarsvæðið má 
reyndar liugsa sér, að það breyti nokk-
uð um mynd og þá alveg sérstaklega, 
ef lítil samkeppni myndast frá þéttbýli 
annars staðar. Breytingin gæti verið 
fólgin í því, að byggð yxi allmikið í nokk-
urri fjarlægð frá kjarnanum. Góðir 
vegir, aðstaða fyrir sérstakan iðnað 
og áhugi margra fyrir auknu landrými 
gæti stuðlað að þessu. Helztu dæmi um 
þetta yrðu þá væntanlega umhverfi 
Ölfusár (með nánum tengslum Selfoss, 
Hveragerðis, Þorlákshafnar, Eyrarbakka 
og Stokkseyrar); vöxtur Keflavíkur-
svæðisins og Grindavíkur (með sjóefna-
verksmiðju og aukinni útgerð) og Hval-
fjarðarströnd (með stóriðju, samfara 
vexti Akraness, Borgarness, eftir að 
Borgarfjarðarbrúin kemur, og þéttbýl-
ismyndun í Leirársveit). 

Allir þessir staðir eru þó of nálægt 
Reykjavík til að hafa veruleg áhrif á 
byggðamál landsins í heild og auka þjón-
ustuna í öðrum landshlutum. Hvalfjarð-
arströnd er þó nokkur undantekning. 
Þangað er að vísu styttra í loftlínu frá 
Reykjavík heldur en út á Reykjanes-

skaga og í Ölfusið, en vegurinn er veru-
lega lengri (ekki er að vænta brúar á 
Hvalfjörð á þessari öld) og um annan 
landshluta (Vesturland) er að ræða, sem 
ekki hefur verið í jafngóðum tengslum 
við höfuðborgarsvæðið eins og Suður-
land, og síðast en ekki síst er jarðmynd-
un þar önnur. 

Fyrir utan samskiptin við alla lands-
menn munu Reykjavík og nágrannabæir 
hennar sérstaklega veita Vesturlandi 
og Suðurlandi þjónustu. Hætt er við, að 
Vestfirðir verði lengi nokkuð afskiptir, 
nema eitthvað sérstakt komi til, en að-
stæður á Norðurlandi og Austurlandi 
mundu batna mjög, ef bæir efldust þar 
nægilega, til þess að fyrirtæki og stofn-
anir gætu með góðum árangri haft þar 
útibú og aðalstöðvar. En til þess að allt 
þetta komi nú sem flestum landsmönnum 
til góða, þarf að gera góðan hringveg 
með bundnu slitlagi um landið, sem fær 
yrði meira og minna allt árið. Með þessu 
móti yrði komist næst því að bjóða meg-
inhluta landsmanna sambærilega þjón-
ustu og aðra aðstöðu. Jafnframt ætti að 
vera hægt að sameina nær alla þjóðina 
um að styðja gerð hringvegarins, þannig 
að honum verði að fullu lokið fyrir alda-
mót. En um slíkt stórvirki er að ræða, 
að nauðsynlegt er að ná almennri sam-
stöðu um málið. 

Breytingar á byggðinni. 
Á tuttugustu öld hafa orðið veru-

legar breytingar á fjölda og búsetu 
landsmanna. Ekki er fjarri því, að íbúa-
fjöldinn hafi þrefaldast, og tæknibreyt-
ingar og verkaskipting hafa breytt bú-
setunni verulega, eins og sjá má til dæm-
is á því, að 1910 hafði helmingur lands-
manna framfæri sitt af landbúnaði, eða 
rúm 40 þús. manns, en nú um 12% eða 
um 25 þús. manns. Á sama tíma hefur 
öll fólksfjölgunin orðið í þéttbýli. 

Allir meginþættir nútímalífs, hvort 
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heldur er í atvinnu- eða félagsmálum, 
miðast við þéttbýli, og má því segja, 
að flestar framfarir í landinu séu ná-
tengdar þeim breytingum, sem orðið hafa 
á byggðinni síðustu áratugina. Reyndar 
hefur meginhluti landsins aldrei verið 
byggður, og alltaf hefur verið verulegur 
munur á þéttbýlisstigi hinna ýmsu hér-
aða; en mismunandi stórir bæir eiga auð-
vitað mestan þátt í þeim geysimikla mun, 
sem nú er á búsetunni í einstökum lands-
hlutum. 

Margir liafa lengi haft miklar áhyggj-
ur af vexti höfuðborgarsvæðisins og tal-
ið honum flest til foráttu. Áreiðanlega 
hefur oft ekki verið tekið mið af nú-
tíma þjóðfélagsháttum í þessari gagn-
rýni og einkum hefur hún þó verið of 
fljót á sér. Ekki ætti að þurfa að fara 
mörgum orðum um mikilvægi höfuðborg-
arinnar fyrir þróunarsvæðið á Suðvest-
urlandi og landið í heild. Þjóðinni var 
lífsnauðsyn að skapa einhverja borgar-
menningu. Án hennar væru Islendingar 
enn þjóð fátækra bænda og sjómanna, 
eins og var um svo margar myrkar aldir. 
Vöxtur Reykjavíkur hefur gert íslensku 
þjóðinni kleift að koma á fót ýmiss kon-
ar starfsemi 1 atvinnu- og menningar-
málum, sem annars hefði ekki verið unnt. 
Stækkun borgarinnar hefði því ekki átt 
að vera mikið áhyggjuefni. En með 
breyttum aðstæðum er eðlilegt, að af-
staða manna breytist. Reykjavík ásamt 
nágrenni er orðin 113 þús. manna borg 
og sýnist stefna að 150 þúsundum, áður 
en langt um líður. Hún getur því fljót-
lega boðið upp á eins góð skilyrði til 
fjölbreytts atvinnulífs, menningar og 
mennta á flestum sviðum eins og borg 
með 2—300 þús. íbúum. En hætt er við, 
að hærri tölunni fylgi ýmsir ókostir, 
sem muni fyllilega vega upp á móti 
kostunum við svo mikla fjölgun. Því 
mun ör stækkun höfuðborgarsvæðisins 
í framtíðinni ekki vera jafn mikilvæg 

fyrir þjóðfélagið eins og verið hefur. 
Þvert á móti gætu áhrifin á margan 
hátt orðið neikvæð, bæði fyrir borgina 
og landið í heild. 

Stundum hefur verið talað um, að 
íslenska þjóðfélagið steí'ndi í átt til eins 
konar borgríkis. Hafi þetta þótt yfirvof-
andi, þegar helmingur landsmanna bjó 
á höíuðborgarsvæðinu, hvað mundu 
menn þá segja, ef nær ekkert fjölgaði 
í heild úti á landi til aldamóta, en þá 
byggju um það bil tveir þriðju hlutar 
landsmanna eða um 200 þús. manns í 
Reykjavík og nágrenni? 

Byggðastefna. 
Nú er það kallað „byggðastefna" að 

stuðla að „jafnvægi í byggð landsins". 
Hugtökin eru nokkuð óljós, en í megin-
atriðum skilst þó, hvað við er átt. Ljóst 
er, að hingað til hefur byggðastefnan 
ekki tekist í þeim skilningi, að sífellt 
hallar á hinar dreifðu byggðir, en bæirn-
ir eflast, einkum við Faxaflóann. Þar 
með er ekki sagt, að þessi stefna hafi 
að öllu leyti mistekist. Enginn veit, hver 
byggðaþróunin hefði orðið, ef ekki hefði 
verið veitt fé árum og áratugum saman 
til að reyna að jafna aðstöðuna um allt 
land í vegamálum, símamálum, orku-
málum; með skólabyggingum á afskekkt-
um stöðum, jöfnunarverði á bensíni og 
þannig mætti lengi telja. Ef allur þessi 
kostnaður væri gerður upp og þjóðhags-
legi hagnaðurinn á móti, má vel vera, 
að stefnan hafi að nokkru leyti brugðist. 
En þá yrði sagt, að mannlegi þátturinn 
mundi vega þarna vel upp á móti. Fólk 
mætti búa, þar sem það vildi, og ætti 
kröfu á hendur þjóðfélaginu um góða 
þjónustu. Um þetta sjónarmið má að 
sjálfsögðu deila, en um hitt verður ekki 
deilt, að góða þjónustu er ekki hægt að 
veita á erfiðum og afskekktum stöðum, 
og það jafnvel ekki þótt peningar væru 
engin hindrun. 



50 

1 þeim tilfellum, þar sem ekki er hægt 
að liytja viöunancli pjónustu tii íolksms, 
veröur að tiytja loiKið tii þjónustunn-
ar. Ekki er hægt að gera kröiur um það, 
sem enginn manmegur máttur fær við 
raöið, en á hinn bogmn væri ekki óeðli-
legt, að hið opinbera keypti eignir af 
þvi fólid, sem getur ekki íengiö sóma-
samlegt verð í'yrir jarðir sinar og hús, 
tii þess að það hafi ráð á að koma sér 
fyrir á hagstæðari stöðum. Um mikil-
væga stelnubreytingu af þessu tagi 
mætti ekki rikja algjört handahóf, þann-
ig þyrfti að atmarka þau svæöi um allt 
lanci, þar sem ekki verður séð fram á, 
að koma megi á viðunandi þjónustu, og 
láta fólkið þar ganga fyrir um aðstoð 
til flutninga. 

Oft er á það bent, hve tilteknir litlir 
staðir leggi mikið til gjaldeyrisöflunar 
þjóðarbúsms, þótt ýmis aðstaða hjá þeim 
sé oft hin eriiðasta. Þessi dæmi eru án 
efa yfirleitt rétt, þó að jafnframt ætti 
einnig að taka tillit til kostnaðarins, eins 
og áður segir, og hafa í huga, að gjald-
eyrisöflun er ekki einasta markmið þjóð-
félagsstarfseminnar. En það er önnur 
hlið á þessu máli, sem sjaldan eða 
aldrei er talað um. Getur þjóðfélagið 
ætlast til, að fólk búi við margvíslegt 
aðstöðu- og öryggisleysi, sem óviðunandi 
þykir nú til dags, bara af því að það 
aflar mikils gjaldeyris? Talað er um 
„peningasjónarmiðumeð litilsvirðingu af 
minna tilefni. Þegar ekki er hægt að 
bæta aðstöðuna og öryggið, svo að við-
unandi megi teljast, verður þá ekki að 
draga byggðina nokkuð saman, jafnvel 
þótt það kosti eitthvað minni gjaldeyri? 
Svo þarf þó alls ekki að vera, svo sem 
sjá má af framlagi Vestmannaeyinga til 
þjóðarbúsins. 

Stjórnmálabaráttan og „hreppapólitík-
in" hafa oft mjög slæm áhrif á byggða-
málin. Þetta er að mörgu leyti skiljan-
legt, en er engu að síður jafnalvarlegt 
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fyrir þvi. Árangursrik byggðastefna 
hlýtur að mismuna stöðum, velja líkleg-
ustu vaxtarpunktana og stuðla svo að efl-
ingu þeirra, að þeir taki að vaxa að 
mestu af sjálfum sér. Þannig myndast 
kjarnar, sem geta bætt aðstöðu heilla 
héraða og landshluta, og mótvægi mynd-
ast við aðdráttarafl annars staðar frá. 

Um siðustu aldamót fór Reykjavik 
að taka við aðflutningi þeirra, sem vildu 
ekki una við einhæfni íslenskra sveita 
og sjávarþorpa og höfðu áður farið til 
Kaupmannahafnar eða Ameriku. Æ síð-
an hefur Reykjavik gegnt þessu hlut-
verki fyrir allt landið, nema hvað segja 
má að Akureyri hafi haft svipuð áhrif 
í Eyjafirði og að nokkru leyti víðar um 
Norðurland. Áhrif minni bæja úti á landi 
i þessu sambandi eru auðvitað nokkurs 
virði, en eru þó hverfandi, eins og sjá 
má af því meðal annars, að allir kaup-
staðir landsins, sjö að tölu, utan Suður-
lands (og Akureyrar) hafa samtals að-
eins litlu fleiri íbúa en Akureyri ein, þótt 
hún hafi svo aðeins ibúafjölda á við ti-
unda hluta höfuðborgarsvæðisins. 

Þegar nú íbúar og framámenn á hverj-
um stað ásamt með stjórnmálamönnum 
allra flokka i viðkomandi héraði leggjast 
á eitt um að dreifa fjármagninu og að-
stöðunni nokkuð jafnt yfir allt svæðið, 
verður afleiðingin sú, sem hér hefur 
blasað við í hálfa öld, að ekkert raun-
verulegt mótvægi skapast á móti höfuð-
borginni. Mikill árangur næst sjaldan 
án fórna og það, sem hér þarf að „fórna", 
er að leyfa einum bæ í hverjum lands-
hluta að vaxa langt fram úr öðrum. Þá 
er þjónustan komin og fjölbreytni at-
vinnulífsins orðin slík, að ekki er allt 
lengur háð Reykjavík eins og áður, og 
landshlutinn og landið í heild eflist að 
sama skapi. Það þarf víðsýni fjölda 
fólks og stjórnmálalegan kjark til að 
leysa þennan vanda, en taki ekki nægj-
anlega margir og öflugir aðilar að sér 
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forystuna, þá verður „byggðastefna" á 
Islandi sama kákið út öldina, eins og hún 
heiur verið til þessa. 

Forsendur nýrrar þróunar. 
Ástæöurnar fyrir breytingunum á 

byggöinni eru auðvitað margvislegar, og 
miKiö hefur verið rætt um, hverjar þeirra 
skiptu mestu máli. Lengi var álitið, að 
mismunandi háar tekjur væru aðal-
ástæöan fyrir fólksfiutningum. Þessi 
tekjumismunur var veruiegur áður 
fyrri, en langt er, síðan mjög tók að 
draga úr honum. I eftirfarandi töflu 
er gerður samanburður á hlutfallslegum 
tekjum framteljenda um ailt land á árinu 
1929 og á síðustu árum: 

1929 1969 1971 
Allt landið 100 100 100 

Reykjavik 130 102 102 
Kópavogur — 114 113 
Hafnarfjörður 96 109 112 
Keflavik — 123 120 
Akranes — 111 109 
ísafjörður 100 112 108 
Sauðárkrókur — 95 91 
Siglufjörður 84 91 85 
Ólafsfjörðui' — 99 97 
Akureyri 112 103 102 
Húsavík — 102 109 
Seyðisfjörður 85 97 70 
Neskaupstaður 91 104 108 
Vestmannaeyjar 99 116 115 

Gullbr.- og Kjósars. 83 120 119 
Borgarfjai'ðai'sýsla 91 79 80 
Mýrasýsia 71 86 88 
Snæfellsnessýsla 74 91 94 
Dalasýsla 66 73 70 
Barðastrandarsýsla 70 86 77 
ísafjarðarsýsla 73 94 96 
Strandasýsla 67 72 74 
Húnavatnssýsia 69 79 75 
Skagafjarðarsýsla 64 69 67 
Eyjafjarðarsýsla 67 90 83 

Þingeyjarsýsla 70 79 77 
Norður-Múlasýsla 68 66 67 
Suður-Múlasýsla 69 84 88 
Skaftafellssýsla 64 82 83 
Rangárvallasýsla 61 80 87 
Árnessýsla 73 94 95 

Árið 1929 voru meðaltekjur langhæst-
ar 1 Reykjavik og næsthæstar á Akur-
eyri, en á ísafirði þær sömu og á land-
inu 1 heild. Aðrir bæir voru nálægt 
heildarmeðaltalinu nema Siglufjörður 
og Seyðisfjörðui'. Allar sýslur voru lægi'i 
og sumar mun lægri. 1 þremur sýslum 
voru meðaltekjur minni en helmingur 
á við tekjur í Reykjavík. 

Á fjórum áratugum hefur oi'ðið mikil 
breyting að þessu leyti. Meðaltekjur í 
Reykjavik eru aðeins lítið yfir meðal-
tali alls landsins. I Keflavik eru meðal-
tekjur hæstar, og næstu bæir eru Vest-
mannaeyjar, Kópavogur og Hafnarf jörð-
ur, (en tveir þeir síðastnefndu eru 
reyndar hluti af höfuðborgarsvæðinu). 
Aðeins fjórir bæir eru fyrir neðan heild-
armeðaltalið. Að undantekinni Gull-
bringu- og Kjósarsýslu eru allar sýslur 
fyrir neðan meðaltalið, en nú eru tekjur 
í tveimur lægstu sýslunum á við tvo 
þriðju hluta þess, sem gerist í Reykja-
vík. Meginhluti landsmanna býr þvi við 
sambærilegar tekjur. 

1 sumum tilfellum hefur þessi þróun 
án efa dregið úr fólksflutningum, en svo 
undarlegt sem það kann að virðast, þá 
hefur hún einnig í öðrum tilfellum stuðl-
að að þeim. Hærri tekjur ýta undir meiri 
kröfur. Fólk þarf að hafa tækifæri til að 
eyða aflafénu, og þegar ýmiss konar að-
stöðu og þjónustu vantar, þá geta við-
bótartekjurnar einmitt orðið tilefni 
óánægju, sem ekki var til áður. Það er 
af þessum ástæðum, sem margar minni 
byggðir hér á landi munu um ófyrirsjá-
anlega framtíð bera skarðan hlut frá 
borði. Framfarir geta verið allmiklar, 
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Leggja þyrfti bundið slitlag á allan hringveginn og helstu hliðarvegi fyrir aldamót. 

en kröfurnar vaxa hraðar, og saman-
burðurinn við aðra staði getur jafnvel 
orðið óhagstæðari. Sama er að segja um 
menntun. Aukin menntun kallar á fjöl-
breyttara atvinnulíf og tómstundir, sem 
erfitt er að fullnægja í dreifbýlinu. 

Gegn öllu þessu aðstöðuleysi og erfið-
leikum þarf að vinna, en hvernig verður 
það gert með sem bestum árangri? 
Tæknin hefur komið til hjálpar á ýmsum 
sviðum, og er sjónvarpið eitt nýjasta og 
áhrifamesta dæmið þar um. I samgöngu-
málum hefur flugið rofið einangrun 
margra byggða, en á þvi er ekki hægt 
að byggja nema að hluta, og aukin bif-
reiðaeign eykur þörfina á traustari sam-
gönguleiðum. Stórbætt vegakerfi er án 

efa ein helzta forsenda jafnari aðstöðu 
fólksins i landinu. Tenging við slíkt 
vegakerfi getur orðið lífshagsmunamál 
margra byggðarlaga, og á sama hátt 
getur þéttbýlisfólkið ekki notið landsins 
sem skyldi, nema aðalleiðir verði endur-
lagðar og þá með bundnu slitlagi. 

í 2. hefti Fjármálatiðinda 1972 er birt 
grein um varanlega vegagerð, sem hér 
verður nokkuð vitnað til. í greininni 
er bent á, hvernig þéttbýlið og varan-
leg vegagerð styðja hvort annað. Vegirn-
ir efla þjónustukjarnana og gera fólki 
í heilum landshlutum fært að notfæra sér 
aðstöðuna, sem þeir skapa. 

„Á þennan hátt, og væntanlega á þenn-
an hátt einan, er hægt að jafna aðstöð-
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una verulega á milli flestra landshluta. 
Spítalar, skólar og félagsheimili nýtast 
þá fyrir stærri svæði en áður, og sama er 
að segja um flesta aðra þjónustu. Fjar-
lægðin í kilómetrum skiptir ekki höfuð-
máli, heldur sá tími, sem fer í að komast 
á áfangastað. Þeir, sem geta komist á 
einum til tveimur tímum eftir góðum 
vegi til góðs þjónustukjarna, verða að 
teljast vel settir, og reyndar að jafnaði 
því betur sem ferðin er styttri. En nú er 
fámennið hér slíkt, að hver sem þróunin 
verður í þessum málum úti á iandi í fyr-
irsjáanlegri framtíð, er hætt við, að sér-
hæfðustu þjónustu verði aðeins að finna 
í Reykjavík og nágrenni. Flugsamgöng-
ur hafa að vísu mikið bætt úr fyrir 
nokkrum stöðum, en þær geta aldrei 
komið í staðinn fyrir gott vegakerfi nema 
að nokkru leyti, eins og Vestmannaey-
ingar geta manna best borið vitni um. 
Góður hringvegur um landið mun einmitt 
gjörbreyta allri aðstöðu og gera það 
byggilegt í nýjum skilningi. Þegar var-
anleg vegagerð hefur náð hringinn, mun 
flest fólk verða í mesta lagi dagleið 
í bíl frá öðrum landshlutum, og milli 
helstu byggðakjarnanna verður aðeins 
fárra klukkustunda þægileg ferð, svo 
sem um 6 tímar milli Reykjavíkur og 
Akureyrar og innan við 4 tímar milli 
Akureyrar og Egilsstaða. Er þetta afar 
mikilvægt, ekki aðeins fyrir atvinnulífið, 
heldur einnig fyrir þá, sem kunna að 
eiga brýmt erindi til höfuðborgarinnar, 
vilja komast til eða frá skólum um helgar 
á ýmsum stöðum eða skipta vilja um 
loftslag um stund, eins og margir Reyk-
víkingar hefðu kosið í sumar sem leið 
(1972), að losna úr rigningunni og njóta 
sólarinnar á Norðaustuiiandi. Mætti 
þannig lengi telja. Með þessu móti mundi 
einnig nýtast miklu betur bifreiðaeign 
landsmanna, bæði í leik og starfi, en 
bílar eru hér bæði margir og dýrir. 
Mundi þá að öðru jöfnu aukast ánægja 

með búsetu á íslandi, þegar hægt væri 
að njóta landsins betur og samkeppnis-
aðstaða innlendra ferðalaga gagnvart 
erlendum batnaði verulega". 

Vegagerð og íbúafjöldi. 
„Stærð landsins og fámenni þjóð-

arinnar eru venjulega taldar höfuð-
ástæðurnar fyrir hinu lélega vegakerfi 
okkar. Við erum svo vön þvi að vera 
ofarlega samkvæmt höfðatölureglunni, 
að í sumum tilfellum eins og í vegamál-
um er varla haft fyrir því að gera raun-
verulegan samanburð. Vegir eru hér ekki 
aðeins slæmir til aksturs, heldur eru þeir 
einnig lélegir, þótt tekið sé tillit til fá-
mennisins. Hér á eftir verður gerður 
samanburður við Noreg og Svíþjóð. 
Þetta eru að mörgu leyti sambærileg 
þjóðfélög við okkar. 1 báðum löndunum 
eru stór, strjálbýl svæði, og einkum í 
Noregi er viða mjög erfitt yfirferðar. 

Heildaiiengd vegakerfanna er dálítið 
erfitt að bera saman. Talan frá Noregi 
virðist eiga við alla almenna vegi, og 
sama er að segja um Svíþjóð, en sé þar 
allt talið með (sennilega skógarhöggs-
vegir og fleira), kemur út miklu hærri 
tala eða 318 þús. km í stað 98 þús. Fyrir 
Island hefur því verið valið að taka al-
mennu þjóðvegina (7,500 km), en sleppt 
aðalfjallvegum, sem stundum eru taldir 
með (og eru nær 1000 km), og einnig 
sýsluvegum, sem eru 2,500 km. Hér 
verður þó lögð aðaláherzlan á að bera 
saman vegi með bundnu slitlagi, og um 
lengd þeirra í hverju landanna fer ekk-
ert á milli mála. 

Ef litið er á yfirlitið hér að ofan og 
fyrst bornir saman „almennir vegir" 
í öllum löndunum, þótt tölurnar séu ef 
til vill ekki alveg sambærilegar, eins og 
áður segir, þá kemur í ljós, að hér er 
langminnst um vegi á hvern ferkíló-
metra lands eða 73 m borið saman við 
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Noregur: 
324 þús. km2 Þjóðvegir 
3.870 þús. íbúar Bundið slitlag 

Lengcl 
vega 
á km2 

73.112 km 226 m 
24.222 km 75 m 

Lengd Bundið slitlag 
vega á í % af 
1000 íbúa vegakerfinu 
18,9 km 
6,3 km 33% 

Svíþjóð: 
450 þús. km2 

8.000 þús. íbúar 
„Almánna vágar" 
Bundið slitlag 

98.050 km 218 m 12,3 km 
45.102 km 100 m 5,6 km 46% 

ísland: 
103 þús. km2 

208 þús. íbúar 

Þjóðvegir (án sýsluvega 
og „aðalfjallvega") 7.500 km 73 m 36,1 km 
Bundið slitlag 113 km 1 m 0,5 km 1,5% 

yfir 200 í hinum löndunnm. Ekki kem-
ur þetta á óvart, þegar hugsað er til 
strjálbýlis landsins. En ef samanburður 
er gerður við íbúafjöldann, þá snýst 
dæmið við. Hér koma rúmir 36 km á 
þúsund íbúa, en rúmir 12 í Svíþjóð og 
tæpir 19 í Noregi. Þessir mörgu kíló-
metrar hér að tiltölu hafa auðvitað kost-
að mikið fé og dregið úr möguleikum 
okkar til að vinna eins mikið í varan-
legri vegagerð en ella. En samkvæmt 
höfðatölureglunni erum við þó ekki með 
nema um helmingi lengri vegi en Norð-
menn, og þegar tekið er tillit til þess, 
að okkar vegir eru sums staðar litlu 
meira en troðningar, þá verður munur-
inn enn minni. 

Sé nú aftur vikið að vegum með 
bundnu slitlagi, þar sem enga varnagla 
þarf að slá vegna óvissra talna, þá verð-
ur samanburðurinn okkur heldur betur 
óhagstæður. Hér hefur bundið slitlag 
aðeins verið lagt á hálfan kílómetra 
miðað við 1000 ibúa, en í Svíþjóð á 5,6 
km og í Noregi á 6,3 km. Samkvæmt 
höfðatölureglunni eru Svíar því búnir 
að gera ellefu sinnum meira og Norð-
menn meir en tólf sinnum meira í varan-
legri vegagerð heldur en við. Lýsir þetta 
betur en flest annað, hve illa við erum 
á vegi stödd í þessum efnum. Er þó 

langt frá því, að þessi löncl séu með þeim 
hæstu varðandi bundið slitlag á þjóðveg-
um. Mörg þéttbýl lönd hafa lagt nær alla 
sína vegi þannig, en Noregur er með 
þriðjung og Svíþjóð með tæpan helming. 

Ef við hefðum lagt bundið slitlag á 
jafnmarga kílómetra og Norðmenn að 
tiltölu, þá værum við komin langleiðina 
hringinn í kringum landið með fullak-
færan veg, og þá hefði þetta land sannar-
lega tekið miklum stakkaskiptum". 

„Að lokum er rétt að benda á, að mikil 
og vaxandi áhersla á endurbætur í vega-
málunum hlýtur að einhverju leyti að 
verða á kostnað annarra framkvæmda. 
Þá þurfa ráðamenn og reyndar allir 
landsmenn að taka mikilvæga ákvörðun: 
Er ekki rétt að ráðast gegn þessum van-
þróaðasta þætti þjóðfélagsins, byggð-
unum og atvinnuvegunum til styrktar 
og allri þjóðinni til ánægju?" 

Hvers vegna áhyggjuefni? 
Þótt margir hafi áhyggjur af byggða-

þróuninni í landinu, hafa ekki allir slík-
ar áhyggjur, og þeir geta með réttu bent 
á, að Reykjavík sé ekki stórborg á alþjóð-
legan mælikvarða. Höfuðborgarsvæðið 
er aðeins stórt á íslenskan mælikvarða, 
en eins og drepið hefur verið á hér að 
framan, fara kostirnir við áframhald-
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andi stækkun þess smám saman minnk-
andi, jafnframt því sem ókostirnir fara 
vaxandi. Þessir ókostir geta birst í marg-
víslegum myndum, svo sem í samgöngu-
málum og umgengnisháttum. Eru það 
ekki í rauninni fáir, sem mundu vilja 
sjá höfuðborgarbyggðina flæða yfir alla 
Mosfellssveit og Kjalarneshrepp þegar 
á næstu áratugum? Þróunin til „borg-
ríkis" samræmist heldur ekki ásetningn-
um um að halda uppi sjálfstæðu þjóðfé-
lagi á 103 þús. ferkílómetra landi. 

