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Ekki góðra kosta völ 

i . 

Flest lífsins yæ'Öi eru takmörkuö.Þessi 
harða staðreynd er kjarni efnahags-
vanda allra tima. Við þurfum þvi sem 
einstaklingar og þjóð a'd sniöa okkur 
stakk eftir vexti og skipta takmörkuö-
um afrakstri framleiöslunnar milli 
margvislegra þarfa. Og þessar þarfir 
eru ekki gefin stærð, heldur fara þær 
sivaxandi, þar sem flestir vilja bæta 
hag sinn sem einstaklingar, og sam-
eiginlega viljum viö leggja vaxandi fjár-
muni af mörkum til þess að bæta þjóð-
félag okkar og umhverfi. Svo mætti 
lengi telja, enda snýst mikill hluti af 
lífi olckar um togstreituna um skiptingu 
þjóðartekna og hvernig ráðstafa skuli 
útgjöldum opinberra aðila til sameigin-
legra verkefna. 

Ástæðan fyrir þvi, að lausn þessa 
vanda hefur ekki orðið enn erfiðari en 
raun ber vitni, liggur fyrst og fremst i 
siaukinni framleiðslu i tækniþjóðfélagi 
nútimans. Með hverju ári hefur að jafn-
aði verið meira til skiptanna en áður. 
Þess vegna hefur verið hægt að sinna 
nýjum verkefnum og auka hlutdeild ein-
stakra hópa i þjóðartekjum án þess að 
skerða hlut annarra. Það svigrúm, sem 

aukning þjóðartekna hefur veitt, hefur 
þvi auðveldað mjög lausn þeirra þjóð-
félagslegu vandamála, sem skiptingu 
takmarkaðs ráðstöfunarfjár þjóðarinn-
ar hljóta ætið að fylgja. 

II. 
Ör aukning þjóðartekna skiptir þó 

ekki ein máli. Enginn vafi er á þvi, að 
jafn og árviss hagvöxtur er farsælli en 
miklar sveiflur i aukningu þjóðartekna, 
þótt vöxturinn sé hinn sami að meðal-
tali i báðum dæmum, ef yfir lengri tima 
er litið. Þvi meiri sem festan er i aukn-
ingu ráðstöfunarfjár þjóðarbúsins, 
þeim mun auðveldara er að marka raun-
hæfa og hófsamlega stefnu frá ári til 
árs bæði i launamálum og i áætlunum 
umopinberar framkvæmdir og þjónustu. 
Ef hins vegar skiptast sifellt á feit ár og 
mögur, verður öll hagstjórn erfiðari,þar 
sem forsendur launasamninga og út-
gjaldafyrirætlana geta þá breytzt 
skyndilega og með ófyHrsjáanlegum 
hætti, svo að það, sem virtist auðvelt og 
sjálfsagt fyrir ári, er nú orðið óhóflegt 
og jafnvel óframkvæmanlegt. Enginn 
vafi er á þvi, að óstöðugleikinn i þróun 
þjóðarbúskapar Islendinga á undanförn-
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um áratugum er meginorsök þess, hve 
erfitt hefur reynzt a'ð samhæfa hér á 
landi ey&slu og aflafé og tryggja þannig 
sæmilegan stöðugleika i verölagi og ytri 
stöðu þjóðarbúsins. 

Sjaldan hefur þetta komiö skýrar i 
Ijós en nú á allra siöustu árum. 1 kjölfar 
efnahagserfiðleika áranna 1967—1969 
sigldi fjögurra ára velmegunarskeiö, 
þegar saman fór ör aukning framleiðslu 
og batnandi vi'ðskiptakjör viö útlönd, og 
jukust raunverulegar ráðstöfunartekjur 
þjó'ðarinnar um meira en 9c/o að meðal-
táli á ári á þessu tímabili. Ekki er að 
furða, þótt svo löng og samfelld aukn-
ing tekna hefði gagnger áhrif á hug-
myndir manna um greiðslugetu þjóðar-
búsins út á við og hvað það gseti borið 
i auldnni neyzlu og fjárfestingu. Virtist 
trúin á áframhaldandi velmegun vaxa 
með hverju ári, enda var aldrei hærra 
stefnt en i áætlunum um aukningu opin-
berra útgjalda og samningum um launa-
hækkanir um og eftir áramótin 1973 og 
1974.. Mönnum var ekki Ijóst, þótt ýms-
ar blikur væru á lofti, að vaxtarskeið 
þjóðartekna væri þá þegar á enda, en 
framundan væri snögg og afdrifarik 
rýrnun viðskiytakjara og þar með raun-
verulegra þjóðartekna. Stefndi þvi brátt 
i stórfellda umframeyðslu þjóðarbúsins, 
er lýsti sér bæði í innlendri verðbólgu og 
geigvænlegum greiðsluhalla við útlönd. 

III. 
Þvi miður var ekki brugðizt við þess-

um vanda nægilega snemma, en á meðan 
eyddist upp sá gjaldeyrisforði, er safn-

azt hafði í undanförnu góðæri, og er-
lendar skuldir þjóðarbúsins jukust hröð-
um skrefum. Þessi dráttur varð þvi til 
þess, að það svigrúm, sem traust gjald-
eyrisstaða veitir til þess að milda áhrif 
lækkandi þjóðartekna á hag almennings 
og framkvæmdagetu þjóðarbúsins, var 
að mildu leyti fullnotað, áður en gripið 
var til raunhæfra ráðstafana til þess 
að ráða bót á efnahagsvandanum. 

t þeirri erfiðu stöðu, sem þannig er 
upp komin, er engra góðra kosta völ. 
Stjórn efnahagsmála hlýtur, unz ytri 
aðstæður batna, að einkermast af hreinni 
varnarbaráttu, þar sem reynt verði að 
koma i veg fyrir, að samdráttur ráð-
stöfunarfjár þjóðarinnar hafi i för með 
sér ört minnkandi eftirspurn eftir 
vinnuafli, eins og átt hefur sér stað viða 
um heim siðustu mánuði, eða skerði um 
of hag þeirra, er við þrengst kjör búa. 
Hér er ekki lengur um það að tefla, 
hvernig dreifa skuli ávöxtum aukinna 
þjóðartekna milli hagsmunahópa og 
ákjósanlegrar uppbyggingar, heldur 
hitt, hvernig jafna skuli almennu, efna-
hagslegu áfalli með sem réttlátustum 
hætti og takmarka bæði neyzlu og fjár-
festingu, án þess að um of dragi úr 
framleiðslu og arðbærri uppbyggingu. 
En allt hlýtur þetta að takmarkast af 
þvi, að þjóðin geti staðið við skuldbind-
ingar sinar erlendis og haldi þvi trausti, 
sem er forsenda þess, að fjármagn fáist 
áfram til atvinnuþróunar i landinu. 

Margar þjóðir eiga nú við svipuð 
vandamál að etja, þótt i minna mæli sé. 
Sumar þeirra eiga við að glima allt i 
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senn, öra verðbólgu, alvarlegan greiöslu-
halla viÖ útlönd og stórfellt atvinnu-
leysi. Enn hefur tekizt aö forðast 
atvinnuleysi hér á landi, þótt verð-
bólgan sé ör og staðan út á við erfi'ö. 
Hversu lengi þaö tekst, ræðst áreiöan-
lega fyrst og fremst af þvi, aö öllum al-
menningi sé Ijós nauösyn þess, aö rekstri 
atvinnuveganna verði að veita sem mest-
an forgang um sinn, bæði á kostnað al-
mennra lifskjara og ýmissa þeirra verk-
efna i opinberum framkvæmdum og 
þjónustu, sem auðveldast er að frestci 
án þjóðhagslegs tjóns. 