Til þess að nýta landið og fá fram 
eðlilega samkeppni, þarf að vera öflug 
bvggð í öllum landshlutum, en þar með 
er ekki sagt, að byggja þurfi útnes og 
afdali, frekar en þurft hefur að byggja 
miðju landsins og annað hálendi, til þess 
að allt byggilegt land væri í byggð. Að-
stæðurnar hafa aðeins breyst. Sumt það, 
sem áður var kallað byggilegt, er það 
ekki lengur miðað við nútíma kröfur 
og þægindi. Því fyrr sem skilningur á 
þessari staðreynd eykst, því fyrr verða 
byggðamálin tekin raunhæfum tökum 
á landi hér. 

En að fleiru ber að hyggja. Við lifum 
í vályndri verölcl og á kenjóttu landi. 
Aldrei hefur verið talið hyggilegt að láta 
öll eða nær öll sín egg í eina körfu. Á 
þennan hátt skapar ör stækkun Reykja-
víkur og nágrennis þjóðfélaginu einnig 
ákveðna hættu. Eru örlög Vestmanna-
eyja nærtækasta dæmið þar um. 

Eldfjallasvæði landsins liggur fyrst 
og fremst frá suðvestri og suðri til norð-
austurs. Sjálf Reykjavík liggur að vísu 
rétt utan við þetta svæði, en ekki er það-
an langt í Hafnai'f jarðarhraun eða Rauð-
hólana. Af þessum ástæðum gæti verið 
varlegra að byggja meira til norðurs, en 
minna á hraunum og í lægðum, sem 
liggja fi'á gömlum eldstöðvum. 

Jarðskjálftar eru önnur hætta, sem 
varla hefur vei'ið gefinn gaumur sem 
skyldi. Mjög erfitt mun að átta sig á, 

um hve mikla hættu er að ræða í þessu 
sambandi, auk þess sem staðbundin at-
riði geta ráðið miklu í hverju tilviki. 
Ljóst mun þó, að á Vestfjörðum og á 
Austfjörðum er þessi hætta langminnst 
hérlendis, en líklega mest fyrir miðju 
Noi'ðurlandi og á Suðsuðvesturlandi. Ak-
ureyri er þó utan við mesta áhættusvæðið 
og Reykjavik væntanlega líka. En í þess-
um efnum hefur áhætta þjóðarinnar 
aukist, þar sem mjög hefur fjölgað á 
hættumeiri svæðum, en fækkað á hinum. 
Eitt af því, sem mælir með stórvirkj-
unum á Austurlandi og uppbyggingu 
iðnaðar og þéttbýlis í þvi sambandi, 
er einmitt dreifing jarðskjálftaáhætt-
unnar. 

Fleiri sérstakar hættur geta steðjað 
að, svo sem styi'jaldarátök, sem mæla 
með dreifingu byggðar. En ný stór-
styrjöld yrði mannkyni ef til vill slík 
Ragnarök, að ekki þyrfti um að binda. 

Vaxtcirskilyrði landshlutanna. 
Ljóst er, að landshlutarnir hafa mis-

munandi góð vaxtarskilyrði. Áður réðu 
upprunalegir landshættir mestu, en nú 
hefur maðurinn með búsetu og fram-
kvæmdum breytt miklu þar um. Að þessu 
leyti er staða Suðvesturlands væntanlega 
möi'kuð um langa framtíð. Bein áhrif 
frá höfuðborgarsvæðinu teygja sig út 
eftir Suðurland,sundirlendi og upp í 
Borgarfjörð. Verður reyndar enn meiri 
samvinna milli þessara svæða, eftir því 
sem vegakei'fið batnai' (sem þegar er far-
ið að koma í Ijós) og þegar iðjuver taka 
að rísa á Hvalfjarðarströnd. 

Snæfellsnesið verður áfram nokkuð 
ur alfaraleið, en byggð þar mun áfram 
einkum byggjast á miðunum úti fyrir. 
Þar, eins og annars staðar, munu sam-
göngur hafa mikil áhrif á þróunina. 
Vegurinn á norðanverðu nesinu ræður 
alveg úrslitum um, hve mikil samvinna 
og verkaskipting getur vei'ið á milli 
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Myndin sýnir kerfi borga og bæja og helstu þjónustutengsl, sem rætt er um í greininni. 

bæjanna og þorpanna þar, en aðalvaxtar-
punkturinn verður væntanlega vestast, 
þó er Stykkishólmur vel i sveit settur 
fyrir ferðamennsku og aðrar þjónustu-
greinar. 

Vestfirðir, með öll sín gjöfulu fiski-
mið, eru erfiðir viðureignar í byggða-
málunum. Ibúarnir þar ná nú ekki tíu 
þúsundum og hafa ekki verið færri í 
heila öld. Vestfirðir munu alltaf liggja 
afskekktir, og landslagið þar gerir mjög 
erfitt fyrir um innbyrðis tengsl. Að visu 
fer vegakerfið þarna sífellt batnandi, 
en hætt er við, að samanburðurinn við 
aðra landshluta verði lengst af óhagstæð-
ur. Helst er til ráða að bæta aðstöðu 
byggðakjarnanna á Isafirði og Patreks-
firði og styrkja tengsl annarra bæja 
við þá. Nýjar hugmyndir í vegagerð 

vekja vonir í þessu sambandi. Er nú 
rætt um garða og brýr yfir innanverðan 
Önundarfjörð og Dýrafjörð. Verði þess-
ar hugmyndir að veruleika, mun vega-
lengdin frá Isafirði til Þingeyrar, sem 
nú er 70 km, styttast um það bil um 
helming. Bolungavik, Suðureyri og Flat-
eyri eru svo í nágrenni, þótt þröskuldar 
séu í milli. 

Atvinnulíf á Vestfjörðum er mjög 
einhæft og er líklegt, að svo verði áfram, 
nema eitthvað sérstakt eigi eftir að ger-
ast, svo sem olíufundur eða umskipun 
hráefna frá Austur-Grænlandi. Enginn 
veit, hvað framtiðin kann að bera í 
skauti sínu, en miðað við svipaðar að-
stæður og hugsunarhátt og nú er verður 
að telja ólíklegt, að aftur taki að fjölga 
á Vestfjörðum, svo að nokkru nemi. 
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Þar gæti því áfram orðið veikur grunn-
ur til að byggja á mikla þjónustu eða 
fjölbreytileika á öðrum sviðum. 

Northirla/nd vestra hefur lakari út-
gerðaraðstöðu heldur en Vestfirðir, en 
liggur miklu betur við samgöngum með 
„hringveginn" nokkurn veginn eftir 
endilangri meginbyggðinni. Siglufjörður 
er reyndar undantekning frá hvoru 
tveggja. Landbúnaður, fiskveiðar og 
fiskvinnsla verða vafalaust áfram aðal-
atvinnuvegir í þessum landshluta, en 
þjónustan takmarkast af íbúafjöldanum 
og fjölda þeirra, sem eiga leið um þjóð-
veginn. Veruleg iðnaðaruppbygging er 
ólíkleg þarna, en þó eru virkjunarskil-
yrði góð í Blöndu. Aðra orku yrði að 
flytja að. Hafnaraðstaða og þéttbýlis-
myndun er heldur ekki hvetjandi í þess-
um efnum. Norðurland vestra ætti að 
vera heldur vel sett með frekari þróun 
núverandi atvinnuvega og góð tengsl 
við Akureyri og Reykjavík, eftir að 
góðvegur með bundnu slitlagi hefur verið 
lagður á milli þessara staða. 

Á Norðurlandi eystra eru aðstæður 
mjög misskiptar. Annars vegar er til-
tölulega þétt byggð, einkum í Eyjafirði, 
en einnig í Suður-Þingeyjarsýslu, en hins 
vegar eru strjálar byggðir og langt í 
milli þeirra á norðausturhorni landsins. 
Ekki er að vænta mikilla breytinga í 
þessum strjálu byggðum, enda eru þær 
einnig langt utan hringvegarins um 
landið. Aðalhéruðin bjóða hins vegar 
upp á ýmis hagstæð skilyrði til þróunar 
fjölbreytts atvinnulífs. Fyrst liggur fyr-
ir að tengja þessar byggðir betur. Áætl-
að er að leggja veg í austur frá Akureyri 
norðan flugvallar og síðan yfir Víkur-
skarð, sem vonandi verður auðvelt að 
halda opnu nær alla daga ársins. Þegar 
góðvegur með bundnu slitlagi nær austur 
í Aðaldal, eru sköpuð tengsl um miðbik 
Norðurlands, sem stórbæta alla þjón-
ustuaðstöðu. 

Akureyri er eini staðurinn utan höfuð-
borgarsvæðisins, sem hefur fjölbreytt 
atvinnulif og þjónustu. Þar hefur verið 
lagður margvíslegur starfsgrundvöllur, 
svo sem með léttum iðnaði, sem auðvelt 
er að bæta við, ef fólkinu fjölgar og 
önnur aðstaða batnar. Þróunin þarna 
stefnir í rétta átt, en fólksfjölgunin á 
Akureyri og í nærliggjandi héruðum 
er of hæg, til þess að verulegt mótvægi 
skapist á móti Suðvesturlandi. Á þessu 
þyrfti vissulega að verða breyting, og 
hefur þótt einna líklegast til árangurs 
að efna til stóriðju á svæðinu og þá helst 
í nágrenni Akureyrar, til þess að aðal-
kjarninn geti náð hagkvæmnisstærð lít-
illar borgar. Þróun orkumála á Norður-
landi síðustu misserin eykur ekki bjart-
sýni í þessum efnum. Langlínur frá 
Þjórsá og síðan hugsanlega frá Austur-
landi geta aldrei að fullu veitt sama 
öryggi og orkuver í nærsveitum. Þó er 
vel hugsanlegt að tengja þetta allt sam-
an og hefja stóriðju. Mundi það mjög 
stuðla að því, að hægt yrði að efla svo 
Akureyri og styrkja nágrannahéruðin, 
að þar yrði einn helsti vaxtarpunktur 
þjóðfélagsins. Á miðhluta Norðurlands, 
frá Skagafirði að Skjálfanda, búa nú 
samtals yfir 25 þús. manns. Ef Akureyri 
næði 30 þús. íbúa markinu og aðrir bæir 
í nágrenninu efldust um leið, gæti heild-
armannfjöldinn þarna náð um 50 þús-
undum um aldamót. 

Austurlandi svipar á margan hátt til 
Vestfjarða, og þróunin í þessum lands-
hlutum hefur orðið lík fram til þessa, en 
þó er veigamikill mismunur aðstæðna 
á nokkrum sviðum, sem kann að skipta 
miklu í framtíðinni. 

Fljótsdalshérað er mjög aðlaðandi 
landsvæði og gott til búsetu. Þar eru 
Egilsstaðir í örum vexti, enda eru þeir 
samgöngumiðstöð fjarðanna á landi og 
fyrir flutninga í lofti. 

Opnun hringvegarins mun hafa sér-
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staka þýðingu fyrir Austurland. Allir 
flutningar til og frá Reykjavik verða 
mun auðveldari, og þessi landshluti kemst 
í þjóðbraut sem aldrei fyrr. Að vísu 
þyrfti að krækja fyrir Lónsheiði, og 
fleiri vegabætur þarf að gera, sem vænt-
anlega fylgja í kjölfar stórframkvæmda 
á Skeiðarársandi. En fullkomnað verður 
verkið ekki fyrr en góðvegur, lagður 
bundnu slitlagi, hefur náð allan hring-
inn, sem vonandi verður fyrir aldamót. 

Siðast en ekki síst eru það svo orku-
málin. Frumrannsóknir benda til, að á 
Austurlandi megi koma upp gríðarstóru 
vatnsorkuveri, sem geti orðið undirstaða 
mikils iðnaðar. Verði úr framkvæmdum 
af þessu tagi, sýnist eðlilegt, að megin-
hluti orkunnar verði notaður á Aust-
fjörðum. Leggja mætti einn fjörðinn, 
svo sem Reyðarfjörð, undir stóriðjuna, 
og þeir, sem við hana ynnu, en vildu ekki 
búa í næsta nágrenni, gætu sem best 
komið sér fyrir á næstu fjörðum eða á 
Egilsstöðum. í þessum möguleika liggja 
skilyrðin til mikillar uppbyggingar og 
borgarmyndunar á Austurlandi, sem 
gætu haft mikil og heillavænleg áhrif 
á allt þjóðlífið. Á Austfjörðum búa nú 
aðeins um 10 þús. manns. Borgarmynd-
un þar gæti hækkað töluna upp í 40 
þúsund um aldamót. Yrði það enn meira 
átak en uppbyggingin á Norðurlándi, 
þar sem á færra fólki er að byggja í 
byrjun. 

Höfn i Hornafiröi er ört vaxandi stað-
ur, sem mun njóta opnunar hringvegar-
ins alveg sérstaklega. Þar verður mikill 
ferðamannastaður, enda er Horna-
fjörður og nágrenni ein fegursta sveit 
landsins. Af þeim ástæðum og einnig 
vegna erfiðrar innsiglingar og tiltölu-
lega langra orkuflutningaleiða virðist 
engin ástæða til að efna til meiriháttar 
iðnaðar við Hornafjörð. Fiskveiðar og 
fiskiðnaður ættu hins vegar að geta 
vaxið verulega, bæði þar sem íslending-

ar fara að verða að mestu einir á mið-
unum og vegna þess, að næsta höfn fyrir 
vestan, Vestmannaeyjar, er nær 300 km 
í burtu. Við ströndina þarna á milli er 
ekki að vænta verulegra breytinga þrátt 
fyrir vegbæturnar, vegna þess hve land-
rými er litið og hafnarskilyrði rýr. Þó 
er alltaf hugsanlegt, að lagt verði í hafn-
argerð við Dyrhólaey, og mundi þá bær 
rísa í Mýrdalnum. 

Enduruppbygging Vestmannaeyja 
virðist ætla að ganga betur en flestir 
þorðu að vona fyrir aðeins fáum mánuð-
um. Eins og nú horfir ættu Vestmanna-
eyjar að geta náð sinni fyrri stærð og 
þrótti á aðeins fáum árum. Ekki er þó 
ástæða til að ætla, að bærinn stækki að 
ráði fram yfir það, sem áður var. Bæði 
mun minningin um náttúruhamfarirnar 
lengi hafa einhver áhrif, og svo hefur 
verið nokkur óánægja með að búa á 
lítilli eyju, þar sem oft er erfitt að eyða 
vaxandi aflafé. Betri flugvöllur og góð 
fólks- og bílaferja til Þorlákshafnar 
munu þó bæta mikið þar um. 

Nifiurstöður. 
Framtíðarhorfur íslenskra atvinnu-

vega næstu áratugina virðast vera 
mjög góðar. Varla líða mörg ár, þang-
að til að landsmenn verða nær einir 
um veiðar á landgrunni íslands og hálfa 
leið til nágrannalandanna. Undantekn-
ingar gætu stafað af því, að við vildum 
tryggja okkur síldveiðirétt í Norðursió 
og svo vegna Færeyinga. Líkur benda til, 
að landgrunn Færeyja dug-i ekki fisk-
veiðum þeirra, og ef nokkrir skilia 
vandamál smáþjóðar við slíkar aðstæð-
ur, þá hljóta það að vera íslendingar. 
Þess vegna má telja líklegt, að við burf-
um að veita Færevingum nokkra aðstöðu 
okkar megin markanna. Þetta mun auka 
samskipti frændþióðanna. Borgarmynd-
un á Austurlandi mundi einmitt geta 
stuðlað að hinu sama. 
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Þegar Islandsfiskurinn verður að meg-
inhluta veiddur af landsmönnum sjálf-
um, má búast við stórauknum og árviss-
ari afla. Hið siðarnefnda er fullt eins 
mikilvægt, þar sem toppar og lægðir 
í aflabrögðum hafa margoft sett allt 
efnahagslífið hér á landi úr skorðum. 

Þessi bjarta framtíðarsýn mun hafa 
góð áhrif um allt land, en ekki er liklegt, 
að hún breyti verulega byggðamálunum. 
Góð og stöðug aflabrögð tryggja nýtingu 
veiðiflotans og fiskvinnslustöðvanna, en 
sennilega þarf ekki að bæta mörgu fólki 
við í þessar atvinnugreinar, enda eykst 
vélakostur og sjálfvirkni, ekki síst þegar 
kaupgjald er hátt. 

Nokkuð svipað er að segja um land-
búnaðinn. Hátt verð á matvælum eykur 
heildaröryggi hans, en aukin tækni 
krefst fremur færra fólks en fleira í 
þeirri grein. Breytingar á búgreinum 
geta einnig fært byggðina nokkuð saman. 
1 kjölfar skipulegrar friðunar á miðun-
um hlýtur að koma einhver friðun á 
verst leiknum gróðursvæðum landsins. 
Þyrfti þá líklega að fækka sauðfé all-
verulega, en í stað lambanna, sem naga 
síðustu stráin á hrjóstrugustu heiðunum, 
kæmu kálfar á ræktuðu landi í byggð, 
sem bæði mætti nýta innanlands og selja 
til útflutnings. 

Byggðamálunum verður því í aðalat-
riðum að bjarga á annan hátt. Með 
skipulögðum aðgerðum í stóriðju, í 
smærri iðnaði, með hæfilegri dreifingu 
opinberra stofnana (þar á meðal skóla 
og menningarstöðva) og annarri þjón-
ustu, sem margir starfa við. 

Hugmyndir, sem uppi eru um dreif-
ingu opinberra stofnana um landið og 
útibú frá öðrum, geta verið góðar að 
vissu marki, ef rétt er á haldið, en þó 
er allrar aðgæslu þörf í þessum efnum. 
Ef dreifingin á að vera mikil, þá batnar 
ekki þjónustan við fólkið í hinum ýmsu 
landshlutum, heldur versnar. Þegar fólk 

fer suður til Reykjavíkur í ákveðnum 
erindagerðum, þá nota flestir tækifærið 
og reka önnur erindi um leið, mismun-
andi brýn eins og gengur. Séu sumar 
stofnanir, sem leita þarf til, dreifðar um 
minni staði um allt land, þá verða engin 
önnur erindi rekin í ferðinni. Kostnað-
ur og fyrirhöfn verða meiri fyrir flesta 
og ánægja minni, ef því er að skipta. 
Að betur athuguðu máli eru það því ekki 
margar stofnanir, sem geta með góðum 
árangri verið utan borga eða stórra 
bæja. Þess vegna er hætt við, að dreifing 
ríkisstofnana verði þjóðfélaginu ekki 
til góðs, nema þeim verði fyrst og fremst 
komið fyrir á Akureyri og síðan smám 
saman í væntanlegum þéttbýliskjarna 
á Austurlandi. 

Stórbætt vegakerfi er vissulega for-
senda fyrir því, að flutningur stofnana 
valdi ekki meirihluta landsmanna veru-
legum erfiðleikum. Ekki er því heldur 
að neita, að góðvegirnir verka á tvo 
vegu í þessu sambandi. Auðveldari sam-
göngur við Reykjavík gera það síður 
bagalegt fyrir fólk úti á landsbyggðinni 
að þurfa að leita þangað. Þessi þróun 
er þegar farin að hafa áhrif. Mætti 
nefna sem dæmi, að ein af röksemdum 
forráðamanna Sambands ísl. samvinnu-
félaga fyrir því að reisa mjög stóra 
birgðastöð í Reykjavík, sem verði fyrir 
allt landið, er einmitt sú, að vegir sén 
stöðugt að batna og flutningabílar að 
stækka. Þess vegna verður að gæta þess 
sérstaklega, að góðvegirnir, sem eru 
forsenda margvíslegra framfara og upp-
byggingar úti um landið, verði ekki not-
aðir sem rök gegn þessari sömu upp-
byggingu. Borgamyndunin, sem hér 
hefur verið rætt um, á einmitt að hamla 
þarna á móti og búa til ný rök og for-
sendur, landsbyggðinni í hag, ef svo 
mætti segja. 

Efling stóriðju á Norður- og Austur-
landi hefur hér verið talin vænlegasta 
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leiðin til að stuðla að myndun borga í 
þessum landshlutum. Við ið j uverin f engj u 
margir framtíðaratvinnu, og margt 
óbeint mundi einnig frá þeim stafa, svo 
sem aukin tiltrú á fjárfestingu í ná-
grenninu. Framtíðarlagning háspennu-
lína milli landshluta hlýtur einnig að 
verulegu leyti að byggjast á því, hvað 
ofan á verður í þessum efnum. 

Til þess að tryggja eðlilega uppbygg-
ingu og styrkja byggðirnar kann að 
verða nauðsynlegt, að vissu marki, að 
úthluta fiskveiðileyfum til togara og 
stærri báta úti fyrir Vestfjörðum, Norð-
urlandi og Austfjörðum. Einnig hefði 
þetta þann tilgang að koma í veg fyrir 
ofveiði. Þetta þarf að gera að vel at-
huguðu máli, og ekki má ganga of langt, 
en rökin fyrir þessu eru að nokkru leyti 
hin sömu og gagnvart Bretum í fisk-
veiðideilunni. 

En hvað sem líður stóriðju og traust-
ari útgerð, þá verður ekki komist fram 
hjá þeirri staðreynd, að það verða þjón-
ustugreinarnar í margvíslegum mynd-
um, sem flestir munu hafa atvinnu við. 
I frumframleiðslu og iðnaði eru sífellt 
að koma fram nýjar og nýjar vinnu-
sparandi vélar, en í þjónustugreinum 
skipta hugur og hönd mannsins alltaf 
mestu. Þannig fækkar til dæmis kenn-

urum ekki, þótt þeir kunni að beita 
einhverjum nýjum hjálpartækjum, og 
sama er að segja um uppgötvanir á sviði 
heilbrigðismála, þær kalla yfirleitt á 
aukið starfslið. 

Þarna skilur á milli venjulegra, þrótt-
mikilla útgerðarstaða og vaxandi bæjar-
samfélaga. Borgirnar stækka örast 
vegna þjónustugreinanna, en þær grein-
ar verða aftur að hópast saman til að 
styðja hver aðra. Þess vegna verður 
að teljast vonlaust að ætla að stuðla 
að borgamyndun á íslandi viðar en á 
tveimur stöðum utan Suðvesturlands 
næstu áratugina. Þjóðin og stjórnmála-
mennirnir eiga valið: Á höfuðborgar-
svæðið að vera eini stóri vaxtarpunkt-
urinn, eða gætum við valið og ákveðið 
aðra til mótvægis? 

í þessu erfiða máli geta hugmynclirn-
ar um verulega eflingu sveitarfélaga 
og landshlutasamtaka þeirra komið að 
miklu gagni. Stórcmkin fjárráó og verk-
efni sveitarfélaganna munu stuðla að 
dreifingu valdsins um landið, en rikis-
báknið á einmitt ekki óverulegan þátt i 
þvi, hvernig allir landsmenn verða stöð-
ugt að leita til Reykjavikur. Einfaldari 
og nærtækari stjórnsýsla mun leysa 
margt úr böndum og hvetja nýtt fólk 
til dáða. 



Guðmundur Guðmundsson: 

Könnun d sambandi peningamdla 
við þjóðhagsstærðir og innflutning 

Þjóðarframleiðsla eða þjóðartekjur eru 
mælikvarði á heildartekjur þjóðarinnar. 
Áætlanir um þjóðarframleiðslu ráða miklu 
um ýmsar ákvarðanir stjórnvalda. Tekjur 
rikissjóðs fara mest eftir útgjöldum lands-
manna og þar með tekjum á hverjum tíma 
um tolla, söluskatt og fleiri gjöld. Innfiutn-
ingur er að sjálfsögðu einnig háður þjóðar-
framleiðslu. 

Erfitt er að fá nákvæmt mat á þjóðar-
framleiðslu. Hugtakið verður vaiia skil-
greint svo að ekki orki tvímælis hvernig 
meta beri ýmsa þætti hennar. Einnig eru 
tölulegar upplýsingar sem notast þarf við 
margar ónákvæmar. 

Óvissa um hvernig meta beri þjóðar-
framleiðslu rýrir gildi hennar við margan 
algengan samanburð, t. d. um lífskjör í 
ýmsum löndum eða efnahagslegar fram-
farir síðan um aldamót. En einnig er stuðzt 
við þjóðarframleiðslu eða þjóðartekjur á 
öðrum sviðum þar sem þessi óvissa er 
meinlaus. Við áætlanir eða mat á breyting-
um um stuttan tíma á stærðum er fylgja 
þjóðarframleiðslu veldur kerfisbundin 
skekkja engum skaða ef ekki er skipt um 
aðferð við að meta þjóðarframleiðslu eða 
skyndileg breyting verður á eigna- eða 
verkaskiptingu í landinu. Eftirfarandi er 
tilbúið dæmi um slíka notkun: 

Hagsýslustjóri fær í desember áætlun frá 
fjármálaráðuneytinu um að 5.100 miiljónir 
króna muni koma inn í söluskatt það árið, 
en árið áður var skatturinn 4.400 milljónir 

króna. Einnig fréttir hann hjá hagrann-
sóknarstjóra að þjóðartekjur árið áður hafi 
verið 51.000, áætlun þessa árs sé 62.000 og 
70.000 milljónir fyrir næsta ár. Við gerum 
ráð fyrir að álagningarhlutfallið sé óbreytt. 
Þótt hagsýslustjóri kunni að hafa aðra 
skoðun á því en hagrannsóknarstjóri hvert 
sé framlag húsmæðra í sveitum til þjóðar-
framleiðslu eða tekjur manna af að búa 
í eigin íbúðum jafnast sá skoðanamunur 
út ef hann notar hlutfallið 

7 0 - 0 0 0 x ao^HL = 5 - 8 0 0 milljón kr. b̂ .UUU 
til að meta söluskatt fyrir næstu fjáiiög 
eða e. t. v. 

/WtM-
Ætla má að talsverð fylgni sé með skekkj-

um sem stafa af röngum upplýsingum. Sé 
þannig tala 10% of há eitthvert árið eru 
miklar líkur á að hún hafi líka verið of há 
árið áður. En þótt stórar skekkjur í mati 
á einstökum liðum þjóðarframleiðslu séu 
sennilega oftast i sömu átt árum saman 
er engin ástæða til að ætia að skekkjurnar 
séu óbreyttar frá ári til árs, hvorki í krónu-
tölu né hlutfalli af viðkomandi upphæð. 

Þær tölur um þjóðhagsreikninga sem 
mest eru notaðar við ákvarðanir í efnahags-
málum eru áætlanir um þjóðarframleiðslu 
liðandi árs eða spá fyrir næsta ár. Þetta eru 
að sjálfsögðu ónákvæmari tölur en mat á 
þjóðarframleiðslu sem unnið er að árinu 
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loknu eftir að öll viðkomandi gögn eru 
komin fram. 

Peningamálastærðir eru unnar úr bók-
haldi innlánsstofnana. Það getur verið álita-
mál hvernig heppilegast sé að skilgreina 
slíkar stærðir þótt vandkvæði séu minni en 
við þjóðarframleiðslu. En þegar búið er að 
velja hvaða liðir skuli teknir með í peninga-
málaröð er hægt að reikna hana út nákvæm-
lega og tölurnar sem til þess þarf eru flest-
ar komnar til Seðlabankans áður en mánuð-
ur er liðinn. 

Fjallað verður um tvær raðir, peninga-
magn og peningaútstreymi. Peningamagnið 
er hér skilgreint sem summa allra innstæðna 
á sparisjóðs-, ávísana- og hlaupareikningum 
og seðla og myntar utan Seðlabankans. 
Peningaútstreymið er summa gjaldeyris-
kaupa bankanna og útlánaaukningar alls 
bankakerfisins, þ. e. a. s. viðskipti ríkis-
sjóðs við Seðlabankann eru einnig reiknuð 
með. í reikningum hér á eftir verða greiðsl-
ur vaxta og afborgana af erlendum lánum 
jafnan dregnar frá peningaútstreymi. Tafla 
1 sýnir raðirnar árin 1959—1971. 

Tekjuhraði og tekjuhlutfáll. 
í hagfræðiritum er mikið fjallað um sam-

band þjóðartekna og peningamagns. Þar 
kemur talsvert við sögu hlutfallið milli þjóð-
artekna og (meðal)peningamagns. Gengur 
það undir nafninu tekjuhraði peninga (in-
come velocity of money) og er mælikvarði 
á nýtingu peningamagnsins við myndun 
þjóðartekna. En hluti af þjóðartelcjunum 
er ekki greiddur með þeim seðlum og banka-
innistæðum sem teljast til peningamagnsins, 
heldur eru búnir til nýir peningar. Stærsta 
dæmið um þetta er útflutningsframleiðslan 
þar sem útflytjendur koma gjaldeyri til 
bankanna og fá nýja seðla eða innistæður. 
Mér þykir eðlilegra að draga aukningu pen-
ingamagnsins frá þjóðartekjum áður en 
deilt er með peningamagni til að mæla 
tekjuhraða. Ætla ég að kalla þá stærð 
tekjuhraða en hina fyrri tekjuhlutfall. Tafla 
2 sýnir þessar stærðir árin 1959—1971. 
Innan hvorrar raðar er nokkur fylgni með 
tölunum frá ári til árs. Munur á hæsta og 
lægsta gildi tekjuhlutfalls er 0,32, en mesta 

breyting milli ára 0,21. Breytingar tekju-
hraðans eru lítið eitt stærri. Samband 
þessara stærða við almennt efnahagsástand 
eða breytingar á því virðist næsta óreglu-
legt. Báðar stærðirnar eru lægri árið 1965 en 
árin á undan og eftir. Árið 1969 var óvenju 
lítil eftirspurn að lánsfé. Það ár tók 
tekjuhiutfallið stökk upp á við, en tekju-
hraði lækkaði. 

Spá um tekjuhraða eða tekjuhlutfall næsta 
árs á þá leið að það verði eins og í ár 
hefði staðalfrávik um 0,1. Eitthvað kynni 
að mega bæta hana með því að huga að 
ástandi og horfum í efnahagsmálum, en ekki 
held ég að hægt sé að lækka óvissuna mikið, 
sbi'. t. d. lækkunina árið 1965 eða gagn-
stæða hreyfingu tekjuhlutfalls og tekju-
hraða árið 1969. 

Samband peningamálaraða og þjóð-
hagsstærða. 

Við höfum kannað samband þjóðarfram-
leiðslu, einkaneyzlu og almennrai' innlendrar 
verðmætai'áðstöfunar við peningamálarað-
irnar og fundið staðla í 4 jöfnur fyrir hverja 
þjóðhagsstærð. 

Þær hafa formið: 
b b c 

Y(k) = a Y(k- l ) , Y ( k ) = a Q ( k ) Y(k- l ) , 
b b c 

Y(k) = a M(k-l) , Y ( k ) = a Q ( k ) M(k-l) , 
þar sem Y(k) táknar viðkomandi þjóðhags-
stærð árið k, Q(k) peningaútstreymi sama 
ár að frádregnum vöxtum og afborgunum 
af eiiendum lánum, M(k-l) peningamagnið 
í lok ársins á undan k og Y(k- l ) þjóðhags-
stærðina árið k-1. Niðurstöður eru sýndar í 
töflu 3 ásamt staðalfrávikum og mati Fram-
kvæmdastofnunar rikisins á viðkomandi 
þjóðhagsstærð. Bókstafirnir a, b og c tákna 
staðlana og eru þeir fundnir fyrir hverja 
jöfnu um sig. 

Við skulum nú líta nánai' á útkomur reikn-
inganna og sýna síðan hvernig nota má jöfn-
urnar til að spá þjóðhagsstæi'ðunum og meta 
áhrif aðgerða i peninga- eða ríkisf jármálum. 

Við fjöllum um þjóðarframleiðslu mælda 
í krónum á vei'ðgildi hvers tíma. Verðbólga 
ræður því mestu um þi'óun þjóðai'framleiðslu 
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á íslandi ef litið er á nokkurra ára tímabil. 
Auk þess eru sveiflur i gjaldeyristekjum 
áhrifarikar um breytingu þjóðarframleiðslu 
frá ári til árs. 

Þjóðartekjur vaxa ört tímabilið sem rann-
sókn okkar nær til, en árleg aukning er 
ójöfn, frá 0 upp í 28%. Af þessu leiðir 
að jafnan sem eingöngu styðst við gildi 
þjóðarframleiðslunnar árið áður, 

1.019 
Y(k) = 0,977 Y(k- l ) 

er ónákvæm með staðalfrávik 7 % og stærsta 
frávik 17%, árið 1967. Vöxtur einkaneyzlu 
og almennrar, innlendrar verðmætaráðstöf-
unar er lítið eitt jafnari. Eins og við er 
að búast batnar sambandið stórum ef pen-
ingaútstreymið sama ár og þjóðhagsstærðin 
sem við erum að reyna að nálgast er einnig 
tekið með i reikninginn, en Q var skilgreint 
sem summa gjaldeyristekna og útlánaaukn-
ingar bankakerfisins. Hitt kemur fremur 
á óvart að samböndin verða sízt ónákvæmari 
þegar siðasta gildi þjóðhagsstærðarinnar 
sjálfrar er aiveg sleppt og peningamagnið 
við upphaf ársins notað í staðinn. Mismunur 
mældra gilda þjóðhagsstærða og reikn-
aðra samkvæmt jöfnunum hér að framan 
stafar af tveimur orsökum: 

1. Engin jafnan lýsir nákvæmlega réttu 
sambandi þjóðhagsstærðar við peninga-
magn og peningaútstreymi. Ef til vill 
mætti fá meiri nákvæmni með þvi að 
nota fleiri en eitt gildi af hvorri stærð-
anna Q og M, en þá þyrfti að nota fleiri 
gildi þjóðhagsstærða til að meta staðlana. 
Þau mætti reyndar fá með því að leita 
lengra aftur en til 1959, en við það eykst 
hætta á skekkju vegna hægfara breytinga 
á samböndunum. 

2. Þær skekkjur í mati þjóðarframleiðsl-
unnar sem ekki eru hlutfallslega jafn 
stórai' öll árin spilla sambandinu. Slikar 
skekkjur hljóta að vera minni en staðal-
frávik jöfnunnar 

b c 
Y(k) = a Q(k) M(k-l) , 

en engin tök eru á að nota þau gögn sem 

hér ei' fjallað um til að greina sundur 
frávik vegna skekkju í mati Y og óná-
kvæmni í formi jöfnunnar. Þarna þarf 
að hafa í huga að staðalfrávik sem töfl-
urnar sýna eru aðeins mat á raunveru-
legum og óþekktum staðalfrávikum við-
komandi jöfnu. Ef raunverulegt staðal-
frávik er 3% eru um 90% líkur á að 
mat okkar á þvi lendi á bilinu 1,9—4,4% 
og 60% líkur á að útkoman verði 2,4— 
3,5%. Skekkja í mati þjóðarframleiðslu 
sem kæmi fram mörg ár í röð án þess 
að ná þó yfir allt timabilið sem könnun-
in nær til truflar minna samband þjóð-
hagsstærðar við gildi hennar árið áðui' 
en við peningamagnið. 

Jöfnur okkar voru fundnar eftir þjóð-
hagsstærðum áranna 1959—1971. Síðan 
fer notagildi þeirra og viðkomandi stað-
alfrávika eftir þvi hverjar hliðstæður 
efnahagsástand síðari ára á sér innan 
þessa tímabils. Stórfelldar sveiflur urðu 
í efnahagsmálum árin sem rannsóknin 
nær til. Dregur það úr hættu á að breytt-
ar aðstæður í efnahagsmálum rjúfi 
skyndilega þau tengsl sem lágu að baki 
nánu sambandi ofangreindra stærða og 
leiði til frávika umfram þau er búast má 
við samkvæmt dreifingu undanfarinna 
ára. Jafnan verður þó að hafa þennan 
möguleika i huga. Auðveldara er að forð-
ast svona skekkjur ef skýringar eru fyrir 
hendi á útkomum reikninganna af því að 
þá ei' hægt að átta sig á hvort kringum-
stæður hafi breytzt svo að ástæða sé til 
sérstakrar tortryggni á útkomunum. 

Að talsverðu leyti má skýra samband pen-
ingamálastærðanna við þjóðarframleiðslu 
þannig að peningamagnið mæli vei'ðlagsþró-
un og peningaútstreymi fylgi gjaldeyris-
tekjum. Þetta er þó varla fullnægjandi skýr-
ing. Til dæmis ætti peningamagn í árslok 
ekki að vera verri mælikvarði á verðlags-
þróun en peningamagn i ársbyrjun, en sam-
bandið við þjóðarframleiðslu versnar ef 
skipt er um þessar stærðir. Það er þó engin 
tilviljun að parið M(k-l) , Q(k) skýrir meira 
af breytingum þjóðarframleiðslunnar árið k 
en t. d. M(k), Q(k) eða M(k), Q(k-l). Þetta 
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sést ef við athugum nánar samband Q við 
peningamyndunina. 

Þegar útflytjandi selur gjaldeyri fær 
hann nýja seðla eða innistæðu á bankabók, 
svo að peningamagnið eykst um þessa upp-
hæð. Sama máli gegnir um hina liðina sem 
mynda Q, útlánaaukning kemur einnig 
fram sem aukning peningamagns. 

Innanlandsviðskipti önnur en útlán og 
viðskipti ríkissjóðs og Seðlabanka hafa eng-
in áhrif á peningamagnið, það flyzt úr einni 
buddu eða bók í aðra. Þegar innflytjendur 
og ferðalangar kaupa gjaldeyri í banka 
minnkar hins vegar peningamagnið um 
sömu upphæð. Ef við köllum breytingu pen-
ingamagnsins árið k AM(k) og gjaldeyris-
söluna G(k) fæst 

AM(k) = Q(k) — G(k). 
Þegar jöfn þróun helzt í langan tíma 

reynast flestar aðferðir við að reikna eina 
stærð frá annarri vel. Skýringanna á því 
hvað Q(k) og M(k-l) hafa náið samband við 
Y(k) er því að leita á timum þegar þróun 
raskast. Nauðsynlegt er að hafa í huga að 
gjaldeyristekjur ráða mestu um breytingar 
Q, en upphæð þeirra er að jafnaði 30—40% 
þjóðarframleiðslu. Tafla 4 sýnir nánari 
sundurgreiningu á breytingu peningamagns. 

Gerum nú ráð fyrir að gjaldeyristekjur 
minnki skyndilega, t. d. um 20% á miðju 
ári. Þetta veldur strax tekjulækkun hjá hluta 
landsmanna. Tekjulækkunin breiðist síðan 
út með minnkandi eftirspurn, en slíkt tek-
ur nokkurn tíma. Landsmenn eiga banka-
innistæður af stærðargráðunni 35% af ár-
legri þjóðarframleiðslu. Neyzla minnkar 
ekki strax jafnmikið og tekjulækkuninni 
nemur þvi að gengið verður á bankainni-
stæður. Árið eftir byrjar því með lágt 
peningamagn og lítinn gjaldeyrisforða. Þeg-
ar lítið er um gjaldeyri reyna yfirvöld að 
hamla gegn kjarabótum og litil peningaeign 
dregur úr getu landsmanna til að halda 
sömu neyzlu og áður. Um 90% af peninga-
magninu eru innistæður á bankabókum. 
Því minnkar útlánageta bankanna og fjár-
festing. Niðurstöður jöfnunnar 

0,297 0,747 
Y(k) = 1,786 Q(k) M(k-l) 

verða í samræmi við þessa þróun vegna 
hins háa vægis á peningamagninu. 

Áhrif af skyndilegri hækkun gjaldeyris-
tekna koma fram á hliðstæðan hátt. Fyrst 
batnar hagur þeirra sem standa að viðkom-
andi útflutningsatvinnuvegum og þjóðhags-
stærðir hækka í samræmi við vægi peninga-
útstreymis. Bankainnistæður og gjaldeyris-
eign hækka og greiðir það fyrir aukinni 
neyzlu, fjárfestingu og aimennum kjarabót-
um. Vægi Q(k) miðað við M(k-l) er lægra 
í jöfnum einkaneyzlu og almennrar inn-
lendrar verðmætaráðstöfunar en hjá þjóð-
arframleiðslunni. Það er í samræmi við 
gildi bankainnistæðna til að draga úr eða 
seinka áhrifum af sveifium gjaldeyristekna 
á eyðslu íslendinga. 

Þjóðhagsspár. 
Nærtækasta aðferð til að spá þjóðarfram-

leiðslu næsta árs er að meta framleiðslu 
liðandi árs og gera áætlun um breytingar 
á útflutningi, fjárfestingu, kauptöxtum og 
atvinnuástandi. Þetta er skylt því að styðj-
ast við jöfnuna 

Y(k) = a Y(k-l)bQ(kK 

en ætti að geta orðið nokkru nákvæmara 
því að svona spár geta notað allar upplýs-
ingar sem þarf til að mynda hægri hlið 
jöfnunnar auk þátta sem jafnan tekur ekk-
ert tillit til. Jafnvel þótt spáin sé ekki búin 
til fyrr en í byrjun ársins sem spáð er um 
vantar talsvert á að upplýsingar um helztu 
þætti þjóðarframleiðslunnar árið áður séu 
allar komnar fram. Bætist sú ónákvæmni 
við óvissu um þróun þeirra árið sem verið 
er að spá um. Af þessum sökum er erfitt 
að gera sér grein fyrir hvaða nákvæmni 
megi búast við af slíkri þjóðhagsspá. 

Við skulum nú líta á hvaða nákvæmni 
megi ná í spá um þjóðarframleiðslu með 
jöfnunni 

0,297 0,747 
Y(k) = 1,786 Q(k) M(k-l) 

Peningamagnið er þekkt snemma í jan-
úar og þarf þá aðeins að spá peningaút-
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streymi. Stærsti þáttur þess er kaup á 
gjaldeyri fyrir útflutning. Tel ég sízt of 
hátt að meta staðalfrávik í spá um peninga-
útstreymi 8%. Skekkja um 8% í Q veldur 
skekkjunni 0,297 x 8% = 2,4% skekkju 
í Y samkvæmt jöfnunni og heildarstaðal-
frávik spár um þjóðarframleiðsluna verður 
þá 4,2%. 

Ef spá um þjóðartekjur er gerð fyrir ára-
mót þarf bæði að spá peningamagni og 
peningaútstreymi. Þegar gildi M i lok sept-
ember er þekkt er staðalfrávik í spá um 
gildi þess við áramót rúm 2% og veldur það 
1,5% skekkju í spá um þjóðarframleiðslu. 
Ef við gerum ráð fyrir að staðalfrávik á 
spá peningaútstreymis sé 10% í október 
árið áður verður heildarstaðalfrávik spár 
um þjóðarframleiðslu 4,8%. 

Þar sem rætt hefur verið um skekkju og 
staðalfrávik spánna er átt við mismun gilda 
Framkvæmdastofnunar og útkomu úr við-
komandi jöfnu. En eins og bent var á í 
upphafi greinarinnar er tala Framkvæmda-
stofnunar aðeins mat á viðkomandi þjóð-
hagsstærð, unnið eftir misjafnlega góðum 
upplýsingum. Staðalfrávik jöfnunnar mið-
að við rétt gildi þjóðhagsstærðarinnar 
samkvæmt skilgreiningu Framkvæmda-
stofnunar er þvi sennilega lægra en staðal-
frávikin sem reikningar okkar sýna og mið-
ast við mat Framkvæmdastofnunar á þessu 
gildi. 

Við höfum reiknað þjóðhagsstærðirnar 
árin 1972 og 1973 með jöfnunum 

b c 
Y(k) = a Q(k) Y(k- l ) 

og b c 
Y(k) = a Q(k) M(k-l ) . 

Útkomurnar eru sýndar i töflu 5 ásamt 
mati Framkvæmdastofnunar 7. maí s. 1. á 
stærðunum árið 1972 og spá um útkomuna 
árið 1973. 

Tafla 5. 
b c 

(1) Y(k) = a Q(k) Y(k- l ) 

(2) Y(k) = a Q(k)bM(k-l)C 

Gildi 
Fram-

1972 (2) (1) kv.st. 
Þjóðarframleiðsla 62500 65600 65200 
Einkaneyzla 40000 41800 42770 
Almenn innlend 
verðmætaráðstöfun 59400 62600 65600 

1973 
Þjóðarframleiðsla 75800 82900 80180 
Einkaneyzla 47700 53400 51800 
Aimenn innlend 

verðmætaráðstöfun 70600 80900 78740 

Gott samræmi er með útkomum jafn-
anna og mati Framkvæmdastofnunar á þjóð-
arframleiðslu árið 1972. Einkaneyzlu og 
almennri innlendri verðmætaráðstöfun ber 
einnig allvel saman við síðari jöfnuna, 
en útkomur úr jöfnu peningamagns og pen-
ingaútstreymis eru hins vegar of lágar, 
einkum útreikningur á almennri innlendri 
verðmætaráðstöfun þar sem munurinn er 
meiri en tvö staðalfrávik. 

Árið 1973 þarf að spá peningaútstreymi 
til að unnt sé að beita jöfnunum. Þar var 
stuðzt við spá Framkvæmdastofnunar frá 
7. maí 1973 um útflutning vöru og þjón-
ustu og einnig við fyrirliggjandi upplýs-
ingar um erlend lán. Gizkum við á að 
gjaldeyriskaup verði 27500 milljón krón-
ur og aukning innlendra liða 5500 milljón 
krónur. 

Mismunur á útkomum úr jöfnum og gild-
um Framkvæmdastofnunar er svipaður og 
árið 1972. Öll gildin geta átt eftir að breyt-
ast talsvert, en ekki svo að það dragi að 
ráði úr muninum á útkomu jafnanna. Ólík-
legt virðist að peningaútstreymi eða tölur 
Framkvæmdastofnunar breytist svo mikið 
að spá um einkaneyziu og almenna inn-
lenda verðmætaráðstöfun með hjálp pen-
ingamagns og peningaútstreymis verði 
nærri lagi. 

í sambandi við lágar útkomur úr jöfnum 
af gerðinni 

b c 
Y(k) = a Q(k) M(k-l) 

má benda á að tekjuhraði var 2,54 og tekju-
hlutfall 2,70 árið 1972. Þetta er hvort 
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tveggja mun hærra en hæstu gildi árin 
1959—1971 sem notuð voru til að meta 
staðla jöfnunnar. 

Mikil hækkun verður á þjóðhagsstærð-
unum árin 1972 og 1973, en ekki svo að þar 
sé um neitt einsdæmi að ræða. Eins og 
lýst hefur verið má skýra samræmi jöfn-
unnar hér að framan við þjóðhagsstærð-
irnar með því hvernig aukning peningaút-
streymis og peningamagns stuðla að auk-
inni eftirspurn. Ef til vill má skýra útkom-
urnar árin 1972 og 1973 svo að kostnaðar-
hækkanir eigi nú tiltölulega rikan þátt í 
verðbólgumyndun miðað við t. d. árin 1965, 
1966,1970 og 1971 þegar vaxandi eftirspurn, 
drifin af örum vexti útflutningstekna, var 
meiri verðbólguvaldur. 

Innflutningsspár. 
Að sjálfsögðu er sterkt samband með al-

mennum vöruinnflutningi og þjóðhagsstærð-
um. Við innflutningsspár styðst Fram-
kvæmdastofnunin við almenna innlenda 
verðmætaráðstöfun og hlutfall vísitölu inn-
anlandsmarkaðsverðs innflutnings og verð-
vísitölu almennrar innlendrar verðmæta-
ráðstöfunar. Skekkja svona spár er því háð 
þeirri nákvæmni, sem unnt er að ná við spá 
verðmætaráðstöfunar og vísitalna. 

Við rannsókn á útflutningi og innflutn-
ingi áranna 1953—19671) kom í ljós, eins 
og við mátti búast, að allgott samband er 
á milli þesara stærða og breytingar út-
flutnings hálfu til heilu ári á undan inn-
flutningi. Þarna var mælt á föstu gengi. 
Þetta bendir til að nota megi peningaút-
streymið, Q, til að spá innflutningi næsta 
árs. 

Nauðsynlegt reyndist að taka verðhreyf-
ingar með i reikninginn. Miðum við spána 
þvi við innflutning á mann á föstu gengi 
og verði. Peningaútstreyminu breyttum við 
samkvæmt vísitölu útsöluverðs innfluttrar 

!) Guðmundur Guðmundsson, Time-series 
Analysis of Imports, Exports and Other 
Economic Variables. The Journal of the 
Royal Statistical Society, Series A, Vol. 
134 No. 3, 1971. 

vöru, búinni til eftir skýrslum um tolla, 
söluskatt, álagningu og erlendar verðhreyf-
ingar. Stærðirnar sem við notum við spána 
eru 

F(k) W(k) H(k) 
og 

F(k) i/2 (V(k) — V(k- l ) ) 
þar sem 

I = innflutningur í krónum 
F = fólksf jöldi 
W = vísitala erlends vöruverðs = 1,00 

árið 1963 
H t= gengi íslenzku krónunnar 
Q = peningaútstreymi 
V = vísitala útsöluverðs innfluttrar 

vöru 
k = árið k 
i = innflutningur/mann í dollurum á 

verðlagi 1963 
q = peningaútstreymi/mann í krónum 

á verðlagi 1963. 

Spáin verður 

i(k) = 29 — 0,0172 q(k-l) — 5,9 (k-1958). 
(45) (0,0017) (2,2) 

Útkoman árin 1959—1972 er sýnd í töflu 
6. Tölur í svigum sýna staðalfrávik við-
komandi staðla. Hliðstæða spá má nota fyr-
ir gjaldeyrisstöðu bankanna og notum við 
þar 

G(k) 
g (k ) = 

F(k) W(k) H(k) 
þar sem G(k) er gjaldeyrissaian í krónum 
árið k, en aðrar stærðir hinar sömu og áður. 

Spáin verður 
g(k) = 61 — 0,0207 q(k-l) — 9,7 (k-1960). 

(33) (0,0013) (1,9) 

Útkoman árin 1961—1972 er sýnd í 
töflu 7. 

Þessar jöfnur þurfa lítilla skýringa við. 
í kaflanum um þjóðhagsstærðir var bent á 
að áhrif peningaútstreymis á neyzlu og f jár-
festingu er mest árið eftir að peningaút-
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streymið á sér stað. Talsverð fylgni er með 
q(k) frá einu ári til annars svo að gildi q(k-l) 
árið á undan innflutningnum i jöfnunni 
felur líka i sér nokkrar upplýsingar um gildi 
q(k) sama ár og innflutningurinn. Visi-
talan V(k) i nefnara q(k-l) er mælikvarði 
á hvað megi kaupa af innfluttri vöru fyrir 
peningana árið eftir. Visitalan V(k-l ) i 
nefnaranum er fremur mælikvarði á hve 
mikið af peningaútstreyminu Q(k-l) fari í 
gjaldeyriskaup, tolla og söluskatt árið k-1 
og stuðli þannig ekki að innflutningi árið k. 
Samræmið milli innflutnings og peninga-
útstreymis er ekki næmt fyrir nokkrum 
breytingum á hlutfalli V(k) og V(k-l ) í 
jöfnunni og kann að vera að vægi V(k-l ) 
sé full hátt. 

Það er dálítið gróft að nota eingöngu 
árstölur. Þannig er peningaútstreymi sið-
asta ársfjórðungs árið k-1 vegið með verði 
fyrri ársfjórðunga þess árs engu síður en 
verði ársins k sem spáin á við. Einnig er lík-
legt að það skipti nokkru fyrir innflutning 
árið k hvenær ársins k-1 peningar streyma 
út. 

Jafnan gerir ráð fyrir að timinn milli 
peningaútstreymis og innfiutnings sem af 
því leiði sé ávallt hinn sami. Þetta er auð-
vitað ekki rétt, t. d. hefur spákaupmennska 
vegna gengisbreytinga og tollalækkana 
áhrif á hvenær flutt er inn fyrir peningana. 
Það dregur úr skekkju af þessum sökum 
að spáð er innflutningi heils árs í einu. 
Flýti menn sér að verzla i nóvember vegna 
gruns um gengislækkun flyzt minna inn 
í desember. 

Innflutningsspá árið 1973 er 21800 milljón 
krónur og gjaldeyrissöluspá 27700 milljón 
krónur. Þá er gert ráð fyrir að verðlag 
innfluttrar vöru hækki um 13% vegna geng-
isbreytinga og 8% vegna verðhækkana er-
lendis. Gert er ráð fyrir að innlend álagn-
ing + söluskattur og tollar verði óbreytt 
frá fyrra ári. Hækkun erlends verðs um 
1% hækkar innflutning um rúmar 100 
milljón krónur, en hækkun tolla eða álagn-
ingar um 1% lækkar innflutning um tæpar 
100 milljónir. 

Mat á áhrifum útlána og afkomu 
ríkissjóðs. 

Við höfum rætt hér að framan hvernig 
spá megi þjóðhagsstærðum og innflutningi 
eftir samböndum þeirra við peningamála-
raðir. Þessi sambönd má einnig nota til 
að meta áhrif aðgerða í efnahags- og pen-
ingamálum. 

Greiðsluafgangur ríkissjóðs leiðir til þess 
að hann leggur inn í Seðlabankann og lækk-
ar peningaútstreymið um sömu upphæð. 
Greiðsluhalli hefur gagnstæð áhrif. 
Samkvæmt jöfnunni 

0,297 0,747 
Y(k) = 1,786 Q(k) M(k-l) 

og gildum Y, Q og M hreyfist þjóðarfram-
leiðslan sama ár um nokkru minni upphæð 
en peningaútstreymið. Ef mismunur gjalda 
og tekna ríkisins bættist allur við peninga-
magnið i árslok ættu áhrif þeirra árið 
eftir að vera um 2,5 sinnum hærri en árið 
sem greiðsluafgangur (eða halli) varð til. 
Þetta er ofmat því að hluti af aukningu 
peningaútstreymisins hefur þegar runnið 
tii gjaldeyriskaupa frá bönkum og þannig 
horfið úr peningamagninu. Sambönd pen-
ingaútstreymis við innflutning og gjald-
eyrissölu benda þó til þess að aukning 
gjaldeyriskaupa frá bönkunum verði meiri 
árið eftir aukningu peningaútstreymisins. 
Stærðirnar Q(k) og M(k-l) i jöfnunni eru 
ámóta stórar. Jafnvel þótt viðbót við pen-
ingamagniðiársloknæmiaðeins hálfri aukn-
ingu Q yrðu áhrif afkomu rikissjóðs á 
þjóðarframleiðslu, og þar með tekjur og 
verðlag, meiri árið eftir en sama ár vegna 
þess hve veldisvísir peningamagnsins er 
miklu hærri en peningaútstreymisins. 