IV. 
í svo þröngri stöðu hvilir mestur 

þungi annars vegar á ákvörðunum i 
launamálum, en hins vegar á fjármála-
stjórn rikis og sveitarfélaga. Þótt allar 
stéttir hafi orðið að talca á sig verulega 
kjaraskerðingu vegna verðbólgu undan-
farinna mánaða, er enginn grundvöllur 
til að ráðci þar bót á með almennum 
launahækkunum, sem eingöngu myndu 
auka á verðbólguna og þrengja hag at-
vinnuveganna. Eina raunhæfa markmið 
launacikvarðana við þessar aðstæður er 
að tryggja sem réttlátasta tekjuskipt-
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ingu og clraga úr lífskjaraskerðingu lág-
launamanna. Á vettvangi opinberra 
fjármála er á sama hátt nauðsynlegt að 
stuðla að réttlátri dreifingu þeirra 
byrða, sem á skattgreiðendur verður að 
leggja, draga jafnframt úr þeim út-
gjöldum, sem ekki stuðla beinlinis að 
aukinni framleiðslu, og styrkja hag 
þjóðarbúsins. 

Þótt hér sé ekki um góða kosti að 
velja, veltur á miklu, að menn viki sér 
ekki undan vandanum, heldur taki á 
honum af festu og raunsæi. Þrátt fyrir 
allt er efnahagsstaða Islendinga enn 
sterlc í grundvallaratriðum, ef þeir gæta 
þess að rifa seglin um stund, unz þvi 
veðri slotar, sem nú gengur yfir i efna-
hagsmálum heimsins. 

J.N. 



Guðmundur Magnússon, próf.: 

Skilyrði hagvaxtar 
Grein þessi er aö mestu samhljóða erindi, sem f lut t var 
á vcfftim Háskóla íslands í mars sl. 

Skilyrði hagvaxtar. 
Það er alldjarft að ætla sér að fjalla um 

skilyrði hagvaxtar í nokkurra stundar-
fjórðunga fyrirlestri. En sumir telja djarf-
an hug eina af forsendum framfara , svo að 
það hæfir e. t. v. ekki efninu illa að færast 
mikið í fang. 

Þá væri það sennilega nær tíðarandan-
um að tala um „núllvöxt", sem svo mætti 
kalla, því að margir sjá í hagvextinum böl-
vald samtíðarinnar. Það er hins vegar af 
ráðnum hug, sem ég hyggst fjalla um skil-
yrði fyrir hagvexti fremur en þau skilyrði, 
sem hagvöxtur setur þjóðfélaginu, enda 
þótt yf i rskr i f t fyrirlestrarins megi skilja 
á þessa tvo vegu. 

Þau atriði, sem tekin verða til meðferð-
ar, eru: 
1. Mælikvarðar á efnahagslegar f ramfar i r . 
2. Stutt hagvaxtarsaga. 
3. Skýringar hagvaxtar og tilraunir til 

mælingar á framlagi einstakra þátta. • 
4. Hagvöxtur hér á landi. 
5. Þróunarlöndin. 
6. Núllvöxtur og samtíðin í ljósi sögunnar. 

1. Mælikvarðar d efnahagslegar framfarir. 
Þótt flestir séu sammála um, hvaða 

heimsins gæði eru eftirsóknarverð, er það 
afar einstaklingsbundið, í hve ríkum mæli 
sóst er ef t i r þeim og hver getan er til að 

öðlast þau. Samanburður á gildismati 
tveggja eða fleiri einstaklinga er hæpinn, 
og ýmis atriði hagsældar eru tormælanleg. 
Öllum hagfræðingum er þetta ljóst. Eigi að 
síður hafa þeir leitast við að mæla hagsæld 
eða velferð með tölum. Með því móti er 
unnt að gera samanburð milli landa og 
tímaskeiða. 

Sá mælikvarði á aukningu hagsældar, 
sem yfirleitt er notaður, er vöxtur þjóðar-
framleiðslu á mann á ári eða vöxtur þjóð-
artekna á mann á ári. Þjóðartekjur eru 
skilgreindar sem þjóðarframleiðsla að við-
bættum viðskiptakjaraáhrifum, sem eru 
jákvæð, ef verðlag útf lut tra afurða hækk-
ar tiltölulega meira en verðlag innfluttra 
afurða. 

Á sama hátt og ein lykiltala sýnir tak-
markaða mynd af stöðu fyrirtækis og hæð 
manns gefur fá t t til kynna um heilsufar 
hans og andlegan þroska, veita tölur um 
þjóðarframleiðslu á mann og vöxt hennar 
ekki tæmandi upplýsingar um þjóðarhag. 

Þar sem ekki er hægt að leggja saman 
ull, fisk og stóla, verður að vega þessar 
afurðir saman með einum eða öðrum 
hætti. Er þá auðveldast, eins og gert er í 
reynd, að nota markaðsverð sem vogtölur 
og leggja saman verðmætið í krónum. Þar 
með eru þó ekki öll vandamál leyst. Færa 
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þarf skipulega þjóðhagsreikninga yfir inn-
byrðis samskipti atvinnugreina og við-
skipti út á við til að fá samræmi í útreikn-
ingana og forðast tvítekningu. Ef verð-
afstöður eru brenglaðar, verður að hafa 
slíkt í huga við samanburð milli atvinnu-
greina eða landa. Þannig getur röng geng-
isskráning ruglað samanburð. Sem dæmi 
um þetta má nefna, að ísland var árið 1953 
í 12.—15. sæti meðal þjóða heims, ef raðað 
er eft ir þjóðarframleiðslu á mann, mældri 
í Bandaríkjadölum. Árið 1970 voru íslend-
ingar sennilega á svipuðum stað í röðinni, 
en höfðu í millitíðinni komist upp í þriðja 
sæti, árið 1966. Það ár var að vísu mjög 
hagstætt, en útskýrir ekki tilfærsluna að 
öllu leyti. 

Sama máli gegnir, ef vinnutími er mis-
langur eða mismikið er treyst á verslun 
á markaði og viðskipti í fríðu. Þannig 
hefur ekki verið venja að taka ógreidda 
heimilisvinnu með í þjóðhagsreikningnum 
og sígilt dæmi um áhrif þessa á niðurstöð-
una er af ráðskonunni, sem giftist húsráð-
andanum og minnkar þannig þjóðarfram-
leiðsluna. Matsaðferðin getur m. a. leitt 
til ofmats á stöðu þeirra þjóða, sem treysta 
á markaðsbúskap, á kostnað þeirra, sem 
stunda bein vöruskipti. Önnur atriði geta 
haf t áhrif í gagnstæða átt eins og notkun 
gildandi hráefnisverðs í þróuðum löndum 
við mat á stöðu vanþróaðra ríkja. 

A síðustu árum hefur þess verið freistað 
að breyta magntölum um hagvöxt í eins 
konar velferðarvisitölur. Er þá tekið til-
lit til ýmissa jákvæðra og neikvæðra áhrifa 
magnvaxtar, sem svo mætti kalla, til að-
greiningar f r á hagvexti. Með þessu móti 
fæst betri mælikvarði á það, sem stefnt 
er að, þ. e. hagsæld eða velferð. Magnvöxt-
urinn er skertur vegna mengunar og eyð-
ingar umhverfis, en aukinn vegna fram-
laga fjölskyldumeðlima án endurgjalds til 
heimilishalds o. fl. Leiðrétting fyr i r vinnu-
tímastyttingu mundi einnig hafa mikil 
áhrif til hækkunar á velferðarvísitölunni 
yfir lengri tíma séð. 

Hættan við beitingu þeirra mælikvarða, 
sem hér hafa verið nefndir, er sú, að þeir 

séu misnotaðir eða rangtúlkaðir, eins og 
oft vill verða með hugtök og kenningar 
hagfræðinnar. 

2. Stutt hagvaxtarsaga. 
Hraður vöxtur framleiðslunnar á mann 

reiknað er tiltölulega nýtt fyrirbrigði. 
Þær f ramfar i r , sem orðið hafa á siðustu 
áratugum, eru stórfelldari en þær, sem áður 
áttu sér stað um aldaraðir. J a f n f r a m t 
hefur fólksfjölgun viðast hvar orðið örari, 
sem jafngildir því, að framleiðslan í heild 
hefur vaxið enn hraðar en framleiðslan, 
jafnað niður á fjölda íbúa. 