Þarna er gert ráð fyrir að afkoma ríkis-
sjóðs hafi ekki bein áhrif á aðra þætti er 
ráða peningaútstreymi og gildir það vel 
um gjaldeyristekjurnar. Samband útlána 
við ríkisfjármálin fer hins vegar eftir til-
högun vaxta og bindiskyldu. Þann tíma 
sem rannsókn okkar nær til voru vextir 
undantekningarlítið lágir miðað við verð-
bólgu og skattafrádrátt og meiri en nóg 
eftirspurn rikti að öllu fáanlegu lánsfé. 
Ef bindiskyldan er föst við slíkar aðstæður 
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magna útlánin hreyfingar sem eiga upptök 
í gjaldeyrisviðskiptum eða afkomu rikis-
sjóðs. Gerum t. d. ráð fyrir að rikið eyði 
1.000 m. kr. umfram tekjur árið k, bindi-
skylda sé 25% og 90% peningamagnsins 
séu bankainnistæður. Af 1.000 m. kr. koma 
því 900 m. kr. til bankanna og af þeim 
fara 900 x 0,75 = 675 í ný útlán sem einnig 
koma að hluta til bankanna aftur o. s. frv. 
Endanlegt útstreymi yrði 3.077 m. kr. Þessi 
reikningsaðferð gerir of mikið úr mögnun-
aráhrifum bankakerfisins. Hringrásin milli 
banka, lánþega og innistæðueigenda tekur 
tima og hluta af peningunum sem streyma 
út frá ríki og bönkum er varið til að lcaupa 
gjaldeyri af bönkum og kemur þá ekki til 
ráðstöfunar til frekari útlána. Gildi þessa 
má marka af því að ef við gerum ráð fyrir 
að 20% af peningaútstreymi renni beint 
til gjaldeyriskaupa lækkar endanlegt út-
streymi frá 1.000 m. kr. greiðsluhalla úr 
3.077 m. kr. í 2.174 m. kr. 

Sannast að segja veit ég lítið hver er endan-
ieg útkoma af mögnun bankaútlána og demp-
un gjaldeyrissölu á peningaútstreymi vegna 
gjaldeyriskaupa bankanna eða greiðslu-
halla ríkissjóðs. Hún er þó áreiðanlega 
fjarri hæstu og lægstu útkomunum hér að 
framan sem svara til þrefaldrar mögnunar 
eða engrar mögnunar. 

í áðurnefndu dæmi var miðað við nettó-
útstreymi. Ef meta skal áhrif af ákveðinni 
fjárveitingu þarf að taka tillit til þess að 
hluti hennar skilar sér aftur i tollum og 
sköttum. 

Sennilega er lítill ágreiningur um að 
æskilegt væri að öðru jöfnu að draga úr 
örum breytingum þjóðartekna á íslandi. 
Tvenns konar vandkvæði eru á að beita 
innlendu liðunum meira til að jafna sveifl-
ur i peningaútstreymi og peningamagni. 

1. Hækkun innlendra liða veldur aukinni 
gjaldeyrisnotkun. Stærð gjaldeyrissjóðsins 
og möguleikar á lántökum erlendis setja 
því mörk hvað unnt er að auka innlenda 
liði til að hamla gegn tekjurýrnun þegar 
gjaldeyristekjur lækka. 

2. Pólitískar ástæður takmarka notkun 
innlendra liða til að minnka þjóðartekjur 
og gjaldeyrisnotkun þegar gjaldeyristekjur 

eru háar. Yfir 60% af útgjöldum rikisins 
renna til heilbrigðisþjónustu, almanna-
trygginga, menntamála og samgangna. Að 
sjálfsögðu er litil stemming fyrir að draga 
úr framlögum til þessara mála þegar vel 
árar. Það er líka auðveldara að leggja á 
skatta líkt og í fyrra en að breyta þeim. 
Ákvarðanir um tekjur og gjöld ríkisins eru 
að stórum hluta teknar alllöngu áður en að 
þeim kemur og dregur það enn úr gildi 
þeirra til hagstjórnar. 

Mér sýnist meiri möguleikar á aukinni 
notkun útlána en ríkisfjármála til að jafna 
peningaútstreymið þótt þar séu einnig bæði 
praktískar og pólitiskar hindranir. 

Helztu atvinnuvegir á íslandi eru mjög 
háðir aðgangi að lánsfé. Árið 1965 jukust 
útlán innlánsstofnana um 25%, 17% árið 
1966, 9% 1967, 12% 1968, 23% 1971 og 
21% 1972. Nokkur aukning á stjórnun 
heildarútiána yrði því fremur til að jafna 
framboð á lánsfé. 

Upphæð gjaldeyristekna breytist meira 
frá ári til árs en útlánaaukning. Ef gengið 
verður svo langt að beita útlánum til að 
draga að ráði úr áhrifum af sveiflum gjald-
eyristekna í stað þess að magna þær, yrði 
framboð á lánsfé aftur ójafnt. Yrði þá 
minnst lánað þegar vel gengi hjá útflutn-
ingsatvinnuvegunum, öfugt við núverandi 
fyrirkomulag. 

Skilgreining og notkun okkar á peninga-
útstreymi gerir engan mun á breytingu 
stöðu ríkissjóðs hjá Seðlabankanum og 
breytingu almennra bankaútlána. Þetta 
stafar að nokkru leyti af nauðsyn; gögn 
um innflutning og þjóðarframleiðslu eru 
ófullnægjandi til að setja inn margar óháð-
ar breytistærðir. Hún styðst þó fyrst og 
fremst við þá skoðun að heildaráhrifin 
verði svipuð hvort sem peningaútstreymi 
fer um viðskiptabanka eða ríkissjóð. Sam-
kvæmt skilgreiningunni má beita útlánum 
og stöðu ríkissjóðs jöfnum höndum til að 
stýra peningaútstreyminu. Þetta á vel við 
um núverandi ástand og gildir almennt 
um ráðstafanir til samdráttar. Hins vegar 
geta þær aðstæður komið upp, ef verðlag 
er stöðugt eða lækkandi, að ekki sé hægt 
að auka útlán vegna lítillar eftirspurnar 
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að lánsfé. Þá verður peningaútstreymi að-
eins myndað með greiðsluhalla ríkissjóðs. 

Framhald rannsókna. 
Ég geri ekki ráð fyrir að jöfnurnar verði 

lengi notaðar óbreyttar. í innflutnings- og 
gjaldeyrissölujöfnunum hlýtur liðurinn sem 
lýsir stöðugum vexti innflutnings með tím-
anum miðað við sama peningaútstreymi 
fyrr eða síðar að leiða til þess að spár 
verði of háar. Svipað gildir raunar um sam-
bönd þjóðhagsstærða við peningamagn og 
peningaútstreymi þar sem summa veldisvísa 
Q(k) og M(k-l) er stærri en einn. Þessir 
þættir jafnanna virðast marktækir og benda 
til þenslu í sambandi innflutnings og þjóð-
hagsstærða við peningamálaraðir tímabilið 
sem rannsóknin nær til. En jafnvel þótt 
engin ákveðin vísbending væri um breyt-
ingar á samböndunum þyrfti stöðugt að 
endurskoða jöfnurnar þegar ný gildi bætast 
við. 

Sambönd þjóðhags- og peningamálaraða 
miðast öll við ríkjandi verðlag á hverjum 
tíma og raunverulega krónutölu. Fróðlegt 
væri að kanna einnig samband þjóðhags-
og peningamálaraða á föstu verði. Ef árang-
ur yrði af þeirri könnun fæiust um leið i 
því upplýsingar um samband verðlags og 
peningamála. Jöfnurnar hér að framan veita 
engar beinar upplýsingar um hvernig áhrif 
peningaútstreymis skiptast á verð og verð-
mætaframleiðslu heldur aðeins margfeldi 
þeirra. 

Eins og getið var áður er talsverð óvissa 
um áhrif aðgerða í efnahags- og peninga-
máium, bæði hvað varðar upphæðir og tím-
ann sem áhrif eru að koma fram. Óvissan 
stafar m. a. af því hvað rannsóknir á árs-
gildum einum veita ónákvæmar upplýsingar 
um tímamun breytistærðanna. Það má afla 
frekari upplýsinga um tímamun með því 
að kanna mánaðar- eða ársfjórðungsgildi 
peningamálaraða, innflutnings og gjaldeyr-
issölu, en af þjóðhagsstærðunum eru slíkar 
upplýsingar ekki til. Mér þykir líka senni-
legt, að tímamunur tveggja raða geti verið 
talsvert breytilegur. 

Eftir frekari rannsókn á tímamun pen-

ingaraða og þjóðhagsstærða og innflutn-
ings má nota fyrirliggjandi gögn til að 
kanna hvernig innlendir liðir ættu að breyt-
ast til að ná gefnum markmiðum um þróun 
þjóðarframleiðslu. Dæmi um slíkt markmið 
gæti verið að þjóðarframleiðslan ykist um 
10% á ári. Gert væri ráð fyrir að gjald-
eyristekjur væru óbreyttar og kannað hvern-
ig gjaldeyriseign og útlán eða afkoma rik-
issjóðs hefðu þurft að breytast til að ná 
þessu marki. í reynd yrði þó aldrei unnt 
að láta innlendu liðina breytast nákvæm-
lega í samræmi við ákveðið takmark, jafn-
vel þótt allir væru sammála um að reyna 
það og engin óvissa um áhrif efnahagsað-
gerða, vegna þess að fullar upplýsingar 
um þróun þjóðarframleiðslu og gjaldeyris-
tekna geta ekki verið til þegar ákvarðanir 
eru teknar u.m innlendu liðina. Það er líka 
hægt að finna hver útkoman yrði ef inn-
lendum liðum væri stjórnað í samræmi við 
þá vitneskju sem gera má ráð fyrir að sé 
fyrir hendi hverju sinni eftir ákveðnum 
reglum og kanna hvaða reglur kæmust 
næst markmiðinu um aukningu þjóðartekna. 
Skylt þessu er val á reglum um greiðslur 
úr og í Verðjöfnunarsjóð. 

Samband peninga og þjóðarframleiðslu 
er eitt af helztu viðfangsefnum hagfræði. 
Útkomur okkar bjóða þó ekki upp á mikinn 
beinan samanbnrð við bekktar fræðikenn-
ingar. Hagfræði hefur löngum talið „vexti" 
helzta tengilið framleiðslu og peninga, en 
þeir vextir eiga lítið skylt við íslenzka 
bankavexti, enda er enga slíka stærð að 
finna í okkar jöfnum. Peningaútstreymið 
kemur hins vegar lítið við sögu í hagfræði-
ritum nema hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum 
eftir grein Polaks2), en það hefur reynzt 
okkur haglegt hugtak. 

Þekkingu og hugmyndir að þessu verki 
hefur höfundur í ríkum mæli sótt til Krist-
ins Hallgrímssonar. Eiríkur Guðnason tók 
saman peningamálaraðirnar. 

2) J. J. Polak, Monetary analysis of In-
come Formation and Payments Problems. 
IMF Staff Papers, Vol. VI (1957—58). 
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__ Tafla 1. 
í millj. kr. 

ár peninga- peninga-
magn útstreymi 

1959 3256 2721 
1960 3625 3211 
1961 4573 3861 
1962 5682 4825 
1963 6451 5497 
1964 7738 6469 
1965 9605 7851 
1966 10755 8121 
1967 11185 7266 
1968 12121 8739 
1969 15252 12733 
1970 18764 16445 
1971 22306 19913 

Tafla 2. 

ár tekjuhlutfall tekjuhraði 
1959 2,41 2,32 
1960 2,44 2,33 
1961 2,34 2,11 
1962 2,26 2,04 
1963 2,27 2,14 
1964 2,48 2,30 
1965 2,45 2,23 
1966 2,50 2,39 
1967 2,35 2,31 
1968 2,36 2,28 
1969 2,47 2,24 
1970 2,49 2,29 
1971 2,57 2,40 

Tafla 4. Breyting peningamagns. 

Hreyfingar í millj. kr. 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 

1. Peningamagn1) 399 314 369 948 1.109 769 1.287 1.867 
2. Peningaútstreymi 3.769 3.807 3.585 4.366 5.396 6.022 7.033 8.492 
2.1 Gjaldeyriskaup bankanna 3.387 3.210 3.474 3.997 5.000 5.385 5.962 6.914 
2.2 Annað útstreymi frá bankakerfi . . 382 597 111 369 396 637 1.071 1.578 
2.21 Útlán Seðlabanka2) -25 -18 60 187 68 -140 68 -85 

(Þar af ríkissj. og ríkisst.) . (-38) (-15) (47) (-156) (-52) (-136) (149) (23) 
2.22 Útlán innlánsstofnana3) 567 666 296 389 637 799 765 1.725 
2.23 Sjóðir í opinberri vörzlu4) - - - - 1 - 2 - 1 4 - 7 -18 
2.24 Annað, nettó5) -160 -51 -245 -206 -307 - 8 113 -44 
3. Gjaldeyrissala bankanna 3.370 3.493 3.216 3.418 4.287 5.253 5.746 6.625 

Hreyfingar í millj. kr. 1966 

1. Peningamagn1) 1.150 
2. Peningaútstreymi 8.913 
2.1 Gjaldeyriskaup bankanna 7.829 
2.2 Annað útstreymi frá bankakerfi . . . 1.084 
2.21 Útlán Seðlabanka2) -240 

(Þar af til ríkissj. og ríkisst.) . . . . (-271) 
2.22 Utlán innlánsstofnana3) 1.464 
2.23 Sjóðir í opinberri vörzlu4) -61 
2.24 Annað, nettó5) -79 
3. Gjaldeyrissala bankanna 7.763 

1967 1968 1969 1970 1971 1972 

448 918 3.131 3.512 3.542 3.928 
8.152 10.082 15.432 18.823 22.152 26.271 
6.881 8.920 13.653 16.242 19.787 22.940 
1.271 1.162 1.779 2.581 2.365 3.331 

611 582 220 184 305 -476 
(21) (461) (243) (-269) ( -12) (-278) 
903 1.343 1.146 2.508 3.646 4.188 

37 -221 76 -200 -943 -185 
-280 -542 337 89 -643 -196 

7.763 9.164 12.301 15.311 18.610 22.442 

1) Peningamagn er samtala seðla og myntar í umferð, velti- og spariinnlána í bankakerfinu ásamt geymslufé 
vegna innfiutnings. 2) Lán Seðlabanka til annarra en innlánsstofnana. 3) Endurlánað erlent lánsfé er 
talið með. 4) Innstæðuaukning sjóða í opinberri vörzlu er táknuð með mínusmerki ( - ) . 5) Annað nettó 
er hér aðallega eigið fé bankanna. Aukning eigin fjár er táknuð með mínus ( - ) . 
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Tafla 3. 
1,035 

Ý(k) = 1,914 M(k-l) 
k Y(k) Ý(k) d 

1959 7493 7479 0,1 
1960 8385 8283 1,2 
1961 9601 9257 3,5 
1962 11566 11774 - 1,7 
1963 13780 14741 — 6,9 
1964 17610 16810 4,5 
1965 21243 20293 4,4 
1966 25491 25381 0,4 
1967 25735 28533 —10,8 
1968 27515 29715 7,9 
1969 33844 32292 4,5 
1970 42400 40963 3,3 
1971 52800 50763 3,8 

staðalfrávik 5,5% 

1,019 
Ý(k) = 0,977 Y(k-l ) 

k Y(k) Ý(k) d 
1959 7493 7673 — 2,4 
1960 8385 8660 — 3,2 
1961 9601 9711 — 1,1 
1962 11566 11148 3,6 
1963 13780 13476 2,1 
1964 17610 16109 8,5 
1965 21243 20682 2,6 
1966 25491 25036 1,7 
1967 25735 30146 —17,1 
1968 27515 30440 —10,6 
1969 33844 32586 3,7 
1970 42400 40238 5,0 
1971 52800 50625 4,1 

staðalfrávik 7,2% 

0,297 0,747 
Ý(k) = 1,786 Q(k) M(k-l) 

k Y(k) Ý(k) d 
1959 7493 7358 1,8 
1960 8385 8321 0,7 
1961 9601 9524 ,7 
1962 11566 12106 — 4,6 
1963 13780 14803 — 7,4 
1964 17610 17083 2,9 
1965 21243 20732 2,4 
1966 25491 24613 3,4 
1967 25735 25912 — 0,6 
1968 27515 28188 — 2,4 
1969 33844 33479 1,0 
1970 42400 42893 — 1,1 
1971 52800 53012 — 0,4 

staðalfrávik 3,4% 

0,385 0,654 
Ý(k) = 1,113 Q(k) Y(k- l ) 

k Y(k) Ý(k) d 
1959 7493 7405 1,1 
1960 8385 8530 — 1,7 
1961 9601 9856 — 2,6 
1962 11566 11734 .— 1,4 
1963 13780 13936 — 1,1 
1964 17610 16639 5,5 
1965 21243 21046 0,9 
1966 25491 24105 5,4 
1967 25735 26021 • — 1,1 
1968 27515 28111 — 2,1 
1969 33844 33946 — 0,3 
1970 42400 42892 — 1,1 
1971 52800 53506 — 1,3 

staðalfrávik 3,0% 

Y(k) = þjóðarframleiðsla 1959—1971 
Ý(k) = útkoma úr jöfnu 
Q(k) = peningaútstreymi árið k 
M(k) = peningamagn við lok ársins k 
d = frávik í % af Y 

Upphæðir í millj . kr. 
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1,021 
Ý(k) = 1,415 M(k-l) 

k Y(k) Ý(k) d 
1959 5012 4946 1,3 
1960 5666 5470 3,4 
1961 6221 6104 1,8 
1962 7521 7739 — 2,8 
1963 9075 9660 — 6,4 
1964 11359 10997 3,1 
1965 13218 13242 — 0,1 
1966 16470 16512 — 0,2 
1967 17468 18534 — 6,1 
1968 18674 19291 — 3,3 
1969 21394 20941 2,1 
1970 27540 26480 3,8 
1971 33649 32721 2,7 

staðalfrávik 3,7% 

1,016 
Y(k) = 1,012 Y(k- l ) 

k Y(k) Ý(k) d 
1959 5012 5050 — ,7 
1960 5666 5793 — 2,2 
1961 6221 6561 — 5,4 
1962 7521 7214 4,0 
1963 9075 8748 3,5 
1964 11359 10586 6,7 
1965 13218 13297 — ,6 
1966 16470 15510 5,8 
1967 17468 19393 —11,0 
1968 18674 20587 —10,2 
1969 21394 22031 — 2,9 
1970 27540 25293 8,1 
1971 33649 32688 2,8 

staðalfrávik 6,6% 

(0,004) 
0,160 0,867 

Ý(k) = 1,363 Q(k) 
k Y(k) 

1959 5012 
1960 5666 
1961 6221 
1962 7521 
1963 9075 
1964 11359 
1965 13218 
1966 16470 
1967 17468 
1968 18674 
1969 21394 
1970 27540 
1971 33649 

staðalfrávik 3,0% 

0,298 0,731 
Ý(k) = 1,019 Q(k) 

k Y(k) 
1959 5012 
1960 5666 
1961 6221 
1962 7521 
1963 9075 
1964 11359 
1965 13218 
1966 16470 
1967 17468 
1968 18674 
1969 21394 
1970 27540 
1971 33649 

staðalfrávik 4,1% 

M(k-l) 
Ý(k) d 
4904 2,1 
5485 3,1 
6200 ,3 
7858 — 4,4 
9685 — 6,7 

11096 2,3 
13399 — 1,3 
16248 1,3 
17606 — .7 
18759 — .4 
21358 ,1 
27152 1,4 
33504 ,4 

Y(k- l ) 

Ý(k) d 
4919 1,8 
5704 — ,6 
6591 — 5,9 
7542 — ,2 
9007 ,7 

10845 4,5 
13537 — 2,4 
15275 7,2 
17353 ,6 
19140 — 2,4 
22483 — 5,0 
26798 2,6 
34119 — 1,3 

Y(k) = emkaneyzla arið k 
Ý(k) = útkoma úr jöfnu 
Q(k) = peningaútstreymi árið k 
M(k) = peningamagn við Iok ársins k 
d = frávik í % af Y 

Upphæðir í mill j . kr. 
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1,030 
Y(k) = 1,944 M(k-l) 

k Y(k) Ý(k) d 
1959 7395 7273 1,6 
1960 8288 8051 2,8 
1961 8997 8992 ,0 
1962 11089 11422 — 3,0 
1963 13729 14284 — 4,0 
1964 16829 16278 3,2 
1965 19879 19632 1,2 
19 66 24879 24526 1,4 
1967 26079 27555 — 5,6 
1968 27629 28690 — 3,8 
1969 31129 31166 — ,1 
1970 39924 39485 1,0 
1971 51233 48878 4,5 

staðalfrávik 3,3% 

0,129 0,905 
Ý(k) = 1,886 Q(k) M(k-l) 

k Y(k) Ý(k) d 
1959 7395 7230 2,2 
1960 8288 8076 2,5 
1961 8997 9114 — 1,3 
1962 11089 11575 - 4,3 
1963 13729 14328 — 4,3 
1964 16829 16414 2,4 
1965 19879 19841 ,1 
1966 24879 24234 2,5 
1967 26079 26463 — 1,4 
1968 27629 28080 — 1,6 
1969 31129 31701 — 1,8 
1970 39924 40339 — 1,0 
1971 51233 49877 2,6 

staðalfrávik 2,9% 

1,018 
Ý(k) = 0,983 Y(k-l ) 

k Y(k) Ý(k) d 
1959 7395 7394 ,0 
1960 8288 8555 — 3,2 
1961 8997 9608 — 6,7 
1962 11089 10446 5,7 
1963 13729 12924 5,8 
1964 16829 16063 4,5 
1965 19879 19764 ,5 
1966 24879 23417 5,8 
1967 26079 29427 —12,8 
1968 27629 30873 —11,7 
1969 31129 32743 — 5,1 
1970 39924 36971 7,3 
1971 51233 47632 7,0 

staðalfrávik 7,6% 

0,326 0,708 
Ý(k) = 1,091 Q(k) Y(k- l ) 

k Y(k) Ý(k) d 
1959 7395 7158 3,2 
1960 8288 8362 — .8 
1961 8997 9627 — 7,0 
1962 11089 10973 1,0 
1963 13729 13278 3,2 
1964 16829 16289 3,2 
1965 19879 20043 — ,8 
1966 24879 22803 8,3 
1967 26079 25777 1,1 
1968 27629 28307 — 2,4 
1969 31129 33342 — 7,1 
1970 39924 39440 1,2 
1971 51233 50072 2,2 

staðalfrávik 4,8% 

Y(k) = almenn innlend verðmætaráðstöfun 
Ý(k) = útkoma úr jöfnu 
Q(k) = peningaútstreymi árið k 
M (k) = peningamagn við lok ársins k 
d = frávik í % af Y 

Upphæðir í millj . kr. 
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Tafla 6. 
Innflutningsspá, $/mann á c.i.f.-verð-

lagi 1963. 

ár rétt gildi spá frávik % 
1959 518 529 - 2 , 1 
1960 416 442 — 6,0 
1961 396 406 — 2,5 
1962 472 431 8,7 
1963 544 510 6,2 
1964 569 566 0,6 
1965 607 620 — 2,0 
1966 693 697 — 0,6 
1967 680 688 — 1,2 
1968 576 522 4,1 
1969 458 500 — 9,2 
1970 568 581 — 2,2 
1971 687 663 3,4 
1972 742 719 3,4 

Tafla 7. 
Gjaldeyrissöluspá, $/mann á c.i.f.-verð-

lagi 1963. 

ár rétt gildi spá frávik % 
1961 473 502 — 6,2 
1962 556 535 3,7 
1963 660 663 4,0 
1964 696 702 — 0,8 
1965 771 770 0,1 
1966 873 865 0,8 
1967 834 854 — 2,7 
1968 695 696 — 0,1 
1969 631 636 — 0,8 
1970 735 737 — 0,2 
1971 848 837 1,2 
1972 936 908 2,9 



Ólafur Tómasson: 

G j aldeyrisviðskipti 1971 og 1972 
í þessari grein er fjallað nm gjaldeyrisviðsldpti og skipu-
lag gjaldeyris- og innflutningsmála. 

Á árinu 1972 er áætlað, að verðmæti út-
flutningsframleiðslunnar, að undanskildu 
áli, hafi i heild aukist um 5% frá árinu áður. 
Er hér um að ræða miklu minni aukningu 
en á árinu 1971, þegar verðmæti útflutn-
ingsframleiðslunnar jókst um 20%, og á 
árinu 1970 varð um 25% aukning á út-
flutningsframleiðslu miðað við árið áður. 
Heildarfiskaflinn jókst að magni um 8% 
á árinu 1972, en vegna óhagstæðari skipt-
ingar á fisktegundir hefði orðið um að ræða 
6—7% verðmætisrýrnun aflans, ef verðlag 
hefði haldist óbreytt frá árinu 1971. Vegna 
hækkandi verðlags jókst þó verðmæti aflans 
um nálægt 3% miðað við árið áður. Fram-
leiðsla áls jókst að magni um nær 11% 
á árinu 1972, en vegna óhagstæðrar verð-
þróunar rýrnaði framleiðsluverðmætið um 
tæp 5% frá fyrra ári. Framleiðsluverðmæti 
annarra iðnaðarvara til útflutnings jókst 
um rúmlega 30% á árinu 1972. 

Greiðslujöfnuður. 
í 1. töflu er sýnt bráðabirgðayfirlit um 

greiðslujöfnuðinn við útlönd á árinu 1972, 
og ber að hafa í huga, að sumar tölur geta 
breyst nokkuð, þegar endanlegar upplýsing-
ar eru fyrir hendi, einkum varðandi ýmsa 
þjónustuliði og stuttar fjármagnshreyfing-
ar einkaaðila. Yfiiiitið sýnir að vöruskipta-
jöfnuðurinn í heild var óhagstæður um 

2.100 millj. kr., og er þá reiknað með f.o.b.-
verði, bæði á útflutningi og innflutn-
ingi. Árið áður varð vöruskiptajöfnuð-
urinn óhagstæður um 4.340 millj. kr., 
og er þá vöruskiptajöfnuður ársins 
1972 samkvæmt því 2.240 millj. kr. hag-
stæðari en árið áður. Þessi samanburður 
á greiðslujöfnuði áranna 1971 og 1972 gefur 
þó einn út af fyrir sig óraunhæfa mynd af 
þróun vöruskiptajafnaðar á þessum tveimur 
árum. Kemur þar i fyrsta lagi til, að mjög 
mikill munur var á breytingu á birgðum 
útflutningsvara á hvoru ári fyrir sig. 
Á árinu 1971 jukust útflutningsvörubirgðir 
um 1.732 millj. kr., en lækkuðu um 1.108 
millj. kr. á árinu 1972. Mismunur á breyt-
ingu útflutningsvörubirgða milli þessara 
ára er því 2.840 millj. kr. Birgðabreyting 
er hér metin á meðalútflutningsverði við-
komandi árs. í öðru lagi er innflutningur 
á sérstökum fjárfestingarvörum svo sem 
skipum, flugvélum og vörum vegna stór-
framkvæmda oft háður miklum sveiflum 
frá ári til árs, sem gerir samanburð á vöru-
skiptajöfnuði einstakra ára óraunhæfan, 
nema sérstakt tillit sé til þess tekið. Á árinu 
1972 var t. d. innflutningur sérstakra fjár-
festingarvara 1.188 millj. kr. lægri en árið 
áður. Sé vöi'uskiptajöfnuður áranna 1971 
og 1972 leiðréttur fyrir þessu tvennu, kemur 
í ljós, að vöruskiptajöfnuður ársins 
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1972 er 1.788 millj. kr. lakari en 1971, 
og gefur það mun raunhæfari mynd af 
grundvallarbreytingu milli þessara tveggja 
ára en tölur greiðslujafnaðaryfirlits sýna. 