Simon Kuznets, sem helgað hefur líf sitt 
talnasöfnun og töflugerð um hagþróun 
þjóða og hlotið Nóbelsverðlaunaígildi 
sænska seðlabankans að launum, hefur 
leikið sér að því að reikna með mismun-
andi hagvexti a f tu r á bak í tímann til að 
fá hugmynd um, hve hagvöxtur gæti hafa 
verið mikill fy r r á tímum, en f á t t er að 
sjálfsögðu um tölulegar upplýsingar í 
þeim efnum. í ljós kemur, ekki á óvart, að 
hefði hagvöxtur verið jafnmikill langtím-
um saman og hann var á síðustu áratugum, 
hlytu þjóðartekjur á mann að hafa verið 
nálægt 2000 kr. í Bretlandi árið 1660, árið 
1800 í Svíþjóð og 1900 í Mexíkó. 

Þessi talnaleikur staðfestir einungis 
þann grun, að hagvöxtur hlýtur að hafa 
verið óverulegur fy r r á tímum. Sömuleiðis 
bendir margt til þess, að hann hafi verið 
óreglulegur og tilviljanakenndur. 

S. Skýringar hagvaxtar og tilraunir til 
mælingar á framlagi einstakra þátta. 

Fyrir einni öld eða svo framleiddu iðn-
ríki í fremstu röð u. þ. b. tvöfalt eða þre-
falt meira á mann reiknað en hin ýmsu 
lönd Asíu, Afríku og Suður-Ameríku. Nú 
er munurinn tífaldur, fimmtánfaldur, jafn-
vel tuttugufaldur. í einn stað hafa risið 
þjóðir hagsældar, i annan stað samfélög ör-
birgðar. Þessi þróun á sér margvíslegar 
skýringar. Hvert land á sína sögu, félags-
legu rætur og menningararf. Hagfræðing-
ar hafa reynt að greina, hvað sé sameigin-
legt og hvað sérstætt í hagþróun mismun-
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andi þjóða í því skyni að geta vísað þeim 
löndum veginn, sem feta vilja í fótspor 
frumkvöðlanna. Enda þótt ekki sé unnt að 
elta slóðir annarra blindandi og lausn hvers 
verkefnis kalli á tilbrigði við aðalstefið, 
eru þau grundvallarviðfangsefni, sem leysa 
þarf í hverju hagkerfi, svipuð. Þeir þættir, 
sem mestu valda um, að magn þeirra gæða, 
sem út kemur úr framleiðslurás, sé meira 
en magn þeirra gæða, sem varið er til fram-
leiðslunnar, eru einkum: 

1. Auðlindir. 
2. Fjármunamyndun. 
3. Tækniframfarir . 
4. Menntun. 
5. Framleiðslutilhögun og stjórnun. 
6. Samband f ramfara og þjóðfélagshátta. 
7. Markaðsaðstæður. 
8. Stjórn efnahagsmála o. fl. 

Þessir þætt ir munu ræddir hver fyr i r 
sig, en í reynd eru þeir samofnir. Fjár-
munamyndun hefur bæði jákvæð og nei-
kvæð áhrif á auðlindir (sbr. mengun og 
ræktun"). Menntun hefur áhrif á fram-
leiðslutilhögun og stjórn efnahagsmála, sem 
svo a f tu r hefur áhrif á notkun auðlinda, 
markaðsaðstæður o. fl. 

Samspil einstakra þátta hefur orðið æ 
ljósara, ef t i r því sem vitneskja um hag-
þróun hefur orðið meiri. í upphafi leituðu 
menn að einhverjum einum tilteknum afl-
vaka, auðlindum, f jármagni, tækniþekk-
ingu, menntun eða ,,réttu" hugarfari . Vart 
hefur ein kenning litið dagsljósið, fy r r en 
önnur hefur leyst hana af hólmi. J a fn f ramt 
hefur listinn yf i r nauðsynleg skilyrði hag-
vaxtar orðið æ yfirgripsmeiri og einstakir 
þættir óáþreifanlegri. Þetta á sérstaklega 
við um þróunarlöndin. Það, sem hér verður 
sagt um skýringar hagvaxtar, á við þau 
lönd, sem þegar hafa fetað f ramfarabraut-
ina, nema annað sé tekið fram. 

AuSlindir. Með auðlinclum er hér talið 
jarðnæði, landi'ými og sjávarrými. Því 
verður vart neitað, að betra sé að öðru 
jöfnu að hafa heldui' meira af náttúru-
gæðum en minna. Snar þáttur sögu Vestur-
landa er landnám, landafundir og notkun 

nýrra hráefna og afleiddra efna. Stað-
reyndir sýna þó, að unnt er að ná sam-
bærilegum lífskjörum í löndum, búnum 
misjöfnum landkostum, eins og sést af 
samanburði á lífskjörum í Frakklandi og á 
íslandi, Ai'gentínu og Svíþjóð, Ástralíu og 
Bretlandi, enda er unnt að lesa bók eftir 
bók um hagþróun, án þess að minnst sé á 
auðlindir sem mikilvæga forsendu fram-
fara. Þó fer ekki h já því, að jarðnæði og 
hráefni hafi haf t meira að segja áður fyrr , 
sbr. efnahagsþróun Bandaríkjanna og 
Kanada. Nú eru minni líkur á, að ný lönd 
og hráefni finnist, enda þótt enn komi 
mikilvæg hráefni í leitirnar, sbr. olíuna í 
Norðursjó og úraníum á Grænlandi. 

Það ei' einkum vegna ótta við, að forða-
búr heimsins sé að tæmast, að athygli 
manna hefui' beinst að auðlindum jarðar 
á ný. Nánar mun vikið að þessu síðar. 

Bættar samgöngur hafa í senn verið 
forsenda og afleiðing f ramfara . Hreyfan-
leiki hráefna og afurða hefur aukist og 
leyft meiri sérhæfingu og fjöldaframleiðslu 
en ella. 

Fjármunamyndun. Hin hefðbundna þrí-
skipting framleiðsluþátta vai' lengi vel í 
f jármagn, vinnuafl og jarðnæði. Þar sem 
fjármagnið varð eftir landafundina í Nýja 
heiminum og með öðrum byltingum sá 
þáttur, sem takmarkaði framleiðsluna, er 
ekki nema eðlilegt, að athyglin hafi beinst 
að hlutverki hans í hagvexti. 

Hlutverki f jármagns má lýsa á ýmsa 
vegu. Aðallega ei' þó um þr já r leiðir að 
velja: 

1. Hver þarf fjármunamyndunin að vera 
til að leysa vöxt úr læðingi, viðhalda 
honum eða auka hann? 

2. Hvernig er unnt að skapa eða útvega 
það f jármagn, sem nauðsynlegt er? 

3. Hver er framleiðni fjármagnsins eða 
hvernig nýtist það? 

Einna þekktust kenning á þessu sviði 
er flugtakskenning Rostows. Hún samein-
ai' reyndar fjármunamyndun og þá for-
sendu, að til þess að varanlegur vöxtui' 
hefjist , verði að gera visst lágmai'ksátak, 
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rétt eins og flugvél þarf tiltekna orku til 
flugtaks. Eitt aðalskilyrða Rostows fyr i r 
flugtaki er, að fjármunamyndun aukist úr 
5% eða minna í 10% eða meira af "þjóðar-
framleiðslunni. Hann gerir j a fnf ramt til-
raun til að dagsetja flugtak ýmissa þjóða. 
Hann t.elur það hafa átt sér stað í Bret-
landi 1783—1802, í Frakklandi 1830—1860, 
í Bandaríkjunum 1843—1873, Japan 1878 
—1900 og Rússlandi 1890—1914. ísland 
mundi sennilega lenda upp úr síðustu alda-
mótum í þessari upptalningu. 