Verðmæti útflutnings, að undanskildu áli, 
jókst um tæp 14% á árinu 1972 miðað við ár-
ið áður, en sé útflutningur á áli talinn með, 
var aukningin nálægt 27%. Almennur inn-
flutningur jókst um 16% á árinu 1972, en 
í heild jókst vöruinnflutningur ekki nema 
um rúmlega 7% vegna þess, hve innflutn-
ingur flugvéla var miklu minni en árið áður, 
en þá var um að ræða óvenju mikinn inn-
flutning flugvéla. Aukning innflutnings á 
árinu 1972 miðað við árið 1971 varð all-
miklu minni en sú hlutfallslega aukning, 
sem varð á árinu 1971 miðað við fyrra ár, 
en þá jókst almennur innflutningur um 
29% og heildarinnflutningur um 40%. 

Þjónustujöfnuður er áætlaður hagstæður 
um 330 millj. kr. á árinu 1972, og eru þá 
talin með 706 millj. kr. gjöld vegna ál-
bræðslu. Árið áður var þjónustujöfnuðurinn 
hagstæður um 480 millj. kr., að meðtöldum 
500 millj. kr. gjöldum vegna álbræðslu. 
Helztu liðir þjónustujafnaðar eru sýndir 
í 1. töflu, en eins og fyrr segir skortir nokk-
uð á, að fullkomnar upplýsingar séu fyrir 
hendi um einstaka liði. 

Viðskiptajöfnuðurinn, þ. e. jöfnuður fyrir 
vörur og þjónustu í heild, er áætlaður óhag-
stæður um 1.770 millj. kr. á árinu 1972. 
en reyndist samkvæmt endanlegu uppgjöri 
fyrir árið 1971 óhagstæður um 3.860 millj. 
kr. Framlög án endurgjalds, en það eru 
rekstrarframlög til alþjóðastofnana og 
eignayfirfærslur einstaklinga, námu nettó 
20 millj. kr. til tekna á árinu 1972. Sérstök 
dráttarréttindi við IMF eru gjaldeyrisrétt-
indi, sem Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn úthlut-
ar þátttökuríkjum. Var slíkum réttindum 
úthlutað í þriðja sinn í ársbyrjun 1972, og 
kom þá i hlut íslands jafnvirði 215 millj. 
kr. Fjármagnsjöfnuður, að undanskilinni 
breytingu á gjaldeyrisstöðu bankanna, er 
áætlaður hagstæður um 2.260 millj. kr. á 
móti rúmlega 5.200 millj. kr. árið 1971, 
en á því ári var um að ræða óvenjumikið 
fjármagnsinnstreymi. Heildargreiðslujöfn-
uðurinn, eins og hann kemur fram í breyt-
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ingu á gjaldeyrisstöðu bankanna, leiðréttri 
fyrir gengisbreytingum, varð hagstæður 
um 667 millj. kr. á móti 1.493 millj. kr. árið 
áður. 

Gjaldeyrisverzlun. 
Samandregið yfirlit um gjaldeyrisverzlun 

bankanna 1971 og 1972 er sýnt í 2. töflu. 
Samkvæmt yfirlitinu nam innkominn gjald-
eyrir alls 20.004 millj. kr. á árinu 1971 og 
23.115 millj. kr. 1972. Af innkomnum gjald-
eyri námu sérstök dráttarréttindi við IMF 
217 millj. kr. 1971 og 215 millj. kr. 1972. 
Meginhluti af keyptum gjaldeyri er vegna 
andvirðis útfluttrar vöru eða 69,7% 1971 og 
68,6% 1972. Gjaldeyriskaup vegna útfluttr-
ar þjónustu námu 18,2% af heildargjald-
eyriskaupum á árinu 1971, en 16,8% á ár-
inu 1972. Gjaldeyriskaup bankanna vegna 
langra erlendra lána, þ. e. til eins árs eða 
lengri tíma, námu 1.360 millj. kr. á árinu 
1971 og 2.292 millj. kr. 1972. Samtals nam 
notkun ei'lendra lána 4.382 millj. kr. 1971 
og 4.675 millj. kr. 1972. Hefur því mikill 
hluti notkunar erlendra lána gengið beint 
til greiðslu á innflutningi og öðrum greiðsl-
um án þess að koma fram í gjaldeyrisversl-
un bankakerfisins. 

Samkvæmt gjaldeyrissöluskýrslum bank-
anna nam seldur gjaldeyrir 18.610 millj. kr. 
1971 og 22.309 millj. kr. á árinu 1972. Af 
seldum gjaldeyri á árinu 1971 nam andvirði 
innflutnings 77,2%, en á árinu 1972 voru 
79,7% af heildargjaldeyrissölunni fyrir and-
virði innfluttrar vöru. 

Mismunur á innkomnum og útlátnum 
gjaldeyri á árinu 1971 nam 1.394 millj. kr., 
innkomið umfram útlátið. Gjaldeyrisstaðan 
batnaði hins vegar um 1.493 millj. kr., og 
er það 99 millj. kr. hærri upphæð en mis-
munur á innkomnum og útlátnum gjaldeyri 
samkvæmt skýrslum bankanna um gjald-
eyrisviðskipti. Þessi mismunur á að mestu 
leyti rætur að rekja til gengissveiflna, sem 
áhrif hafa á gjaldeyrisstöðuna, en koma 
ekki að sama skapi fram í gjaldeyrisvið-
skiptum. Á árinu 1971 var um að ræða 
mildar sveiflui' á gengi ýmissa gjaldmiðla 
á erlendum gjaldeyrismörkuðum, og verður 
nánai' að því vikið síðai'. 



GJALDEYRISVIÐSKIPTI 1971 OG 1972 U1 

1. tafla. Greiðslujöfnuöur 1972. 

(Bráðabirgðayfirlit í millj. kr., miðað við 88 kr. 
stofngengi) 

Gjöld Tekjur 
A. Vörur: 

Sérstakar fjárfestingarvörur 
f.o.b 1.806 

Skip 961 
Flugvélar 155 
Vegna Þjórsárvirkjana . . . . 130 
Vegna álbræðslu 560 

Rekstrarvörur vegna ál-
bræðslu, f.o.b 994 
Almennur innflutningur f.o.b., 16.000 
Útfluttar vörur, f.o.b - 16.700 

(Þara fá l ) - (2.716) 
Vöruskiptajöfnuður - 2.100 

Samtals 18.800 18.800 

B. Þjónusta: 
Ferðalög 1.050 720 
Samgöngur 4.100 4.700 
Tryggingar 1.500 1.300 
Vextir 1.150 300 
Varnarliðið, nettó - 1.430 
Ýmislegt 1.300 980 
Þjónustujöfnuður 330 

Samtals 9.430 9.430 

A + B . Vörur og þjónusta, samt. 27.900 26.130 
Viðskiptajöfnuður - 1.770 

Samtals 27.900 27.900 

C. Framlög án endurgjalds, nettó - 20 

D. Fjármagnshreyfingar: 
Erlent fjármagn til atvinnu-
rekstrar: 

Til langs tíma - 820 
Til skamms tíma 580 

Löng lán einkaaðila 950 800 
Stuttar hreyfingar einkaaðila, 
nettó 540 
Löng lán opinberra aðila . . . 805 2.845 
Stuttar opinberar hreyfingar, 
nettó 150 
Löng lán lánastofnana 285 1.047 
Fjármagnsjöfnuður 2.202 

Samtals 5.512 5.512 

E. Sérstök dráttarréttindi við 
IMF - 215 

F. Heildargreiðslujöfnuður 667 

2. tafla. Samandregið yfirlit um 
gjaldeyrissölu bankanna. 

(t millj. kr., umreiknað miðad við 
88 kr. stofngengi) 

Innkomið: 1971 1972 
Keyptur gjaldeyrir: 

a) Vegna útfluttrarvöru 13.795 15.711 
b) Vegna útfluttrar þjónustu . . . 3.610 3.839 
c) Vegna langra lána 1.360 2.292 
d) Vegna annars fjármagnsinn-

flutnings 1.022 1.058 

Keyptur gjaldeyrir, samt. 19.787 22.900 
Sérstök dráttarréttindi við IMF . . . 217 215 

Innkomið alls 2.0.004 23.115 
Útlátið: 
Seldur gjaldeyrir: 

a) Vegna innfluttrar vöru 14.366 17.771 
b) Vegna annarra greiðslna . . . . 4.244 4.538 

Útlátið alls 18.610 22.309 

Innkominn gjaldeyrir, nettó 1.394 806 
-i-Bætt gjaldeyrisstaða -4-1.493 -4-667 

Mismunur —99 139 

Á árinu 1972 nara innkominn gjaldeyrir 
806 millj. kr. umfram útlátinn gjaldeyri og 
eru þá gjaldeyrisviðskipti, sem áttu sér stað 
frá 20. desember til ársloka, miðuð við það 
gengi, sem gilti fyrir gengisbreytinguna 
19. desember 1972. Gjaldeyrisstaða bank-
anna batnaði hins vegar um 667 millj. kr. 
á árinu 1972, þegar miðað er við það gengi, 
sem gilti fyrir 19. desember 1972, og þegar 
búið er að taka tillit til bókhaldslegs endur-
mats og tilfærslna, sem ekki koma fram í 
gjaldeyrisviðskiptum. Mismunur á breyt-
ingu gjaldeyrisstöðunnar annars vegar og 
nettómismun gjaldeyrisviðskipta hins vegar 
nam 139 millj. kr. á árinu 1972, og stafar 
sá mismunur að mestu leyti af misræmi 
í áhrifum erlendra gengisbreytinga á gjald-
eyrisstöðu og gjaldeyrisviðskipti. 

Allmikill munur er oft á andvirði útflutn-
ings, eins og hann er talinn í 2. töflu, og í 
verslunarskýrslum. Munurinn liggur í fyrsta 
lagi í verðmætishækkun vegna farmgjalda, 
sem koma fram í gjaldeyriskaupum, en ekki 
verslunarskýrslum, þar sem útflutningur 
er talinn f.o.b. Þó eru sölur íslenskra fiski-
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3. íafla. Kaup og sala bankanna á erlendum 
gjaldeyri mánaðarlega 1970—1972. 

(í millj. kr., umreiknað miðað við 88 kr. stofngengi) 

Keyptur gjaldeyrir Selclur gjaldeyrir 

1970 1971 1972 1970 1971 1972 

Janúar . . . . 1.003 1.732 846 989 1.290 1.335 
Febrúar . . . 1.108 1.161 2.522 846 1.232 2.191 
Mars 1.034 1.396 1.565 1.014 1.530 1.760 
Apríl 1.400 1.312 1.888 1.114 1.427 1.573 
Maí 1.801 1.641 1.690 1.215 1.564 2.087 
Júní 1.104 2.128 2.004 1.311 1.722 2.089 
Júlí 1.537 1.896 2.574 1.517 1.753 2.095 
Ágúst 1.302 1.851 2.569 1.255 1.394 1.686 
September . 1.551 1.666 1.725 1.427 1.642 1.707 
Október . . 1.447 1.395 1.882 1.428 1.597 1.829 
Nóvember . 1.339 1.722 1.808 1.463 1.659 1.841 
Desember . 1.616 1.887 1.827 1.732 1.800 2.116 

Samtals 16.242 19.787 22.900 15.311 18.610 22.309 

Frjáls 

gjaldeyrir 14.960 18.354 21.312 14.126 17.150 20.932 

Vöruskipta-

gjaideyrir 1.282 1.433 1.588 1.185 1.460 1.377 

Samtals 16.242 19.787 22.900 15.311 18.610 22.309 skipa á afla, sem þau sigla með beint af 
fiskimiðum og selja í erlendum höfnum, 
taldar hærri í verslunarskýrslum, þar sem 
aðeins hluta af söluandvirðinu er skilað til 
bankanna, en hitt fer til greiðslu á ýmsum 
kostnaði erlendis. í öðru lagi getur það 
oft valdið miklum mun, að greiðslur koma 
inn á öðru ári en afskipun fer fram. And-
virði innflutnings verður einnig annað og 
jafnan lægra í gjaldeyrisskýrslum en í 
verslunarskýrslum. Munurinn liggur meðal 
annars í verðmæti farmgjalda, sem kemur 
fram í verslunarskýrslum, þar sem inn-
flutningur er talinn c.i.f., en hins vegar 
nær gjaldeyrissalan að jafnaði aðeins til 
f.o.b.-verðs. Auk þess fara greiðslur fyrir 
nokkurn hluta innflutnings ekki fram á 
því ári, sem innflutningur er talinn í versl-
unarskýrslum. Sérstaklega á þetta við um 
þann hluta innflutnings, sem byggist á er-
lendum lántökum og kemur því ekki til 
greiðslu hjá bönkunum fyrr en síðar og 
flokkast þá undir skuldagreiðslur, þegar 
um afborganir af föstum lánum er að ræða. 
Er hér oft um að ræða stórar upphæðir 

4. tafla. Gjaldeyriskaup bankanna fyrir 
annað en útfluttar vörur 1970—1972. 

(/ millj. /cr., umreiknað miðað við 88 kr. stofngengi) 

1970 1971 1972 
A. Vegna útfluttrar þjónustu: 

Umboðslaun 275 383 450 
Erlend skip 109 161 129 
íslensk skip 45 26 19 
Innlend flugfélög 537 666 590 
Erlend flugfélög 10 10 14 
Flugþjónusta 48 118 74 
Ferðamenn 348 391 541 
íslenskur markaður 24 75 84 
Fríhöfnin í Keflavík 69 82 84 
Yarnarliðið og verktakar þess 781 797 906 
Önnur þjónusta á Keflavíkur-
flugvelli 284 438 484 
Tryggingabætur og björgunar-
laun 48 59 60 
Sendiráð 78 82 99 
Ýmislegt 298 322 305 

Samtals 2.954 3.610 3.839 

B. Vegna innflutts fjármagns: 
Langar lántökur 54 1.360 2.292 
Eignayfirfærsla 40 74 85 
Aðrar greiðslur án endurgj. 57 22 39 
Stofnfé og annað eigið fé . . . 560 832 613 
Ýmislegt 64 94 321 

Samtals 775 2.382 3.350 
A + B a l l s 3.729 5.992 7.189 

í sambandi við kaup á flugvélum, skipum 
og öðrum fjárfestingarvörum, sem keyptar 
eru gegn erlendum gjaldfresti. Þá skal þess 
að lokum getið, að einungis lítill hluti 
af andvirði útflutnings og innflutnings á 
vegum íslenska álfélagsins hf. fer í gegnum 
bankakerfið, þar sem félagið notar útflutn-
ingstekjur sínar til greiðslu á innflutningi 
og öðrum greiðslum erlendis, og eru því 
gjaldeyrisviðskipti þess við bankakerfið 
einkum gjaldeyrissla til bankanna vegna 
greiðslu á innlendum kostnaði. 

Kaup og sala bankanna á erlendum gjald-
eyri eru sundurliðuð eftir mánuðum í 3. 
töflu, og einnig er þar sundurliðun í frjáls-
an gjaldeyri og vöruskiptagjaldeyri. Til 
vöruskiptagjaldeyris töldust á árinu 1971 
gjaldeyrisviðskipti við Rússland, Austur-
Þýskaland, Rúmeníu og Brasilíu. Á árinu 
1972 töldust til vöruskiptagjaldeyris við-
skipti við sömu lönd, að því undanskildu, 
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5. tafla. GjaJdeyrissala fyrir öðru en 
innflutningi 1970—1972. 

(í millj. kr.) 

1970 1971 1972 
Gegn leyfum: 
Námskostnaður 142 188 233 
Ferða- og dvalarkostnaður . . 414 563 767 
Sjúkrakostnaður 12 19 16 
Vinnulaun til útlendinga . . . . 18 28 49 
Áhafnagjaldeyrir skipa og 
flugvéla 53 84 110 
Eignayfirfærsla 41 60 50 
Skuldagreiðslur 911 703 771 
Afborganir af skipum og 
flugvélum 595 498 449 
Skipa- og flugvélagjöld 449 593 665 
Skipaleiga 251 373 245 
Skipa- og flugvélaviðgerðir . . 93 114 117 
Tryggingar 194 212 224 
Umboðslaun 34 27 33 
Ýmislegt 229 260 279 

Samtals 3.436 3.722 4.008 

B. An leyfa: 
Ríkissjóður 241 178 200 
Framkvæmdasjóður 361 245 226 
Bankar 32 38 41 
Póstur og sími 37 52 54 
Ýmislegt 6 9 9 

Samtals 677 522 530 

A + B a l l s 4.113 4.244 4.538 

Ath: Við umreikning á erlendri mynt í ísl. krónur er 
miðað við gengi, eins og það var á hverjum tíma. 

að viðskiptin við Rúmeníu færðust yfir á 
frjálsan gjaldeyri frá miðjum júni 1972, 
eftir gildistöku nýs viðskiptasamnings milli 
íslands og Rúmeníu. Kaup bankanna á vöru-
skiptagjaldeyri námu 7,2% af heildarkaup-
um á árinu 1971, en 6,9% á árinu 1972. Sala 
á vöruskiptagjaldeyri nam 7,9% af heildar-
gjaldeyrisstöðu á árinu 1971, en 6,2% á 
árinu 1972. 

í 4. töflu er sundurliðun á gjaldeyriskaup-
um, öðrum en andvirði útfluttrar vöru. Er 
gjaldeyriskaupunum skipt þar á kaup vegna 
útfluttrar þjónustu annars vegar og kaup 
vegna innflutts fjármagns hins vegar. í 5. 
töflu er sýnd sundurliðun á gjaldeyrissölu 
fyrir öðru en innfluttri vöru. Er greiðslum 
þar skipt í greiðslur gegn leyfum og án 
leyfa, og eru greiðslur án leyfa fyrir ýmsa 

opinbera aðila. í yfirfærslum rikissjóðs 
er innifalinn kostnaður við utanrikisþjón-
ustuna auk annarra útgjalda ríkissjóðs 
erlendis. í liðnum „bankar" eru kaup á 
seðlum, sem erlendir ferðamenn selja er-
lendis, stærsti þátturinn. 

Gjaldeyrisstaða. 
Gjaldeyrisstaða bankanna, en það eru 

eignir og skuldir nettó í erlendum bönkum, 
verðbréfaeign, gulleign Seðlabankans, sér-
stök dráttarréttindi, nettóstaða við Al-
þjóðagjaldeyrissjóðinn, seðlar og eiiend 
mynt ásamt ávísunum og víxlum, sem greið-
ast eiga í erlendum gjaldeyri, er sýnd á 
eftirfarandi yfirliti, sem sýnir gjaldeyris-
stöðuna í árslok sl. þrjú ár í millj. kr., 
skipt á Seðlabanka og viðskiptabanka og 
einnig skipt á frjálsan gjaldeyi'i og vöru-
skiptagjaldeyri. Eru tölurnar á yfirlitinu 
allar umreiknðar í íslenskar krónur miðað 
við 88,00 kr. stofngengi og eru því á sam-
bærilegu stofngengi í lok þeirra þriggja 
ára, sem yfiiiitið sýnir. 

GjaJdeyrisstaða bankanna. 
(í millj. kr. á stofngengi 88 kr.) 

Seðlabankinn: 1970 1971 1972 

Frjáls gjaldeyrir: 
Eignir 4.727 6.034 7.342 
Skuldir 1.067 680 1.254 

Frjáls gjaldeyrir, nettó 3.660 5.354 6.088 

Vöruskiptareikningar: 
Eignir 12 18 22 
Skuldir 89 203 82 

Vöruskipareikningar, nettó 4-77 4-185 -4-60 

Nettóstaða Seðlabankans 3.583 5.169 6.028 

Viðskiptabankar: 
Eignir 167 130 258 

Skuldir 487 543 768 

Nettóstaða ^ 3 2 0 -4-413 -4-510 

Gjaldeyrisstaða bankanna: 
Frjáls gjaldeyrir, nettó 3.340 4.941 5.578 
Vöruskiptareikningar, nettó . . -4-77 -4-185 -4-60 

Gjaldeyrisstaða, nettó 3.263 4.756 5.518 
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Samkvæmt framangreindum tölum batn-
aði gjaldeyrisstaðan í heild um 1.493 millj. 
kr. á árinu 1971, en batnaði um 762 millj. 
kr. á árinu 1972, og eru þar með taldar 
95 millj. kr., sem stafa af bókhaldslegu 
endurmati á gulleign, sérstökum dráttar-
réttindum og nettóstöðu við Alþjóðagjald-
eyrissjóðinn, vegna lækkunar á gullgildi 
krónunnar í mai 1972. Enn fremur eru inni-
falin í breytingu gjaldeyrisstöðunnar á ár-
unum 1971 og 1972 áhrif af gengissveiflum 
erlendis, en að því verður vikið siðar. 

í janúar 1971 endurgreiddi Seðlabankinn 
Alþjóoagjaldeyrissjóðnum 7,5 miilj dollara 
yfirdráttarlán, sem tekið var í marz 1969 
til þess að styrkja gjaldeyrisstöðuna. Lán-
tökur hjá Aiþjóðagjaldeyrissjóðnum og 
endurgreiðslur til hans hafa hvorki áhrif 
á gjaideyrisstöðuna nettó né hreyfingu 
hennar nettó, þar sem andvirði lána koma 
við lántöku inn í stöðuna sem aukin gjald-
eyriseign, en skuldin við Alþjóðagjaldeyr-
issjóðinn er færð á móti til skulda. Á sama 
hátt verður við endurgreiðslu lækkun á er-
lendum innstæðum, en skuldin við Alþjóða-
gjaldeyrissjóðinn lækkar á móti um sömu 
upphæð. 

í ársbyrjun 1972 var í þriðja sinn úthlut-
að sérstökum dráttarréttindum við Alþjóða-
gjaldeyrissjóðinn, og var hlutur íslands 
þá 215 millj. kr., en samtals hefur ísland 
fengið úthlutað sérstökum dráttrréttindum 
að jafnvirði 654 millj. kr., og er þá miðað 
við 88 kr. stofngengi. Við úthlutun eru 
sérstöku dráttarréttindin tekin inn í gjald-
eyrisstöðuna og hafa því bein áhrif á hana. 

Stutt vörukaupalán innflytjenda námu 
2.000 millj. kr. i árslok 1972, þegar miðað 
er við það gengi, sem gilti fyrir gengis-
breytinguna i desember 1972, og nam aukn-
ingin á árinu 112 millj. kr., en árið áður 
nam aukningin 169 millj. kr. 

Samningsbundnar erlendar skuldii' til eins 
árs eða lengri tíma jukust alls um 2.709 
millj. kr. á árinu 1972 á móti 2.936 millj. 
kr. árið áður. Nánari upplýsingar um samn-
ingsbundin erlend lán á árinu 1971 er að 
finna í sérstakri grein í 2. hefti Fjármála-
tíðinda 1972, 150.—156. bls., og á árinu 
1972 á 149.-156. bls. í þessu hefti. 

FJÁRMÁLATÍÐINDI 

Á vegum Iðnþróunarsjóðs komu á árinu 
1971 inn 212 millj. kr. af framlögum Norð-
urlanda, en ekkert var yfii'fært af fram-
lögum á árinu 1972. 

Verðmæti útflutningsvörubirgða í árslok 
1972 nam 2.308 millj. kr. (þar af ál 680 millj. 
kr.), reiknað á verðlagi í árslok, en miðað við 
88 kr. stofngengi. Reiknað á verðlagi í árs-
byrjun annars vegar og verðlagi i árslok 
hins vegar nam lækkun á vei'ðmæti útflutn-
ingsvörubirgða í heild 1.210 millj. kr. (þar 
af ál 897 millj. kr.) á árinu 1972. Á árinu 
1971 jókst verðmæti útflutningsvörubirgða 
um 2.006 millj. kr. (þar af ál 1.257 millj. 
kr.), gert upp á sama hátt. Séu breytingar 
útflutningsvörubirgða metnar á meðalút-
flutningsverði viðkomandi árs, lækkaði 
heildarverðmæti birgðanna um 1.108 millj. 
kr. á árinu 1972, en jókst um 1.732 millj. 
kr. árið áður. 

Gengisskráning. 
Á sviði gengismála einkenndist árið 1971 

mjög af jafnvægisleysi á helstu gjaldeyris-
mörkuðum heims, einkum á síðari hluta 
ársins, þegar margar þjóðir yfirgáfu fast 
gengi og létu verð á gjaldmiðlum sínum 
ráðast af markaðsaðstæðum. Framan af 
árinu fór gengi á gjaldmiðlum nokkurra 
Evrópulanda hækkandi gagnvai't Bandarikja-
dollar og var í byrjun maímánaðar komið að 
þeim mörkum, sem alþjóðastofnanir höfðu 
sett sem leyfilegt frávik frá stofngengi. Hinn 
9. mai 1971 hækkuðu Austurríkismenn 
stofngengi á gjaldmiðli sínum um 5,05%, 
og sama dag hækkuðu Svisslendingar gengi 
svissneska frankans um 7,07%. Þá hættu 
Hollendingar og Vestur-Þjóðverjar að 
tryggja, að markaðsgengi á gjaldmiðlum 
þeirra héldist innan þeirra 1% marka, sem 
heimilt vai' að gjaldmiðlar hreyfðust frá 
stofngengi, þannig að um varð að ræða 
fljótandi markaðsgengi á hollensku gyllini 
og vestur-þýsku marki. Leiddi þetta til þess, 
að gengi þessara gjaldmiðla, einkum þó 
marksins, hækkaði verulega á næstu mánuð-
um. 

Hinn 15. ágúst 1971 gripu Bandaríkja-
menn til víðtækra ráðstafana í viðskipta-
og gengismálum, þar sem meðal annars var 
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hætt innlausn dollara í gull 0g tekið upp 
10% innflutningsgjald á mörgum vöruflokk-
um. í kjölfar þessara aðgerða Bandaríkja-
manna fylgdi, að margar þjóðir yfirgáfu 
fast gengi, en létu verð á gjaldmiðlum sín-
um ráðast af markaðsaðstæðum, þannig 
að um varð að ræða fljótandi markaðs-
gengi, sem hélst til 18. desember 1971, er 
samkomulag náðist milli stóðþjóðanna um 
veigamiklar breytingar á gengishlutföllum 
ásamt niðurfellingu 10% innflutningsgjalds-
ins í Bandaríkjunum. Þá var verð á gulli 
hækkað gagnvart dollar úr 35 dollurum í 
38 dollara hver únsa af skíru gulli. Var 
þar um að ræða 8,57% hækkun á gullverði 
gagnvart dollar, sem svaraði til 7,9% lækk-
unar á dollar gagnvart gulli. Lögformlega 
staðfestingu hlaut þessi breyting á gengi 
dollars gagnvart gulli þó ekki fyrr en 8. 
maí 1972. í kjölfar framangreinds sam-
komulags heimilaði Alþjóðagjaldeyrissjóð-
urinn þátttökulöndum sínum að láta mark-
aðsgengi gjaldmiðla sinna hreyfast um 
allt að 2,25% upp og niður fyrir fast 
stofngengi í stað 1% fráviks, sem áður 
gilti. 

Á árinu 1972 var ekki um að ræða neinar 
meiri háttar sveiflur á helztu gjaldmiðlum 
að undanskildu sterlingspundi. Vegna veru-
legs þrýstings á gengi sterlingpundsins 
ákváðu Bretar hinn 23. júní 1972 að láta 
gengi pundsins ráðast af markaðsaðstæðum. 
Leiddi það brátt til nokkurrar lækkunar 
á gengi pundsins, og lækkaði gengi þess 
gagnvart dollar um 8% á árinu 1972. 
Þróun markaðsgengis helstu annarra gjald-
miðla var sú, að frá því að vera heldur 
neðan við stofngengi gagnvart dollar í 
byrjun ársins, hækkaði gengi þeirra smám 
saman á árinu lítið eitt upp fyrir stofn-
gengi. 

Skráning hjá Seðlabanka íslands á gengi 
erlendra gjaldmiðla er með þeim hætti, að 
gengi á Bandaríkjadollar er fast, nema til 
komi sérstakar ákvarðanir um breytingu, 
en gengi á öðrum frjálsum gjaldmiðlum, 
sem skráðir eru, hreyfist hins vegar eftir 
gengi viðkomandi gjaldmiðils gagnvart 
dollar. Frá ársbyrjun til 13. ágúst 1971 
var kaup- og sölugengi á bandarískum 
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dollar óbreytt, kaupgengi 87,90 kr., en sölu-
gengi 88,10 kr. hver dollar. Vikuna 15.—21. 
ágúst 1971 skráði Seðlabankinn ekki gengi 
erlendra gjaldmiðla, enda voru þá flestir 
erlendir gjaldeyrismarkaðir lokaðir. Þegar 
gengisskráning hófst að nýju 23. ágúst, 
var kaupgengi á Bandaríkjadollar skráð á 
87,12 kr. og sölugengi 87,52 kr. Hinn 13. 
september 1971 var bilið milli kaup- og sölu-
gengis mjókkað, þannig að kaupgengi doll-
ars var áfram skráð 87,12 kr., en sölugengi 
87,42 kr. Hafði þá meðaltal kaup- og sölu-
gengis á dollar lækkað um 0,83% gagnvart 
krónu miðað við skráð gengi í ársbyrjun 
1971. 

Þegar stórþjóðirnar höfðu náð samkomu-
lagi í gjaldeyrismálum í desember 1971, 
ákváðu íslensk gjaldeyrisyfirvöld að halda 
gengi krónunnar gagnvart dollar óbreyttu 
með miðgengi 88,00 krónur hver dollar og 
óbreytt frávik 1% upp og niður fyrir mið-
gengi, og var dollarinn skráður í lægri mörk-
um gagnvart krónu, kaupgengi 87,12 kr. og 
sölugengi 87,42 kr. Formlega var svo gengið 
frá stofngengisbreytingu krónunnar 9. maí 
1972 eða strax eftir formlega gengisbreyt-
ingu Bandaríkjadollars, og var þá gullinni-
hald krónunnar lækkað úr 0,100985 grömm-
um af skíru gulli í 0,00930128 grömm, sem 
er 7,9% lækkun krónunnar gagnvart gulli. 
Framangreint gengi krónunnar gagnvart 
gulli og Bandaríkjadollar hélst óbreytt til 
18. desember 1972. 

Á árinu 1972 var um að ræða vaxandi 
vanda í efnahagsmálum íslendinga, sem 
meðal annars kom fram í versnandi afkomu 
útflutningsatvinnuvega og auknum við-
skiptahalla við útlönd. Til þess að bæta 
hag útflutningsatvinnuveganna og draga 
úr viðskiptahalla við útlönd ákvað stjórn 
Seðlabankans með samþykki ríkisstjórnar-
innar og að höfðu samráði við bankaráð 
að taka upp nýtt stofngengi íslenskrar 
krónu, þar sem hver króna jafngilti 
0,00830471 grammi af skíru gulli, og var 
þar um að ræða 10,7% lækkun krónunnar 
frá því gengi, sem í gildi hafði verið, en 
það svarar til 12% hækkunar á erlendum 
gjaldeyri gagnvart krónu. Samkvæmt þessu 
stofngengi eru 98,56 kr. í hverjum banda-
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rískum dollar. Jafnframt stofngengisbreyt-
ingu krónunnar var aflað lagaheimildar til 
þess, að frávik kaup- og sölugengis frá 
stofngengi megi vera allt að 2,25%, en 
það eru þau sveiflumörk, sem Alþjóðagjald-
eyrissjóðurinn heimilar þátttökurikjum sín-
um og flestar þjóðir miða við. Hið nýja 
stofngengi tók gildi 19. desember 1972, en 
daginn eftir hófu bankarnir gjaldeyrisvið-
skipti á grundvelli þess, og var kaupgengi 
dollars skráð 97,60 kr. og sölugengi 97,90 
kr., sem er nálægt 1% neðan við stofngengi. 

Viðskiptakjör þjóðar gagnvart umheim-
inum ákvarðast af hlutfallinu milli verð-
lags á útfluttum og innfluttum vörum. 
Gengisbreytingar erlendis geta því haft 
veruleg áhrif á viðskiptakjörin, ef áhrifin 
koma misjafnt fram á innflutning og út-
flutning, en þau verða hins vegar engin, 
ef áhrifin verða jöfn á inn- og útflutning. 
Þannig hefur t. d. stofngengisbreyting ís-
lenskrar krónu, sem er jöfn gagnvart öllum 
öðrum gjaldmiðlum, engin áhrif á viðskipta-
kjör íslendinga gagnvart umheiminum. 

Þær gengisbreytingar, sem orðið hafa er-
Iendis frá því á fyrra hluta árs 1971, hafa 
haft óhagstæð áhrif á viðskiptakjör ís-
lendinga, þar sem gengi á Bandarikjadollar 
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hefur lækkað gagnvart flestum öðrum gjald-
miðlum og þar eð útflutningur okkar til 
Bandaríkjanna hefur numið meira en þriðj-
ungi af heildarútflutningi, en innflutningur 
þaðan hins vegar ekki nema um tiunda hluta 
af heildarinnflutningi. Einnig hefur gengi á 
gjaldmiðlum ýmissa landa, sem meiri hlut-
deild eiga i innflutningi okkar en útflutn-
ingi, hækkað verulega. Hefur því gengis-
lækkun dollarsins ásmt öðrum gengisbreyt-
ingum erlendis valdið mikilli rýrnun við-
skiptakjara. Þannig hafði t.d.gengi erlendra 
gjaldmiðla gagnvart íslenskri krónu á tíma-
bilinu frá 1. maí 1971 til 15. desember 
1972 hækkað um 7,1%, ef gengisbreytingar 
eru vegnar með hlutdeild landa í innflutn-
ingi, en um 3,6%, vegið með hlutcleild landa 
í útflutningi. 

Eftirfarandi yfirlit sýnir meðaltal kaup-
og sölugengis þeirra gjaldmiðla, sem Seðla-
banlci íslands skráði í árslok 1971 og 1972 og 
15. desember 1972. Einnig eru sýndar hlut-
fallslegar breytingar frá árslokum 1971 til 
15. desember 1972. Með því að velja 15. des-
ember 1972 í stað ársloka 1972 eru útilokuð 
áhrifin frá stofngengisbreytingu krónunnar 
19. desember 1972. 

Meðaltal kaup- og sölugengis samkvœmt skráningu hjá Seðlabanka íslands 

Óvegin hlutfallsleg breyting 

31\12 31/12 15/12 31/12/70 31/12/71 31/12/70 
1970 1971 1972 -31/12/71 -15/12/72 -15/12/72 

Bandaríkjadollarar 88,00 87,27 87,27 -f-0,83 0,00 -4-0,83 
Sterlingspund 210,60 222,65 205,10 5,72 +7,88 -4 -2,61 
Kanadadollarar 87,10 87,20 78,65 0,11 0,52 0,63 
Danskar krónur 1.175,77 1.233,95 1.277,50 4,95 3.53 8 65 
Norskar krónur 1.234,25 1.302,40 1.327,05 5,52 1,89 7,52 
Sænskar krónur 1.705,03 1.787,30 1.840,60 4,83 2,98 7,95 
Finnsk mörk 2.111,81 2.105,45 2.095,35 - 4 -0 ,30 + 0 48 H-0,78 
Franskir frankar 1.593,10 1.670,90 1.760,40 4,88 5,36 10,50 
Belgískir frankar 177,25 192,75 197,95 8,74 2,70 11,68 
Svissneskir frankar 2.040,77 2.226,70 2.316,15 9,11 4,02 13,49 
Gyllini 2.444,25 2.675,65 2.702,85 9,47 1,02 10,58 
Vestur-Þýsk mörk 2.414,71 2.666,80 2.730,50 10,44 2,39 13,08 
Lírur 14,12 14,70 14,98 4,11 1.90 6,09 
Austurrískur schillingur 340,76 367,80 377,30 7,94 2,58 10,72 
Escudos 308,20 320,05 326,05 3,84 1,87 5,79 
Pesetar 126,41 132,70 137,55 4,98 3,65 8,81 
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Skipulag gjaldeyris- og innflutningsmála. 
Á árunum 1971 og 1972 var ekki um að 

ræða neinar meiri háttar breytingar á 
skipulagi gjaldeyris- og innflutningsmála, 
frá því sem verið hefur undanfarin ár. 

Viðskiptaráðuneytið og Seðlabanki ís-
lands hafa með höndum yfirumsjón gjald-
eyrismála, og Seðlabankinn annast eftirlit 
gjaldeyrisviðskipta. Úthlutun gjaldeyris- og 
innflutningsleyfa fyrir vörum og gjaldeyi'is-
greiðslum annast Landsbankinn og Útvegs-
bankinn í samráði við viðskiptaráðuneytið, 
en þeir eru einu viðskiptabankarnir, sem 
rétt hafa til að versla með erlendan gjald-
eyri. 

Gjaldeyrisbankarnir gefa út þrenns kon-
ar leyfi: A-leyfi, sem eru gjaldeyris- og 
innflutningsleyfi fyrir vörum; B-leyfi, sem 
aðeins eru innflutningsleyfi fyrir vörum, 
enda hafi innflytjandinn gert grein fyrir 
gjaldeyri til greiðslunnar; og loks eru leyfi 
fyrir duldum greiðslum. 

Úthlutun A-leyfa, sem eru gjaldeyris- og 
innfiutningsleyfi, má skipta í tvennt: Ann-
ars vegar leyfi fyrir vörum, sem flytja má 
inn frá hvaða landi, sem viðskipti eru við 
í frjálsum gjaldeyri, og hins vegar leyfi 
fyrir vörum, sem aðeins má flytja inn frá 
vöruskiptalöndum. í byi'jun hvers árs ákveð-
ur rikisstjórnin, að höfðu samráði við Seðla-
bankann og gjaldeyrisbankana, heildarupp-
hæð leyfaúthlutunar í frjálsum gjaldeyri, 
og er þeirri upphæð skipt milli vöruflokka. 
Upphæð hvers flokks nefnist kvóti hans, 
og eru kvótarnir auglýstir. Vörum, sem út-
hlutað er eftir innflutningskvótum, er skipt 
í tvo kafla: í I. kafla eru vörur, sem út-
hlutað ei' þrisvar sinnum á ári, i janúar-
febrúar, júní og október. í II. kafla eru 
vörur, sem úthlutað er á þeim tíma, sem 
nauðsynlegt er talið. Leyfaveitingar fyrir 
innflutningi frá vöruskiptalöndunum fara 
fram i samræmi við viðskiptasamninga, 
sem i gildi eru við hvert einstakt iand. 

Gjaldeyrisúthlutun bankanna vegna inn-
fiutnings á frílistavörum, svo og veiting 
á innflutningsleyfum 1971 og 1972, er sýnd 
í 6. töflu. Leyfi fyrir innflutningi vegna 
varnarliðsviðskipta og frihafnar eru ekki 
talin með. Samkvæmt þessum tölum nam 

6. íafla. Afgreiddar gjaldeyrisumsóknir 
vegna innflutnings. 

(í millj. kr.) 

1971 1972 

Frjáls Vörusk.- Frjáls Vörusk.-
gjald- gjald- Sam- gjald- gjald- Sam-
eyrir eyrir tals eyrir eyrir tals 

Frílisti 12.697 174 12.871 14.989 203 15.192 
A-leyfi 159 996 1.155 279 1.013 1.292 
Önnur leyfi 378 - 378 217 - 217 

Samtals 13.234 1.170 14.404 15.485 1.216 16.701 

Ath: Við umreikning á erlendri mynt í ísl. krónur er 
miöað við gengi, eins og það var á hverjum tíma. 

gjaideyrisúthlutun bankanna fyrir frílista-
vörum 1971 rúmlega 89% og 1972 tæplega 
91% af heildargjaideyrisúthlutun vegna inn-
flutnings. Af innflutningi, sem enn er 
háður leyfum, eru bensín og brennsluolíur 
mikilvægustu vörutegundirnar, og eru þær 
háðai' leyfum til þess að tryggja viðskipti 
við vöruskiptalönd, en ekki til þess að tak-
marka innflutning þeirra að öðru leyti. 

Frá 1. apríl 1972 var reglum um heimild 
til notkunar á ei'lendum greiðslufresti á inn-
fluttum vörum breytt þannig, að heimild 
til notkunar á þi'iggja mánaða greiðslu-
fresti var þrengd með því, að afnumin var 
heimild til greiðslufrests á nokkrum vöru-
tegundum, þar á meðal byggingavörum. 
Þessi takmörkun þýddi, að hlutdeild vara, 
sem greiðslufrestur er leyfður á, lækkaði 
úr 83% í 70% af heildarinnflutningi mið-
að við innflutning á árinu 1970. 

Yfirfærslur fyrir duldum greiðslum eru 
að mestu leyti frjálsar og skiptast i eftir-
farandi fiokka: 

1) Greiðslur, sem eru algerlega frjálsar 
og leyfisveiting því eingöngu til þess að 
auðvelda eftirlit. Helstu greiðslur i þessum 
flokki eru: Útgjöld islenskra flugvéla, út-
gjöld íslenskra skipa vegna annars en við-
gerða, greiðslur fyrir leiguskip, umboðs-
laun, náms og sjúkrakostnaður, ferðakostn-
aðui' vegna viðskiptaerinda, greiðslur vegna 
endurtrygginga og vörutrygginga i utanrík-
isviðskiptum. Enn fremur eru greiðslur 
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ríkissjóðs, greiðslur vegna pósts og síma 
og erlendur kostnaður gjaldeyrisbankanna 
algerlega frjáls og undanþeginn leyfum. 

2) Greiðslur, sem eru frjálsar upp að 
vissu marki, og eru þar helstar greiðslur 
vegna almennra ferðalaga. 

3) Greiðslur, sem leyfi eru veitt fyrir 

rneð tilliti til þarfar í hverju einstöku til-
viki, t. d. skipaviðgerðir og greiðslur af 
beinum tryggingum. 

Allar greiðslur vegna fjármagnsflutninga 
eru takmörkunum háðar og leyfi aðeins veitt 
með tilliti til sérstakra þarfa í hverju ein-
stöku tilfelli. 



Eiður H. Einarsson: 

Erlend ldn 1972 

í grein þessari er fjallað um erlendar lántökur og af-
borganir og vaxtagreiðslur af erlendum lánum á árinu 
1972 ásamt heildarupphæð fastra erlendra lána. 

Erlend innkomin lán 1972 námu alls 
4.675 millj. kr. Þar af voru 3.923 millj. kr. 
á vegum opinberra aðila og lánastofnana. 
Stærstu einstölcu lántökurnar á árinu voru 
gerðar af ríkissjóði, 1.306 millj. kr. (Euro-
dollarskuldabréfalán vegna Landsvirkjunar) 
og 578 millj. kr. vegna Straumsvíkurhafnar. 

Fastar erlendar skuldir hækkuðu úr 
14.501 millj. kr. í árslok 1971 í 17.250 
millj. kr. í árslok 1972 eða um 19,0%. 
Afborganir af erlendum lánum hækkuðu um 
36,0%, og vaxtagreiðslur hækkuðu um 
24,5%. 

Greiðslubyrði erlendra lána hækkaði úr 
10,0% 1971 í 11,2% árið 1972. í því, sem 
hér fer á eftir, verða þessum atriðum og 
öðrum viðkomandi erlendum lánum gerð 
nánari skil. Allar tölur í greininni eru 
reiknaðar á því gengi, sem gilti þann 15. 
desember 1972, nema annað sé tekið fram. 
Lántökur íslenzka álfélagsins h.f. eru ekki 
taldar með í þessari grein um erlend lán 
á árinu 1971. 

ErlencLar lántölcur. 
Erlendar lántökur 1972 námu sem fyrr 

segir alls 4.675 millj. kr. og er þá átt við lán 
og lánahluta, sem talin eru innkomin á ár-
inu. Opinberir aðilar tóku lán á árinu að 

fjárhæð 2.866 millj. lu\, lánastofnanir fyrir 
1.057 millj. kr. og einkaaðilar 752 millj. kr. 
Árið 1971 voru sambærilegar tölur 1.529 
millj. kr., 649 millj. kr. og 2.204 millj. kr., 
reiknaðar á gengi í árslok 1971. 

Innkomin lán, svo og vaxtagreiðslur og 
afborganir, eru sýnd í 1. og 2. töflu. Lánin 
eru flokkuð á ýmsa opinbera aðila og lána-
stofnanir og skipt á gjaldeyristegundir. 
Af innkomnum lánum hafði verið samið 
um 547 millj. kr. fyrir ársbyrjun 1972, 
þar af 265 millj. kr. á vegum opinberra 
aðila og 282 millj. kr. á vegum einkaaðila. 
Lán, sem samið var um á árinu 1972, en 
ónotuð voru í árslok, námu alls 2.522 millj. 
kr., þar af fóru 258 millj. kr. til opinberra 
aðila, 727 millj. kr. til lánastofnana og 
1.537 millj. kr. til einkaaðila. Hér á eftir 
verðui' getið helztu lána, sem samið var um 
á árinu 1972. 

Lántökur ríkissjóðs og rikisstofnana. 
Tekið var lán á árinu að fjárhæð 15 

millj. dollara til endurgreiðslu á stuttum 
lánum Landsvirkjunar erlendis svo og til 
framkvæmda á vegum Landsvirkjunar. Hér 
er um að ræða skuldabréfaútgáfu á er-
lendum peningamörkuðum með milligöngu 
þriggja aðila: The First Boston Corp., 
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Westdeutsche Landesbank-Girozentrale og 
Banque Lambert SCS. Lánstírni er til árs-
ins 1987, og vextir eru 8% p. a. Lánsféð 
rann allt til þarfa Landsvirkjunar. 

Samið var um nýtt PL 480-lán hjá Banda-
ríkjastjórn að fjárhæð 914.400 dollarar til 
kaupa á landbúnaðarvörum frá Bandaríkj-
unum. Endurgreiðsla fer fram með 15 jöfn-
um greiðslum. Vextir eru 6%% p.a. Samn-
ingurinn hljóðar alls upp á 1.016.000 
dollara, 10% greiðast strax, en 35% greið-
ast að ári liðnu. Ekkert kom inn af láns-
fénu á árinu 1972. 

Notaðir voru 590.511 dollarar af um-
sömdu 800 þús. dollara PL 480-láni frá 
árinu 1971. Meira verður ekki notað af því 
láni, en ekkert kom inn árið 1971. 

Á árinu 1972 voru notaðir 1.519.431 
dollarar af 4,1 millj. dollara láni hjá Al-
þjóðabankanum vegna hraðbrautafram-
kvæmda. Ónotað lánsfé í árslok 1972 nam 
aðeins 278 þús. dollurum, sem kemur allt 
inn á næsta ári. 

Tekið var lán að fjárhæð 1,2 millj. dollara 
hjá Scandinavian Bank Ltd., London, sern 
endurlánað var til Landsvirkjunar. Láns-
féð, sem allt kom inn á árinu, endurgreið-
ist á árunum 1973—1979 með breytilegum 
vöxtum (ca. 7y8% árið 1972). 

Tekið var einnig lán á árinu að fjárhæð 
540 þús. dollarar hjá Scandinavian Bank 
Ltd., vegna viðgerða á vélum varðskipsins 
Þórs og því endurlánað Landhelgisgæzlunni. 
Lánið ei' til 5 ára og vextii' breytilegir, 
þ. e. 1% yfii' 6 mán. almennum viðskipta-
vöxtum. Lánið vai' allt notað á árinu. 

Á árinu var tekið lán hjá Alusuisse, sem 
endurlánað var til Landsvirkjunar, að fjár-
hæð 292.298 dollarar. Endurgreiðsla fer 
fram á 7 árum með 8% vöxtum. Lánsféð 
kom allt inn á árinu. 

Á árinu var tekið lán að fjárhæð 25 
millj. svissneskra franka, sem er skulda-
bréfalán með milligöngu Swiss Credit Bank, 
Union Banlc of Switzerland og Swiss Banlc 
Corp. Af lánsfénu runnu 9 millj. franka 
til endurgreiðslu á jafnháu láni Seðlabank-
ans vegna Straumsvíkurhafnar, og kom sá 
hluti lánsfjárins því aldrei heim og er ekki 
talinn með innkomnum lánum 1972. Af-

gangurinn, 16 millj. svissn. franka, sem 
telst notaður af ríkissjóði, rann til þarfa 
Straumsvíkurhafnai'. Endurgreiðsla alls 
lánsfjárins, 25 millj. franka, fer fram á 
árunum 1979—1984 með 5 % % vöxtum. 

Tekið var ennfremur lán vegna virkj-
unarframkvæmda við Laxá í Þingeyjar-
sýslu, alls að fjárhæð 125 millj. belgískra 
franka. Hér er um óopinbera skuldabréfa-
útgáfu að ræða á vegum Banque Lambert 
SCS. Endurgreiðsla fer fram 1978—1992 
með 7 % % vöxtum. Lánsféð kom allt inn 
á árinu og var endurlánað Laxárvirkjun. 

Loks ber að geta 166.480 sterlingspunda 
lántöku Flugmálastjórnar hjá Plessey Radar 
vegna kaupa á flugöryggistækjum við 
Reykjavíkurflugvöll. Lánstími er 4 ár og 
vextir 7%. Lánið var notað á árinu. Athygli 
slcal vakin á því, að lán Flugmálastjórnar 
teljast sem lán, tekin af ríkissjóði sjálfum, 
og er það gei't samkvæmt nýrri skilgrein-
ingu til samræmis við ríkisreikningana og í 
samráði við lánaflokkun Alþjóðagjaldeyris-
sjóðsins. Eru öll erlend lán nú flokkuð sam-
kvæmt því. 

Lántökur ríkisfyrirtækja. 
Á árinu tók Áburðarverksmiðjan 650 

þús. dollara lán hjá First Nat. City Bank 
vegna stækkunai'framkvæmda. Endur-
greiðsla fer fram á 7V2 ári ásamt vöxtum, 
1% yfir „LIBO"-vöxtum. Lánsféð var allt 
notað á árinu. 

Einnig notaði Áburðarverksmiðjan alls 
DM 1,6 millj.af DM 4,7 millj.og DM 396þús. 
eldri lánum hjá P. Bamag vegna stækkunar 
verksmiðjunnar. Ónotað er enn um DM 
1,5 millj., sem notað verður árið 1973. 

Innkaupastofnun ríkisins tók á árinu 
nokkur lán hjá Cekop í Póllandi vegna 
ýmissa aðila. Lánin eru alls 5 og eru að 
fjárhæð 16.960 dollarai' vegna Landspítal-
ans, 122.400 + 39.600 dollarar vegna Hafn-
arfjarðarkaupstaðar, 22.016 sterlingspund 
vegna Vegagerðar ríkisins og 4.464 sterl-
ingspund vegna Bæjarsjóðs Húsavíkui'. Lán-
in voru öll notuð á árinu og endurgreiðast 
á 3—6 árum með 6% vöxtum. 

Laxárvirkjun notaði á árinu 2.062.117 
sænskar krónui' af umsömdu láni frá 1970 
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1. tafla. Hreyfing fastra erlendra lána 1972 eftir tegundum gjaldmiðla. 
(ímillj. kr. ágengipr. 15/12 1972) 

Innkomin lán Vaxtagreiðslur Afborganir 

Opinb. Lána- Einka- Sam- Opinb. Lána- Einka- Sam- Opinb. Lána- Einka- Sam-
Mynttegundir: aði/ar stofn. aðilar tals aðilar stofn. aðilar tals aðilar stofn. aðilar tals 

dollurum 2.096 741 260 3.097 257 57 171 485 510 135 350 995 
Bandar. í ísl. kr. . . . - - - - - 10 - 10 - 11 - 11 
sænskum krónum . . 70 - 4 74 8 0 1 9 58 4 7 69 
dönskum krónum . . - - 7 7 12 0 34 46 44 - 80 124 
norskum krónum . . - 138 98 236 4 19 23 46 13 30 132 175 
svissn. frönkum . . . . 370 - - 370 29 5 1 35 - - 3 3 
sterlingspundum . . . 39 - 10 49 67 0 4 71 39 - 32 71 
þýzkum mörkum . . 44 - 82 126 167 26 26 219 59 44 95 198 
hollenzkum gyll. . . . - - 3 3 3 1 6 *0 2 - 34 36 
frönskum frönkum . - - 65 65 3 0 8 11 29 6 28 63 
belg. frönkum 247 - 15 262 1 - 1 2 - - 2 2 
ítölskum lírum . . . . - - 2 2 2 - 0 2 - - 1 1 
luxemb. frönkum . . - 178 - 178 - - - - - - - -

írskum pundum . . . - - - - 2 - - 2 3 - - 3 
kanad. dollurum . . . - - - - 3 - 18 21 - - 184 184 
spænskum pesetum . - - - - - - 0 0 - - 1 1 
japönskum yenum . - - - - 16 - - 16 17 - - 17 
Rússlandi, cl. S . . . . - - - - - - 0 0 - - 2 2 
A-Þýzkalandi, cl. $ . - - - - - - 2 2 - - 10 10 
Póllandi, cl. S - - 206 206 0 - - 0 1 - - 1 
Tékkóslóvakíu, cI.S - - - - - - - - - - -

Samtals í millj. kr. 2.866 1.057 752 4.675 574 118 295 987 775 230 961 1.966 
Samtals á gengi 
1,00 $ = 98,56 3.210 1.183 842 5.235 643 133 330 1.106 868 257 1.077 2.202 

hjá ASEA, Svíþjóð, að fjárhæð 2.344.000 
sænskar krónur. Lánið, sem hefur verið not-
að til fulls, verður endurgreitt á árunum 
1972—1980 með 4% vöxtum. 

Þá ber einnig að geta um lán að fjárhæð 
443.752 sænskar krónur, sem Laxárvirkjun 
tók árið 1971 sem víxillán til 8 ára vegna 
stækkunarframkvæmda. Lánveitandi er 
einnig ASEA, og vextir eru 7%%. Lánið 
féll niður af vangá í skýrslum ársins 1971. 
Samkvæmt áðurnefndri nýrri lánaflokkun 
skoðast Laxárvirkjun nú sem ríkisfyrir-
tæki, en var áður talin með bæjar- og sveit-
arfélögum. 

Loks samdi Póst- og símamálastjórnin 
um lántöku hjá L.M. Ericsson vegna kaupa 
á símaútbúnaði frá Svíþjóð. Lánsfjárheim-
ild nam 1972 4,8 millj. sænskra króna, og 
notaði Póstur og sími sem svarar 1,8 millj. 
sænskra króna, en afgangurinn kemur senni-

lega inn á árinu 1973. Hér er um vörukaupa-
lán að ræða, sem skiptist í marga lánahluta 
eftir vörusendingum, og hefjast endur-
greiðslur hálfu ári eftir afhendingu hverrar 
sendingar og greiðast þá á 2 árum með 
8% vöxtum. 