Enda þótt kenningin um þröskuldaráhrif 
sé heillandi, er hún hó of einföld og altæk 
til að gilda í reynd. Ástæðan er einfaldlega 
sú, að þröskuldarnir eru fleiri en f j á r -
munamyndunin ein og erf i t t er að sjá 
fyrir , hvern þeirra er fyrs t rekist á. 

Forsendur fyr i r mikilvægi f jár fes t ingar 
kalla á svar við því, ef t i r hvaða leiðum 
f jármagn til þeirra á að koma. 

Sumir sagnfræðingar hafa rakið spörun, 
h. e. að leggja til hliðar fremur en eyða 
öllu i neyslu samstundis, til siðaskiptanna 
og ráðdeildarsemi Kalvínista. Svo virðist þó 
sem það hafi verið álitin dyggð í öllum 
trúarbrögðum að stilla eyðslu og munaði 
í hóf. Það er heldur ekki nóg að spara 
undir koddanum eða geyma féð i persnesk-
um teppum eða gulli, eins og tíðkast í 
Austurlöndum. Til þess að sparnaður verði 
uppspretta framfara, verður að vera fyr i r 
hendi vilji til að framleiða og virkja féð 
til framkvæmda. 

í frumstæðum þjóðfélögum fara spörun 
og f já r fes t ing yfirleitt saman hjá einum 
og sama ákvarðanda. í þróuðum ríkjum 
hafa tengslin milli ákvarðana um að spara 
og f já r fes ta verið rofin. Þetta þýðir m. a., 
að sömu kenningar um þýðingu sparnaðar 
gilda yfirleitt ekki í þróuðum og vanþróuð-
um ríkjum. Ein ástæða hagsveiflna i þróuð-
um ríkjum er einmitt sú, að fyrirætlanir 
þeirra, sem Ieggja til hliðar, og þeirra, sem 
f jár fes ta , standast ekki á. í löndum, sem 
skammt eru komin á framfarabrautinni, er 
vandinn vfirleitt sá að koma til leiðar breyt-
ingum á þjóðfélagsskipan, sem stuðla að 
aukinni sparifjármyndun. 

Reynslan sýnir, að aukinn sparnaður 
kemur í upphafi að litlu leyti f r á heimilun-
um, þ. e. af almennum launatekjum. Undan-
tekning að þessu Ieyti er þó Japan. Sparn-
aður hefur vaxið mest, þegar saman hafa 
farið heppilegar f jármálastofnanir til að 
miðla f jármagninu og stækkun athafna-
geira þjóðfélagsins, sem svo mætti kalla. 
Þessi athafnageiri hefur í vestrænum ríkj-
um verið hópur einkakapitalista, en í aust-
antjaldslöndum hópur ríkiskapitalista, sem 
ráðist hafa í — að þeirra dómi — hag-
kvæma fjárfest ingu. 

Samfara aukningu sparnaðarkvótans, þ. 
e. sparnaðar sem hlutfalls af þjóðarfram-
leiðslu, er yfirleitt aukin hlutdeild hins 
opinbera í þjóðartekjum. Hluti sparnaðar-
ins er þá svo að segja þvingaður fram 
gegnum skattakerfið. Sömuleiðis getur 
verðbólga mvndað þvingaðan sparnað ocr 
beint sparnaði og fiármunamyndun inn á 
tilteknar brautir. Ovarlegt virðist þó að 
treysta til lengdar á, að hin jákvæðu áhrif 
hennar að þessu le.yti yfirbugi hin nei-
kvæðu, þar sem hætt er við, að skamm-
tímnhagsmunir sitji í fyrirrúmi fyr i r lang-
tímahagsmunnm og að verðgildi peninga 
rýrni það ört, að grafið sé undan trúnni 
á friálsan sparnað. 

Sé litið á fiármagnið f rá þeim sjónar-
hóli, hvernig þ,°ð nýtist, er talsvert langt 
síðan hagfræðingar tóku ef t i r því, að sam-
bandið milli framleiðsluaukningar og þess, 
sem f já r fes t er, hefur verið allstöðugt yfir 
tímann séð í vestrænum löndum og veru-
legt samræmi verið milli landa að þessu 
leyti, með nokkrum undantekningum þó, 
fsem sanna regluna). 