Lántölcur bæjar- og sveitarfélaga. 
Reykjavíkurborg tók á árinu lán hjá 

Hambros Bank Ltd. að fjárhæð 3,7 millj. 
dollara, sem rennur til hitaveitufram-
kvæmda, raflína til Búrfellsvirkjunar og 
aukningar á stofnframlagi borgai'innar til 
Landsvirkjunar. Endurgreiðsla fer fram ár-
in 1974—1979, og vextir eru breytilegir, 
1 Vé% yfir venjulegum viðskiptavöxtum. 
Lánsféð koma allt inn á árinu. 

Á árinu 1972 tók Akureyrarbær lán hjá 
Hambros Bank Ltd. að fjái'hæð 360 þús. 
dollarar vegna vatnsveituframkvæmda. Lán-
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2. tafla. Hreyfing fastra eríendra lána 1972. 
(í millj. kr. á gengi pr. 15/12 1972) 

Innkomin Vaxta- Af-
lán greiðslur borganir 

Opinberir aðilar 2.866 574 775 
Lán ríkissjóðs og ríkisst. . 2.318 334 572 
Lán rikisfyrirtækja 194 221 167 
Lán bæjar-og sveitarfélaga 354 19 36 

Lánastofnanir 1.057 118 230 
Lán Seðlabankans - 19 21 

„ viðskiptabanka 269 14 35 
„ fjárfestingarlánasj. . 788 85 174 

a) Framkvæmdasj.. 614 85 174 
b) Fiskveiðasjóður. 174 

Einkaaðilar 752 295 961 
Lán v/fiskiskipa 492 39 186 

„ v/fiskiðnaðar 9 3 15 
„ v/skipa, annarra en 

fiskiskipa 83 59 154 
„ v/flugvéla 59 156 482 

Önnur einkalán 109 38 124 

Samtals 
Samtals á gengi i ársl. 1972 

4.675 
5.235 

987 
1.106 

1.966 
2.202 

ið kom allt inn á árinu og verður endurgreitt 
1975—1980 með vöxtum, sem verða 1%% 
yfir „LIBO<<-vöxtum. 

Lántökur viöskiptabcmka. 
Landsbanki íslands tók lán á árinu að 

fjárhæð 575 þús. dollarar, sem endurlánað 
var Ríkisútvarpinu vegna FM-bylgju o. fl. 
Lánstími er 5 ár með vöxtum 1% yfir 
„LIBO"-vaxtakjörum. Lánveitandi er Nat. 
Westminster Bank. Lánið var allt notað. 

Landsbankinn tók á árinu lán hjá Scandi-
navian Bank Ltd. að f járhæð 55 þús. dollar-
ar, sem endurlánað var til S.Í.S. vegna véla-
kaupa. Lánstími er 5 ár, vextir 1 y2% yfir 
„LIBO"-vöxtum. Notaðir voru 28 þús. doll-
arar á árinu. 

Landsbankinn tók lán að fjárhæð 115 
þús. dollarar hjá Manufacturers Hanover 
Trust Co. að fjárhæð 140 þús. dollarar, sem 
endurlánað var Bæjarsjóði Hafnarfjarðar 
vegna hafnargerðar. Lánið er til 7 ára, 
með 8% vöxtum og kom allt inn á árinu. 

Landsbankinn tók lán að fjárhæð 115 
þús. dollarar hjá First Nat. City Bank, 
sem endurlánað var Vífilfelli h.f. vegna 

3. tafla. Greiöslubyrðin af erlendum lánum 
1963—1972 íhlutfalli við tekjur af útfl. 

vörum og þjónustu. Hlutfallstölur. 

Opinber 
lánV Einkalán Alls 

1963 4,8 3,7 8,5 
1964 4,6 3,4 8,0 
1965 4,3 3,4 7,7 
1966 4,4 4,3 8,7 
1967 4,9 6,6 11,5 
1968 6,2 8,9 15,1 
1969 9,2 7,5 16,7 
1970 6,2 5,0 11,2 
1971 5,4 4,6 10,0 
1972 6,5* 4,8* 11,3* 

1) Opinberir aðilar og lánastofnanir. 
* Bráðabirgðatölur. 

4. tafla. Meðalvextir af erlendum 
lánum 1963—1972. 

Meðalvextir af 

Opinberum Einka- Erlendum 
lánum lánum lánum / hei, 

% V /0 /o 
1963 4,1 6,0 4,5 
1964 4,2 5,5 4,6 
1965 4,3 6,3 5,1 
1966 4,3 5,9 4,9 
1967 4,6 5,9 5,2 
1968 4,9 6,5 5,5 
1969 6,1 6,5 6,2 
1970 6,3 6,6 6,4 
1971 5,9 6,8 6,1 
1972 5,8 7,5 6,2 

vélakaupa. Endurgreiðsla er á 5 árum, og 
vextir eru 1% yfir „LIBO"-vöxtum. Láns-
féð kom inn á árinu. 

Landsbankinn tók einnig lán hjá Scandi-
navian Bank Ltd. að fjárhæð 965 þús. 
dollarar. Lánsféð, sem endurlánað var Sild-
arvinnslunni h.f., Neskaupstað, vegna kaupa 
á fiskiskipi frá Noregi, endurgreiðist á 5 
árum með vöxtum 1%% yfir „LIBO". Af 
láninu voru notaðir 645 þús. dollarar á árinu 
1972, en eftirstöðvarnar koma snemma á 
árinu 1973. 

Á árinu 1972 tók Landsbankinn 6 lán 
hjá Eksportfinans A/S, Noregi, sem öll 
voru endurlánuð eftirtöldum aðilum til fiski-
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5. tafla. Fastar erlendar skuldir í árslok 1971 og 1972. 
(ímillj. kr. ú gengi pr. 15112 1972) 

Skuld í árslok 1971 Skuld í árslok 1972 

Lán í 

Opinb. Lána- Einka- Sam- Opinb. Lána- Einka- Sam-
aðilar stofn. aðilar tals aðilar stofn. aðilar tals 

dollurum 3.719 1.184 2.059 6.961 5.305 1.790 2.009 9.104 
Bandar. í ísl. kr - 245 - 245 - 234 - 234 
sænskum kr 111 7 16 134 122 3 13 138 
dönskum kr 196 9 550 755 152 9 477 638 
norskum kr 65 340 358 763 52 448 324 824 
svissn. frönkum - 208 7 215 577 - 4 581 
sterlingspundum 934 5 79 1.018 934 5 57 996 
þýzkum mörkum 2.466 468 417 3.351 2.451 424 404 3.279 
hollenzkum gyllinum 46 11 85 142 46 11 54 111 
frönskum frönkum 74 6 74 154 45 - 111 156 
belg. frönkum 7 - - 7 254 - 13 267 
ítölskum lirum 40 - - 40 40 - 1 41 
luxemb. frönkum - - - - - 178 - 178 
írskum pundum 36 - - 36 33 - - 33 
kanad. dollurum 44 - 335 379 44 - 151 195 
spænskum pesetum - - 1 1 - - - -

japönskum yenum 254 - - 254 237 - - 237 
Rússlandi, cl. S - - 7 7 - - 5 5 
A-Þýzkalandi, cl. $ - - 30 30 - - 20 20 
Póllandi, cl. S 1 - - 1 - - 206 206 
Tékkóslóvakíu, cl. S - - 7 7 - - 7 7 

Samtals milljónir króna 7.993 2.483 4.025 14.501 10.292 3.102 3.856 17.250 
Samtals á gengi i árslok 1972 8.952 2.781 4.508 16.241 11.527 3.474 4.319 19.320 

skipakaupa og lengingar: Jón Guðjónsson, 
Seitjarnarnesi, Nkr. 782.560, Torfi Hall-
dórsson, Nkr. 140.000, Hilmir h.f., Fáskrúðs-
firði, Nkr. 340.000, Skinney h.f., Höfn, Nkr. 
1.005.000, Páll og Hrólfur Guðmundssynir, 
Nkr. 5.280.000, og Gauksstaðir h.f., Nkr. 
2.894.000. Lánstími er 8 ár eða 4—5 ár 
(lengingar báta) og vextir 011 lánin 
voru notuð á árinu 1972. 

Lántökur fjárfestmgarlánasjóða. 
Framkvæmdastofnun íslands tók á árinu 

1972 lán hjá First Nat. City Bank 
að fjárhæð 5 millj. dollara. Lánsféð rennui' 
til Fiskveiðasjóðs og Lánasjóðs sveitarfé-
laga og endurgreiðist á árunum 1975—1980 
ásamt vöxtum 1% yfir „Eurodollar prime 
rate" til 1975, en eftir það iy2%. Lánið, 
sem er með ábyrgð ríkissjóðs, var allt notað 
á árinu. 

Ennfremur tók Framkvæmdastofnunin 

lán hjá Council of Europe Resettlement 
Fund að fjárhæð 90 millj. Luxemborgar-
franka. Lánið er tekið vegna samgöngu-
framkvæmda á Austur- og Norðurlandi og 
endurgreiðist 1978—1987 ásamt 7% vöxt-
um. Lánsféð var allt notað á árinu. 

Fiskveiðasjóður íslands samdi á árinu 
um lántöku í Japan, alls að fjárhæð 10 millj. 
dollara til kaupa á 9 skuttogurum. Lánið 
verður endurlánað ýmsum kaupendum skip-
anna. Endurgreiðsla fer fram árin 1975— 
1987 ásamt 8% vöxtum. Notkun 1972 nam 
2 millj. dollara (2 slcip), en eftirstöðvar 
koma inn á árinu 1973. 

Á árinu 1972 voru beinar lántökur Lands-
virkjunar engar né heldur Seðlabank-
ans, en ríkissjóður yfirtók 9 millj. sviss-
neskra franka lán hjá Credit Suisse sem 
áður segir. 

Samkvæmt 2. töflu má sjá, að rúmlega 
% hlutar af innkomnum lánum opinberra 
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aðila 1972 eru lán rikissjóðs eða 2.318 
millj. kr. af 2.866 millj. kr. Árið 1971 
námu innkomin lán ríkissjóðs 1.123 millj. 
kr., en lántökur opinberra aðila alls námu 
1.529 millj. kr. Lántökur lánastofnana 1972 
námu alls 1.057 millj. kr. samanborið við 
649 millj. kr. árið áður. 

Eiiend lánanotkun einkaaðila nam á árinu 
1972 752 millj. kr. Auk þessa var samið um 
lán að fjárhæð 1.537 millj. kr., sem ónotuð 
voru í árslok. Af heildarnotkuninni hafði 
verið samið um 282 millj. kr. fyrir árs-
byrjun 1972. Ónotað lánsfé einkaaðila í 
árslok nam 1.786 millj. kr. í 2. töflu má 
sjá skiptingu einkalána árið 1972. Þar má 
sjá, að stærsti hluti innkominna einkalána 
á árinu er vegna fiskiskipa eða 492 millj. 
kr. samanborið við 35 millj. kr. árið 1971. 
Munar þar mest um lántökur Ögurvíkur 
h.f. vegna tveggja skuttogara frá Póllandi, 
alls að fjárhæð 206 millj. kr. Lán Ögurvíkur 
eru með ábyrgð ríkissjóðs til 8 ára og vextir 
6 1 / 4 % . 

Erlendar lántökur einkaaðila vegna skipa-
kaupa annarra en fiskiskipa námu 83 millj. 
kr. samanborið við 427 millj. kr. árið 1971. 
Á árinu komu til landsins m.s. Múlafoss 
og m.s. írafoss, sem keypt voru notuð frá 
Hollandi, en samið var um lántöku vegna 
þeirra árið 1971. Lántökur vegna flugvéla-
kaupa námu aðeins 59 millj. kr., en námu 
1.509 millj. kr. árið áður. Flugfélag íslands 
keypti á árinu 1972 tvær Fokker Friend-
ship flugvélar frá Japan. 

í sambandi við lántökur einkaaðila á ár-
inu 1972 ber að hafa í huga, að bæði 
Landsbankinn, ríkissjóður 0. fl. endurlána 
verulegar fjárhæðir til ýmissa einkaaðila 
vegna kaupa á fiskiskipum, vélum o. fl., 
en þessi lán eru að sjálfsögðu talin með 
lántökum opinberra aðila og lánastofnana. 

Afborganir af erlendum lánum. 
Eins og sjá má af 1. og 2. töflu, urðu 

afborganir af erlendum lánum 1972 alls 
1.966 millj. kr., en það er hækkun frá fyrra 
ári um 36,0%. Afborganir opinberra aðila 
námu alls 775 millj. kr., lánastofnana 230 
millj. kr. og einkaaðila 961 millj. kr. Af-
borganir af lánum ríkissjóðs námu tæpum 

6. tafla. Fastar erlendar skuldir í árslok 
1971 og 1972. 

(í millj. kr. á gengi pr. 15/12 1972) 

Skuld í Skitld í 
árslok 1971 árslok 1972 

Opinberir aðilar 7.993 10.292 
Lán ríkissjóðs og ríkisst. 4.552 6.506 

„ ríkisfyrirtækja 3.258 3.285 
„ bæjar- og sveitarfél. 183 501 

Lánastofnanir 2.483 3.102 
Lán Seðlabankans 500 271 

„ viðskiptabanka 220 454 
„ fjárfestingarl.sjóða . 1.763 2.377 

a) Framkvæmdasj.. 1.763 2.203 
b) Fiskveiðasjóður. - 174 

Einkaaðilar 4.025 3.856 
Lán v/fiskiskipa 549 855 

„ v/fiskiðnaðar 30 24 
„ v/skipa annarra en 

fiskiskipa 898 827 
„ fiugvéla 2.048 1.625 

Önnur einkalán 500 525 

Samtals 14.501 17.250 
Samtals á gengi í árslok 1972 16.241 19.320 

7. tafla. Fastar erlendar skuldir í árslok 
1963—1972. 

(í millj. kr. á gengi 1 S = 88,00 kr.) l) 

Opinberir aðilar Einka-
og lánastofnanir aðilar Samtals 

1963 4.739 1.446 6.185 
1964 4.586 2.618 7.204 
1965 4.565 3.066 7.631 
1966 5.054 3.841 8.895 
1967 5.690 4.314 10.004 
1968 7.841 3.754 11.595 
1969 8.944 2.871 11.815 
1970 8.566 2.528 11.094 
1971 10.438 4.006 14.444 
1972 13.394 3.856 17.250 

1) Gengi í lok hvers árs. 
Samanburður milli 1970—1972 skoðist með hlið-
sjón af fljótandi gengi helztu gjaldmiðla á árunum 
1971—1972. 

% hlutum af afborgunum opinberra aðila 
og um 29% af afborgunum í heild. 

í 3. töflu er sýnd greiðslubyrði erlendra 
lána, en með henni er átt við heildargreiðslu 
afborgana og vaxta, reiknaða út sem hlut-
fall af tekjum af vörum 0g þjónustu sam-
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kvæmt greiðslujafnaðartölum. Tölurnar fyr-
ir 1971 eru endurskoðaðar i samræmi við 
endanlegar tölur á greiðslujöfnuði. Hins 
vegar eru tölurnar fyrir 1972 bráðabirgða-
tölur, sem geta breytzt. Taflan sýnir, að 
greiðslubyrðin hefur hækkað nokkuð á 
árinu 1972, sem stafar einkum af hlutfails-
lega meiri hækkun greiðslna vaxta og af-
borgana (hækkuðu um 32% frá árinu áður), 
en hækkun tekna í útflutningi vara og þjón-
ustu nam tæpum 17% frá 1971. Greiðslu-
byrðin náði hámarki árin 1968 og 1969 
vegna mikils samdráttar i útflutningstekj-
um á þeim árum samfara auknum skuld-
bindingum við útlönd. 

Vaxtagreiðslur af erlendum lánum. 
Árið 1972 urðu vaxtagreiðslur af erlend-

um lánum samtals 987 millj. kr., og hafa þær 
aukizt frá árinu áður um 24,5% eða um 
194 millj. kr. Vaxtagreiðslur opinberra að-
ila og lánastofnana hækkuðu um 21,6%, en 
einkaaðila um 31,7%. Vaxtagreiðslur ríkis-
sjóðs námu alls 1/3 hluta af vaxtagreiðslum 
erlendra lána í heild. 

í 4. töflu eru reiknaðir út meðalvextii' 
af erlendum lánum á árunum 1963—1972. 
Er þetta gert á þann hátt, að greiddir vextii' 
eru reiknaðir út sem hlutfall af meðalupp-
hæð erlendra lána í ársbyrjun og árslok. 
Taflan sýnir, að vextirnir hafa almennt far-
ið hækkandi á undanförnum árum eða í 
heild hækkað um 37,8%. 

Fastar skuldir erlendis. 
Fastar erlendar skuldir 1971 og 1972 

eru sýndar í 5. og 6. töflu. Tölurnar fyrir 
1971 eru leiðréttar, frá því sem birt var 
í 2. hefti Fjármálatíðinda 1972, 153. og 155. 
blaðsíðu, í samræmi við nákvæmari upp-
lýsingar, auk þess sem allar tölur eru á 
gengi því, sem gilti þann 15. desember 1972. 

Samkvæmt 5. og 6. töflu hafa heildar-
skuldbindingar hækkað úr 14.501 millj. kr. 
\ 17.250 millj. kr. árið 1972, en það er hækk-
un um 19%. Skuldir opinberra aðila hækk-
uðu um 2.299 millj. kr. eða um 28,8% (skuld-
ir rikissjóðs hækkuðu um 42,9%), skuldir 
lánastofnana hækkuðu um 619 millj. kr. eða 
um 24,9%, en skuldir einkaaðila lækkuðu 

8. tafla. Fjöldi erlendra lána og meðalfjár-
hœð þeirra 1963—1972. 

Opinberir aðilar 
og lánastofnanir Einkaaðilar 

Fjöldi 
lána 

Meðal-
láns- Fjöldi 

fjárhœð lána 

Samtals 

Meðal-
Fjöldi láns-

Meðal-
láns-

fjárhœð iána fjárhœð 
1963 87 55 251 6 338 18 
1964 87 53 267 10 354 20 
1965 88 52 295 10 383 20 
1966 107 47 410 9 517 17 
1967 111 51 427 10 538 19 
1968 119 66 390 10 509 23 
1969 108 83 317 9 425 28 
1970 112 76 264 10 376 30 
1971 122 86 223 18 345 42 
1972 166 81 196 20 362 48 

hins vegar um 169 millj. kr. eða um 4,2%. 
Með þessum tölum er aðeins átt við þann 
hluta lánanna, sem notaður hafði verið í 
lok hvors ársins um sig. í árslok 1971 voru 
ónotaðar 1.178 millj. kr. af erlendum lánum, 
sem þá hafði verið samið um. Samsvarandi 
upphæð í árslok 1972 var 3.191 millj. kr. 
Heildarskuldbindingar vegna fastra erlendra 
lána að ónotuðu lánsfé meðtöldu voru því 
20.412 millj. kr. í árslok 1972 á móti 15.679 
millj. kr. í árslok 1971 og hækkuðu því á 
árinu um 4.733 millj. kr. eða um 30,2%. 
Að óinnkomnu lánsfé meðtöldu hækkuðu 
skuldbindingar opinberra aðila úr 8.819 
millj. kr. 1971 í 10.969 millj. kr. 1972, þar 
af hækkuðu skuklbindingar rikissjóðs úr 
5.257 millj.kr. 1971 í 7.089 millj.kr. 1972 eða 
34,8%. Skuldbindingar lánastofnana hækk-
uðu úr 2.483 millj. kr. árið 1971 (ekkert 
ónotað i árslok 1971) í 3.801 millj. kr. 1972, 
þar af hækkuðu skuldbindingar fjárfesting-
arlánasjóða úr 1.764 millj. kr. 1971 í 3.074 
millj. kr., sem stafai' einkum af umsaminni 
lántöku Fiskveiðasjóðs vegna togarakaupa 
i Japan. Loks hækkuðu skuldbindingar 
einkaaðila úr 4.377 millj. kr. 1971 í 5.642 
millj. kr., en þar af hækkuðu skuldbinding-
ar vegna fiskiskipa úr 826 millj. kr. i 
2.570 millj. kr. 

í 7. töflu eru sýndar fastar erlendar 
skuldii' undanfarin 10 ár. Allar tölur í 
töflunni ná aðeins til þess hluta lána, sem 
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talinn er notaður í hver árslok, umreiknaðs 
til stofngengis 1$ = 88,00 kr. Þær gengis-
breytingar, sem átt hafa sér stað á þýzku 
marki og fleiri gjaldmiðlum vegna fljót-
andi gengis árin 1971—1972, eru ekki reikn-
aðar til baka á fyrri ár. 

Taflan sýnir, hversu verulega erlendar 
skuldbindingar hafa aukizt á tímabilinu 
eða nærri þrefaldazt. Mikið munar um 
aukningu á skuldbindingum ríkissjóðs í 
þessu sambandi, en þær hafa aukizt úr 
1.830 millj. kr. árið 1963 í 6.506 millj. kr. 
árið 1972 eða um 255%. 

í 8. töflu eru tölur um fjölda erlendra 
lána og meðallánsfjárhæðir á hverju ári 
síðan 1963. Aðeins er miðað við notuð lán 
öll árin. 

Hlutfallsleg skipting skuldbindinga eftir 

gjaldmiðlum var þannig í árslok 1972, að 
þær voru mestar í Bandaríkjadollurum 
(ásamt PL 480-lánum í íslenzkum krónum), 
54,1% (49,7% 1971), þar næst í þýzkum 
mörkum, 19,0% (23,1% 1971) og sterlings-
pundum, 5,8% (7,0% 1971). 

Ef flokka slcal skuldbindingarnar eftir 
því, hvaða erlendir aðilar það eru, sem 
eru helztu lánveitendur, kemur í Ijós, 
að t. d. Alþjóðabankinn (IBRD) er lán-
veitandi 12,6% heildarskuldbindinga í árs-
lok 1972 eða alls sem svarar 2.167 millj. 
kr. (þar af skuldaði ríkissjóður 474 millj. 
kr. og Landsvirkjun 1.668 millj. kr.). Al-
mennar skuldabréfaútgáfur erlendis á al-
mennum peningamörkuðum náðu í árslok 
að eftirstöðvum 4.578 millj. kr., þar af 
4.191 millj. kr. á vegum ríkissjóðs. 



Eiríkur Guðnason: 

Innldnsstofnanir 1972 

1 greininni er fjallað xun viðskiptabanka og sparisjóði, 
og einnig: er vikið að starfsemi innlánstleilda. 

Inngangur. 
Viðskiptabankar, sparisjóðir og innláns-

deildir kaupfélaga nefnast einu nafni inn-
lánsstofnanir. Þeirra sameiginlega sérkenni 
er að taka við fé til varðveislu og ávöxtunar 
og mynda á þann hátt grundvöll fyrir starf-
semi sína. Starfsemin er snar þáttur í efna-
hagslífi þjóðarinnar og snertir raunar hvern 
einstakling meira eða minna. 

Innlánsdeildir kaupfélaga, sem flestar eru 
mjög litlar, taka við innlánsfé, en stunda 
ekki sjálfstæða útlánastarfsemi. Þær eru 
aðeins deildir 1 kaupfélögum og öðrum sam-
vinnufélögum, og rennur innlánsféð beint 
til kaupfélaganna sem rekstrarlán. Á síð-
ustu árum hafa viðskiptabankarnir að 
nokkru tekið við hlutverki innlánsdeildanna, 
hvað rekstrarlán til samvinnufélaga snertir. 
Innlánsdeildir voru 56 talsins árið 1962, 
en með samruna við aðrar innlánsstofnanir 
hefur þeim fækkað í 37. 

Sparisjóðir eru átthagabundnar stofnan-
ir, sem fyrst og fremst er ætlað að hafa 
örugga varðveislu sparifjár með höndum. 
Lánafvrirgreiðsla þeirra beinist að mestu 
til íbúðabyggjenda. Sparisióðir í kauptún-
um lána þó einnig talsvert til annarra greina, 
svo sem verslunar, landbúnaðar, iðnaðar og 
b?piar- osr sveitarfélaga. Sparisjóðirnir eru 
miög mismunandi að stærð, sem marka 
má af því, að fjórir stærstu hafa sam-

tals rúmlega tífalt meiri innlán en sá 
fimmti og nákvæmlega jafnmikil innlán og 
allir hinir 46 til samans. í árslok 1962 voru 
sparisjóðirnir 66 talsins, og hefur þeim þvi 
fækkað um 15 á síðustu tíu árum. Einn 
sparisjóður, Sparisjóður Súðavíkur, tók 
til starfa á árinu 1972, en þar vai' ekki starf-
andi innlánsstofnun af neinu tagi fyrr. Á 
Súðavík bjuggu 213 manns 1. desember 
1972. 

Á sama tíma og sparisjóðum og innláns-
deildum kaupfélaga hefur fækkað, hefui' 
bönkum fjölgað úr 5 í 7 og afgreiðslum 
úr 15 í 65. Bankarnir starfrækja 17 útibú 
í Reykjavík auk aðalbanka og 37 útibú úti 
á landi auk 11 umboðsskrifstofa. 

Á ái'inu 1972 tók til starfa útibú Lands-
bankans í flugstöðinni á Keflavíkurflug-
velli, en um leið var lögð niður umboðsskrif-
stofa bankans í Keflavík. Samvinnubank-
inn opnaði umboðsski'ifstofu í Króksfjarð-
arnesi og yfirtók innlánsdeild Kaupfélags 
Króksfjarðar. Umboðsskrifstofan er rekin 
frá útibúi bankans á Patreksfirði. Þá yfir-
tók bankinn innlánsdeild kaupfélagsins á 
Vopnafirði og opnaði þar útibú. Loks yfir-
tólc Sauðárki'óksútibú Samvinnubankans 
innlánsdeild Samvinnufélags Fljótamanna. 

Fyrirerreiðsla bankanna beinist til hinna 
ýmsu þjóðfélagshópa, svo sem nöfn þeirra 
gefa að nokkru til kynna. Hver banki er 
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stofnaður með sérstökum lögum, þar sem 
kveðið er á um réttindi hans og skyldur. 
í heild má segja, að hlutverk bankanna 
sé, auk öruggrar varðveislu innlánsfjár, að 
beina lánsfé til þeirra greina og staða, sem 
helst þurfa á því að halda hverju sinni. 
Á vetrarvertíð, þegar fjárþörf er mest í 
sjávarútvegi, eru veitt lán í formi afurða-
lána út á útflutningsafurðir, og á sama hátt 
er lánað til landbúnaðar á haustin, svo að 
dæmi séu nefnd. 

2. tafía. Samandreginn efnahagsreikningur 
inníánsstofnana: Skuldir. 

1962 1972 

M.kr. % M. kr. % 
Heildarinnlán 5.126 74,2 23.890 75,8 
Skuld við Seðlabanka . . 687 10,0 3.743 11,9 
Erlendar skuldir 312 4,5 1.373 4.4 
Eigið fé 602 8,7 1.764 5,6 
Annað 177 2,6 728 2,3 

Samtals 6.904 100,0 31.498 100,0 

1. tafla. Innlán 1962 og 1972. 

Meðal 
árs-

1962 1972 aukning 
M. kr. % M. kr. % % 

Viðskiptabankar 3.858 75°3 19^230 80^5 17,4 
Sparisjóðir . . . . 923 18,0 3.788 15,9 15,2. 
Innlánsd. kaupf. 345 6,7 872 3,6 9,7 

Samtals 5.126 100,0 23.890 100,0 16,6 

í ofangreindu yfirliti eru innlánin notuð 
sem mælikvarði á stærð einstakra tegunda 
innlánsstofnana. Það sýnir, að innlán í við-
skiptabönkum eru í árslok 1972 fjórfalt 
meiri en í öðrum innlánsstofnunum. Yfir-
litið sýnir einnig ljóslega, hve hlutur spari-
sjóðanna og þó einkum innlánsdeilda kaup-
félaga hefur farið minnkandi að tiltölu við 
hlut bankanna. 

Fjármacjn í innlánsstofnunum. 
Hér á eftir verður fjallað um einstaka 

liði í efnahagsreikningum innlánsstofnana. 
Samanlagðar niðurstöðutölur efnahags-
reikninga frá bönkum, sparisjóðum og inn-
lánsdeildum kaupfélaga voru um 31,5 millj-
arðar króna í árslok 1972 eða sem svarar 
48% af þjóðarframleiðslunni sama ár. Árið 
1962 var tilsvarandi tala um 60%. 

Veigamesti liður á fjármagnshlið efna-
hagsreiknings eru innlánin. Svo sem 2. 
tafla sýnir, hefur hlutdeild þeirra í 
heildarfjármagni lítið breyst á tíu síð-
ustu árum. Hins vegar hefur skiptingin í 
einstakar tegundir innlána breyst nokkuð, 
einkum á þann veg, að nú er sparifé, fremur 
en áður, lagt inn á þær tegundir innstæðu-

reikninga, sem gefa af sér háa vexti, en eru 
jafnframt bundnir ákvæði um þann lág-
markstíma, sem innstæðan skal vera óhreyf ð. 
Þessi þróun kemur glöggt í ljós, þegar hin 
mismunandi form eru borin saman (3. 
tafla). Innstæður, sem bundnar eru í 6 mán-
uði eða meira, eru nú um 28% af heildar-
innstæðum, en þar af eru innstæður, bundn-
ar í 12 mánuði, rúmlega tveir þriðju hlutar. 

3. tafla. Innstœðuform banka og sparisjóða. 

1962 
Meðal 

1972 árs-
aukning 

M.kr. % M.kr. % % 
Hlaupareikn. . . 926 19,4 3.047 13,2 12,6 
Sparisj.ávísanar. 279 5,8 1.939 8,4 21,4 
Geymslufé v/inn-

flutnings . . . . 71 1,5 226 1,0 12,3 
Almennar spari-
sjóðsinnstæður . 2.552 53,4 11.424 49,6 16,2 
Sparisjóðsinn-
stæður á bundn-

um reikningi . . . 953 19,9 6.382 27,8 20,9 

Samtals 4.781 100,0 23.018 100,0 17,0 

Innstæður á sparisjóðsávísanareikningum 
eru tiltölulega lítill hluti heildarinnlána, en 
athyglisvert er, að þessi tegund innlána 
hefur aukist örar en aðrar á síðustu árum. 
Þetta endurspeglar hina almennu og vaxandi 
notkun tékka hér á landi. Daglega berast 
til Seðlabankans ávísanir, sem komið hafa 
inn hjá einstökum bönkum, en stílaðar eru 
á aðra banka. í Seðlabankanum fara fram 
skipti á ávísunum, og eru þau nokkur 
vísbending um tékkanotkun almennt. Á 
síðustu tíu árum hefur upphæð ávísana-
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skipta nær sjöfaldast, en verðlag hefur á 
sama tíma þrefaldast. Aukning ávísana-
skipta ber þess glöggt merki, að tékkanotk-
un hefur færst verulega í vöxt. Þó ber að 
hafa það í huga, að vafalaust stafar nokkur 
hluti aukningarinnar af því, að bankar 
taka nú við tiltölulega fleiri ávísunum ann-
arra banka vegna síaukinnar þjónustu, t. d. 
varðandi innheimtu ýmissa gjalda. 

Fyrirgreiðsla Seðlabankans kemur næst 
innlánum að mikilvægi í fjármögnun inn-
lánsstofnana. Fyrirgreiðslan er fyrst og 
fremst í formi endurkeyptra afurðavíxla, 
en Seðlabankinn endurkaupir víxla að jafn-
virði 58,5% af skilaverði útflutningsaf-
urðanna. Viðskiptabankarnir kaupa víxla 
að jafnvirði 75,0% af skilaverðinu og fjár-
magna því sjálfir 16,5% af afurðalánum. 
Innlánsstofnanir eiga enn fremur kost á 
stuttum lánum frá Seðlabankanum í formi 
víxla auk möguleika til yfirdráttar á við-
skiptareikningi. 

í 2. töflu kemur fram, að hlutdeild eigin 
fjár í heildarfjármagni innlánsstofnana 
hefur lækkað verulega á síðustu tíu árum 
eða úr 8,7% í 5,6%. Hafa ber þó í huga, 
að vafalaust hafa myndast duldir vara-
sjóðir á tímabilinu í formi fasteigna. 
Tafla 12 hér að aftan sýnir, að í tveim 
bönkum hefur eiginfjárhlutfallið hækkað 
á árinu 1972. Iðnaðarbankinn gaf út jöfn-
unarhlutabréf að upphæð 15 millj. kr., og 
Samvinnubankinn jók hlutafé sitt um 65 
millj. kr. með sölu hlutabréfa. 

Skuldir bankanna við erlenda banka hafa 
vaxið að meðaltali um 16% á ári undanfarin 
tíu ár, en hlutdeild þeirra í heildarfjár-
magni er þó nær óbreytt. Árið 1962 var 
helmingur erlendu skuldanna lán til langs 
tíma, sem bankarnir endurlánuðu íslenskum 
fyrirtækjum. Þessi lán fóru lækkandi að 
tiltölu fram til ársins 1970, ei' þau námu 
80 milljónum króna, en hafa vaxið síðan 
og eru nú um 500 millj. kr. eða rúmur 
þriðjungur af erlendu skuldunum. 

Eignir innlánsstofnana. 
Á eignahlið efnahagsreiknings kemur 

fram, að innstæður innlánsstofnana í Seðla-
bankanum eru tiltölulega meiri nú en fyrir 

tíu árum (4. tafla). Nokkur hluti þessara 
innstæðna er á almennum viðskiptareikn-
ingi, en mestur hlutinn ei' þó í formi bund-
inna innstæðna vegna bindiskyldu. Bindi-
skylda er eitt af þeim peningalegu stjórn-
tækjum, sem Seðlabankinn hefur yfir að 
ráða. Á þenslutímum eru bundnai' innstæð-
ur vaxandi í beinu hlutfalli við innlána-
aukningu, og með því er dregið úr þenslu-
áhrifum þess fjár, sem annars færi í útlán. 
Ef innlán dragast hins vegai' saman, fá 
innlánsstofnanir endurgreitt af forða sínum 
í Seðlabankanum. Þannig er þeim auðveldað 
að mæta lánsfjáreftirspurn, þrátt fyrir 
innlánaminnkunina. 

4. tafla. Samanckeginn efnahagur 
innlánsstofnana: Eignir. 

1962 1972 

Útlán 
M. kr. /0 M. kr. /0 

Útlán 5.285 76,5 23.448 74,4 
Endurlánað erl. lánsfé . . 171 2,5 516 1,6 
Sjóður 60 0,9 297 0,9 
Erlendar eignir 88 1,3 348 1,1 
Inneign í Seðlabanka . . . 1.071 15,5 15.374 17,1 
Aðrar eignir 229 3,3 1.515 4,9 

Samtals 6.904 100,0 31.498 100,0 

Mestur hluti eignanna er að sjálfsögðu 
útlán, en hlutdeild þeirra er álíka mikil og 
hlutdeild innlána er í heildarfjármagni. 
Samsetning útlána hefur tekið nokkrum 
breytingum hin síðustu ár (5. tafla). Bank-
arnir hafa í vaxandi mæli veitt lán til langs 
tíma, og þrátt fyrir gagnstæða þróun hjá 
sparisjóðunum hafa útlán í formi vaxta-
og skuldabi'éfa vaxið örar en aðrar tegundir 
útlána. 

5. tafía. Útlánaform banka og sparisjóða. 
Meðal-

árs-

1962 1972 aukning 

M. kr. % M.kr. % Greiddar óinnl. 
ábyrgðir 144 2,9 539 2,4 14,1 

Yfirdráttarlán . . 1.275 25,7 4.138 18,2 12,5 
Víxlar og afurða-

lán 2.628 53,0 12.626 55,6 17,0 
Lönglán 910 18,4 5.442 23,8 19,6 

Samtals 4.957 100,0 22.745 100,0 16,5 



160 FJÁRMÁLATÍÐINDI 

í töfluviðauka hér á eftir má sjá, hvernig 
lánveitingar skiptust á atvinnugreinar árið 
1972 (14. tafla). Hér á eftir fara yfirlit, 

sem sýna hlutfallslega skiptingu lánaflokk-
unar. Miðað er við ársmeðaltöl lána í hverj-
um flokki. 

6. tafla. Lánaflokkun cinstakra stofnana 1972: Hlutföll 
- Miðaö er við meða/útlánastöðu ársins -

Land- Sjávar-
íbúðalán búnaður útvegur Verslun Iðnaður íbúðalán Annað Alls 

Innlánsstofnanir alls 8.6 17,0 21,6 13,1 12,6 27,1 100,0 
Bankar alls 9,2 19,7 21,0 14,5 7,5 36,4 100,0 
Sparisjóðir 6,2 2,3 8,0 6,2 50,3 27,0 100,0 
Innlánsdeildir kaupfélaga .... - - 100,0 - - - 100,0 
Landsbanki 9,7 24,2 18,1 12,5 6,6 28,9 100,0 
Utvegsbanki 0,6 43,6 19,9 12,6 4,8 18,5 100,0 
Búnaðarbanki 23,4 1,3 17,6 16,3 10,6 30,8 100,0 
Iðnaðarbanki 0,2 0,4 16,5 44,5 7,4 31,0 100,0 
Verzlunarbanki 0,8 53,1 9,3 3,7 33,1 100,0 
Samvinnubanki 9,7 4,9 30,7 7,3 15,7 31,7 100,0 
Alþýðubanki 1,1 0,7 19,6 12,9 20,7 45,0 100,0 

7. tafla. Uppnmi lána í einstökum lánaflokkum 1972: Hlutföll 
- Miðað er við meðalútlánastöðu ársins -

Land- Sjávar-
íbúðalán búnaður útvegur Verslun Iðnaður íbúðalán Annað Alls 

Innlánsstofnanir alls 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Bankar alls 91,1 98,3 82,4 94,2 50,9 87,8 84,9 
Sparisjóðir 8,9 1,7 4,6 5,8 49,1 12,2 12,3 
Innlánsdeildir kaupfélaga . .. . - 13,0 - - - 2,8 
Landsbanki 43,9 54,8 32,2 36,9 20,4 41,1 38,7 
Útvegsbanki 1,1 40,6 14,6 15,2 6,0 10,8 15,8 
Búnaðarbanki 40,8 1,2 12,1 18,6 12,6 17,0 14,9 
Iðnaðarbanki 0,1 0,1 3,6 16,2 2,8 5,4 4,8 
Verzlunarbanki - 0,2 12,5 3,6 1,5 6,2 5,1 
Samvinnubanki 5,0 1,3 6,3 2,5 5,5 5,2 4,4 
Alþýðubanki 0,2 0,1 1,1 1,2 2,1 2,1 1,2 

í 6. töflu kemur fram, eins og áður var 
sagt, að öll lán innlánsdeilda kaupfélaga 
eru til verslunar. Þá er helmingur af lánum 
sparisjóða í íbúðalánum, en lán bankanna 
skiptast með öðrum hætti á atvinnuvegina. 
Sé litið á einstaka banka, kemur þó í ljós, 
að þrír þeirra hafa lagt megináherslu hver 
á sinn lánaflokk. Þannig eru tæp 44% af 
lánum Útvegsbankans í sjávarútvegi, tæp 
45% lána Iðnaðarbankans í iðnaði og 53% 
af heildarlánum Verzlunarbankans í verslun. 
Lán annarra banka dreifast nokkru meira, 
þótt með ýmsum hætti sé. 

í 7. töflu er hlutfallsskiptingu lánaflokk-
unar snúið þannig, að sýnt er, hvaðan ein-
stakar atvinnugreinar fá sin lán. Þar kem-
ur fram, að helstu lánastofnanir landbún-

aðarins eru Landsbanki og Búnaðarbanki. 
Sjávarútvegur hefur fengið rúman helming 
sinna lána frá Landsbanka og rúm 40% 
frá Útvegsbanka. Um þriðjungur af lánum 
til verslunar koma frá Landsbanka, en rúm 
50% skiptast að jöfnu milli innlánsdeilda 
kaupfélaga, Útvegs- og Verzlunarbanka. 
Helmingur af lánum til iðnaðar skiptist 
milli Útvegs-, Búnaðar- og Iðnaðarbanka, 
en Landsbanki er þýðingarmesta lánastofn-
un iðnaðarins, því að þaðan koma um 37% 
af lánum innlánsstofnana til þessarar at-
vinnugreinar. 

Sú mynd, sem hér er brugðið upp af 
skiptingu útlána á einstaka flokka, byggist 
á upplýsingum, sem bankar senda hagfræði-
deild Seðlabankans. Lánaflokkun sparisjóða 
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er áætluð með úrtaki. í úrtakinu eru spari-
sjóðir, sem lána um 60% af útlánum allra 
sparisjóða. 

Rétt er að geta þess, að lánafloldcunin 
er ekki hárnákvæm. Fyrirtæki, sem fá lán, 
stunda gjarnan atvinnurekstur á fleiri en 
einu sviði. í þeim tiifellum verður að sjálf-
sögðu að flokka eftir aðaiatvinnugrein 
fyrirtækisins. 

Töfluviðauki. 
Hér á eftir fara nokkrar töflur úr reikn-

ingum innlánsstofnana síðustu tvö ár ásamt 
breytingunni árið 1972. 

8. tafla. Efnahagur viðskiptahankanna. 
í millj. kr. 

Stöðutölur Hreyfing 

1971 1972 1972 
Eignir: 
Sjóður 146,7 224,9 + 78,2 
Seðlabankinn 3.358.4 4.263.8 + 905.4 

Samtals 21.400,4 26.494,1 +5.093,7 

Ýmislegt 481,3 674,4 + 193,1 
Stofnfé og hlutafé 107,5 186,9 + 79,4 
Annað eigið fé 1.180,9 1.334,4 + 153,5 

Alls 21.400,4 26.494,1 +5.093,7 

Ábyrgðir 1.047,4 3.801,2 +2.753,8 

9. tafla. Efnahagur sparisjóða. 
/ millj. kr. 

Stöðutölur Hreyfing 

1971 1972 1972 
Eignir: 

44,4 71,5 + 27,1 
Seðlabankinn 808,1 941,7 + 133,6 

Innstæður í viðskipta-
808,1 + 133,6 

reikningi 153,6 181,4 + 27,8 
Aðrar innstæður . . . . 654,5 760,3 + 105,8 

Útlán 2.453,1 2.883,4 +430,3 
Yfirdráttarlán 228,3 258 0 + 29,7 
Víxlar 1.325,7 1.650,0 + 324,3 

^ Vaxta- og skuldabréf 899,1 975,4 + 76,3 
Ýmislegt 181,7 234,9 + 53,2 

Samtals 3.487,3 4.131,5 +644,2 

Innstæður á viðskipta-
reikningi 110,0 434,0 + 324,0 
Bundið v/bindiskyldu 3.248,4 3.829,8 + 581,4 

Erlendar eignir 168,5 348,1 + 179,6 
Endurlánað erl. lánsfé . . 196,0 515,5 + 319,5 
Útlán 16.504,8 19.861,0 + 3.356,2 

Greiddar óinnleystar 
19.861,0 + 3.356,2 

ábyrgðir 471,0 538,8 + 67,8 
Yfirdráttarlán 3.182,3 3.880,6 + 698,3 
Afurðalán 2.415,2 3.172,4 + 757,2 
Innlendir víxlar 6.750,2 7.802,4 + 1.052,2 

__ Vaxta- og skuldabréf 3.686,1 4.466,8 + 780,7 
Ýmislegt 1.026,0 1.280,8 + 254,8 

Samtals 3.487,3 4.131,5 

Skuldir: 
Veltiinnlán 492,8 574,9 

Hlaupareikningar . . . 318,0 343,9 
Sparisj.ávisanareikn. . 174,8 231,0 

Spariinnlán 2.728,3 3.213,1 
Almennar innstæður . 1.770,6 2.078,4 
Bundnar innstæður . . 957,7 1.134,7 

Seðlabankinn 15,7 46,9 
Ýmislegt 36,2 46,9 
Stofnfé 1,3 6,8 
Annað eigið fé 213,0 242,9 

+ 644,2 

+ 82,1 
+ 25,9 
+ 56,2 
+484,8 
+ 307,8 
+ 177,0 
+ 31,2 
+ 10,7 
+ 5,5 
+ 29,9 

Skuldir: 
Veltiinnlán 3.775,7 4.637,6 -f- 861,0 

Almennir hlaupareikn. 2.286,5 2.702,7 + 416,2 
Sparisj.ávísanareikn. . 1.295,0 1.707,6 412,6 
Geymslufé v/innfl. . . . 194,2 226,4 + 32,2 

Spariinnlán 12.488,0 14.593,0 +2.105,0 
Almenn 7.866,4 9.346,1 + 1 .479,7 
Bundin í 6 mánuði. 1.337,3 1.302,9 - r 34,4 
Bundin í 12 mánuði. 3.036,3 3.655,5 -f- 619,2 
Bundin í 10 ár 248,0 288,5 + 40,5 

Seðlabankinn 2.648,1 3.696,1 + 1.048,0 
Skuld á viðskiptareikn. 0,3 - 0,3 
Endurseld afurðalán . 2.199,8 2.898,1 698,3 
Önnur lán 448,0 798,0 + 350,0 

Erlendar skuldir 718,9 1.372,6 -i- 653,7 
Til skamms tíma 546,0 860,2 + 314,2 
Til Iangs tíma 172,9 512,4 + 339,5 

10. tafla. Úr reikningum Söfnunarsjóðs og 
innlánsdeilda kaupfélaga. 

í millj. kr. 

Stöðutölur Hreyfing 

Söfnunarsjóður íslands: 
1971 1972 1972 

Söfnunarsjóður íslands: 
Innstæður 45,1 45,6 + 0,5 
Útlán 45,0 45 4 + 0,4 

Innlánsdeildir kaupfélaga: 
45,0 + 0,4 

Innstæður 782,0 871,6 + 89,6 
Bundnar innstæður í 

782,0 + 89,6 

Seðlabanka 153,0 167,6 + 14,6 
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11. tafla. Efnahagur einstakra viðskiptabanka í árslok 1972. 

Lancls- Útvegs-
1 millj. kr. banki banki 

Eignir: 
Sjóður 61,7 51,1 
Seðlabankinn: 

Innstæður á viðskiptareikningi 33,8 7,6 
Bundið v/alm. bindiskyldu . . . 1.614,0 554,2 
Aðrar innstæður 

Erlendar eignir 301.8 46,3 
Endurlánað erlent lánsfé . . . . 515,5 
Útlán: 

Greiddar óinnleystar ábyrgðir 494,1 44,5 
Yfirdráttarlán 1.013,4 1.364,9 
Afurðalán 1.894,8 486,5 
Innlendir víxlar 3.267,7 1.076,8 
Verðbréf 2.184,9 595.4 

Ýmislegt 421,7 232,9 

Bún- Iðn- Verzl- Sam- Viðskipta-
aðar- aðar- unar- vinnu- Alþýðu- bankar 
banki banki banki banki banki alls 

38,9 13,0 12,3 44,9 3,0 224,9 

347,2 0,7 0,4 32,6 11,8 434,0 
792,1 252,6 259,2 268,4 89,3 3.829,8 

_ _ _ _ _ 348,1 
- - - - - 515,5 

_ _ _ 0,2 _ 538,8 
730,4 191,1 187,7 354,6 38,5 3.880,6 
730,1 4,0 _ 57,0 _ 3.172,4 

.320,0.. 705,8 729,1 445,4 257,6 7.802,4 
872.2 218,0 227,2 333,9 35,3 4.466,8 
303,5 83,9 74,7 100,2 63,7 1.280,8 

Alls 11.803,4 4.460,2 5.134,4 1.469,1 1.490,6 1.637,2 499,2 26.494,1 
Skuldir: 

Veltiinnlán: 
Almennir hlaupareikningar . . 1.307,3 501,3 528;1 127,1 97,5 133,0 8,4 2.702,7 
Sparisjóðsávísanareikningar.. 683,5 155:3 480,2 77,0 118,7 160,6 32,3 1.707,6 
Geymslufé v/innflutnings . . . . 161,1 65,3 - - - - - 226,4 

Spariinnlán: 
Almenn 3.771,4 1.377,4 2.093,4 547,1 640,8 685,0 231,0 9.346,1 
Bundiní 6 mánuði 385,0 143,5 274,3 125,2 208,9 112,2 53,8 1.302,9 

í 12 „ 1.264.9 511,7 802,7 379,5 220,3 352,3 124,1 3.655,5 
í l O á r 145,7 51,8 65,4 5,7 6,2 11,8 1,9 288,5 

Seðlabankinn: 
Skuld á viðskiptareikningi... - - - - - - -
Endurseld afurðalán 1.633,7 433,0 716,0 54,8 7,2 53,4 - 2.898,1 
Önnurlán 430,0 215,0 5,0 47,0 101,0 - - 798,0 

Erlendar skuldir: 
Til skamms tíma 143,7 716,5 _ _ _ _ _ 860,2 
Til langs tíma 512,4 _ _ _ _ _ _ 512,4 

Ýmislegt 371,8 125,9 70,3 50,6 19,4 29,5 6,9 674,4 
Stofnfé og hlutafé - 7,3 - 30,0 29,1 80,5 40,0 186.9 
Annað eigið fé 992,9 156,2 99,1 25,2 41,5 18,9 0,6 1.334,4 

Alls 11.803,4 4.460,2 5.134,4 1.469,1 1.490,6 1.637,2 499,2 26.494,1 

Ábyrgðir=Ábyrgðatryggingar.. 1.888,9 668,0 271,6 88,0 80,7 73,8 10,2 3.081,2 

12. tafla. Eiginfjárhlutföll í innlánsstofnunum. 
(Eigið fé í % af niðurstöðutölu efnahagsreiknings) 

1968 
Landsbanki 10,7 
Útvegsbanki 5,1 
Búnaðarbanki 2,7 

1969 1970 1971 1972 
10,9 10,6 9,5 8,5 
4,8 4,8 3,7 3,7 
2,4 2,2 2,1 1,9 

Iðnaðarbanki . . . . 3,5 
Verzlunarbanki . . 6,2 
Samvinnubanki . . 2,3 
Alþýðubanki -^2,1 

3,1 2,8 2,5 3,8 
5,2 5,0 5,0 4,7 
2,2 2,5 2,2 6,1 

-r0,9 -=-0,7 12,4 8,1 

Bankar alls 7,2 6,9 6,6 6,0 5,7 
Sparisjóðir 7,6 7,0 6,5 6,1 5,9 
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13. tafla. Efnahagur sparisjóða í árslok 1972. 
Sparisjóðir með 

heildarinnlán 
Sp.sj. Sp.sj. Sp.sj. Sp.sj. Sp.sj. Spari-

Rvíkur í Kefla- Hafnar- Mýra- Kópa- 50-150 0-50 sjóðir 
í millj. kr. og nágr. vik fjarðar sýslu vogs m.kr. m.kr. alls 

Eignir: 
Sjóður 9,2 5,6 1,2 2,7 0,5 28,7 23,6 71,5 
Seðlabankinn: 

Innstæður á viðskiptareikningi 2,3 - 15,3 33,8 5,0 78,3 46,7 181,4 
Aðrar innstæður 110,6 90,9 97,6 51,7 31,7 273,0 104,8 760,3 

Útlán: 
Yfirdráttarlán - 109,0 1,0 - 18,4 118,5 11,1 258,0 
Víxlar 74,2 99,8 334,8 162,1 95,1 687,0 197,0 1.650,0 
Vaxtabréf og skuldabréf 369,2 295,9 20,5 34,2 19,5 156,9 79,2 975,4 

Ýmislegt 41,0 4,5 25,4 7,3 9,3 109,1 38,3 234,9 

Alls 606,5 605,7 495,8 291,8 179,5 1.451,5 500,7 4.131,5 
Skuldir: 

Veltiinnlán: 
Hlaupareikningar - 41,6 34,5 44,6 11,2 161,4 50,6 343,9 
Sparisjóðsávísanareikningar.. 42,7 60,4 46,8 17,8 13,0 42,1 8,2 231,0 

Spariinnlán: 
Almenn 266,4 261,8 265,2 135,2 88,1 770,7 291,0 2.078,4 
Bundin í 6 mánuði . . . . 83,1 26,7 31,9 10,0 18,3 108,3 33,7 312,0 

Í12 „ . . . 182,1 97,5 82,4 53,1 38,3 250,0 63,8 767,2 
í l O á r 5,6 6,6 6,6 5,8 1,3 21,8 7,8 55,5 

Seðlabankinn - 45,0 - - - 0,2 1,7 46,9 
Ýmislegt 2,1 7,5 7,3 7,3 6,4 16,7 6,2 53,3 
Stofnfé og annað eigið fé . 24,5 58,6 21,1 18,0 2,7 80,3 37,7 242,9 

Alls 606,5 605,7 495,8 291,8 179,3 1.451,5 500,7 4.131,5 

14. tafla. Lánaflokkun innlánsstofnana 1972. 

1971 1972 Hreyfing 1972 
í millj. kr. 

Bankar Sparisj. Bankar Sparisj. Bankar Sparisj. Alls 
Ríkissjóður og ríkisstofnanir . . . . 346 19 464 16 + 118 3 + 115 
Bæjar- og sveitarfélög 589 166 543 107 46 59 105 
Lánastofnanir 1.228 5 1.320 1 + 92 -f- 4 + 88 

Fjárfestingarlánasjóðir 1.217 1 1.309 1 + 92 - + 92 
Aðrar 11 4 11 - - 4 + 4 

Fyrirtæki 11.814 772 14.715 737 +2.901 -7- 35 +2.941 *) 
Landbúnaður 1.778 162 2.280 59 + 502 -i-103 + 399 
Sjávarútvegur 2.783 60 3.528 60 + 745 - + 745 
Verslun 3.581 187 4.119 238 + 538 + 51 + 6641) 
Iðnaður 2.324 142 2.939 142 + 615 - + 615 
Byggingarverktakar íbúða . . . 165 69 234 91 + 69 + 22 + 91 
Aðrir byggingarverktakar . . . 144 19 195 27 + 51 + 8 + 59 
Samgöngur 588 63 779 73 + 191 + 10 + 201 
Raforkumál 23 22 40 12 + 17 10 + 7 
Þjónustustarfsemi 428 48 601 35 + 173 -H 13 + 160 

Einstaklingar 2.515 1.479 2.810 2.020 + 295 +541 + 836 
íbúðarbyggingar 1.277 1.236 1.478 1.737 + 201 +501 + 702 
Annað 1.238 243 1.332 283 + 94 + 40 + 134 

Útlán, alls 16.492 2.441 19.852 2.881 +3.360 +440 +3.8751 ) 
Lán innlánsstofnana innbyrðis . . . 14 4 9 3 -r 5 -h 1 -r- 6 

J) Þar af innlánsdeildir kaupfélaga + 75. 
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