Sem grófan mælikvarða á nýtingu f j á r -
magns má nota svonefndan fjármagnsnýt-
ingarstuðul fá jaðrinum), sem segir, hve 
margar krónur þarf að f j á r fes ta nú til að 
fá einnar krónu framleiðsluaukningu um 
framtíðarárabil. Ef hlutfallið er t. d. 3 á 
móti 1, þarf 3 krónur í f járfest ingu nú til 
að framleiða jafngildi einnar krónu i verð-
mætum í viðbót í framtíðinni, þ. e. með 
öðrum orðum 1% aukning f jánnunamynd-
unar veldur 0,33% aukningu framleiðslu. 
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Því hærr i sem þessi stuðull er, þeim 
mun meira f j á r m a g n þarf til að auka f ram-
leiðsluna um tiltekna tölu. Hann hefur 
víðast verið á bilinu 3—5 1 iðnríkjum í 
fremstu röð. Athyglisvert er, að Noregur 
sker sig talsvert úr að þessu leyti, en þar 
var hann 9,5 að meðaltali á tímabilinu 
1949—1959. Á sama tímabili er hann talinn 
hafa verið tæplega 5 á íslandi, en nær 6 
á tímabilinu 1950—1969 í heild, en þessa 
hækkun má að verulegu leyti rekja til van-
nýtingar afkastagetu á árunum 1967— 
1968. Þet ta gæti einnig verið vegna þess, 
að f j á rþö r f in til að ná sama af raks t r i er 
talin hafa aukist í sjávarútvegi. Það gæti 
hins vegar verið sameiginlegt með okkur og 
Norðmönnum, að hlutfallslega mikill kostn-
aður er því samfara að halda uppi alhliða 
þjóðfélagsstarfsemi í fámennu og víðáttu-
miklu landi. Þau atriði, sem hér hafa verið 
nefnd, sveiflur framleiðslunnar og mismun-
andi staðhættir , valda því m. a., að er f i t t er 
að nota f jármagnsnýtingarstuðulinn við 
áætlunargerð. Onnur atriði koma þar einn-
ig til greina, svo sem upplýsingaskortur 
yfir lei t t um f jármagnsnotkun mismunandi 
atvinnugreina. í þróunarlöndunum gæti 
nýting f j á rmagns eða afkastagetu verið 
slök vegna einhverra þrengsla í framleiðsl-
unni, t. d. lélegrar s t jórnunar, þannig að 
íTÍldandi nýtingarhlutföll eru ónothæfur 
mælikvarði á frammistöðu greina, ef 
þrengslin hverfa. Stærsti gallinn er þó sá, 
að fastákveðinn f jármagnsnýtingarstuðull 
gerir ráð f y r i r því, að aðrir framleiðslu-
bætt i r séu notaðir í rígbundnu hlutfalli við 
f j á rmagnið og að nóg sé af þeim. í reynd 
er unnt, ekki síst til langs tíma, að hafa 
skipti á vinnuaflsfrekum og f já rmagns-
frekum aðferðum. þ. e. einn framleiðslu-
þát tur getur komið í stað annars að vissu 
marki. 

Tækniframfarir. Ef nefna ætti eitt til-
tekið hreyfiaf l hagvaxtar, mundu tækni-
f r a m f a r i r sennilega verða fy r i r valinu. 
Þær upplýsingar, sem ti l tækar eru, benda 
til þess, að hinn öri hagvöxtur seinni ára, 
eða 15—30% vöxtur þjóðarframleiðslu á 
mann hvern áratug, eigi aðeins að litlu 

leyti rót sína að rekja til þess, að meira 
magn framleiðslugagna haf i verið notað. 
Talið er, að aukning mannára og fasta-
f j á rmuna skýri aðeins um f immtung f ram-
leiðsluaukningarinnar á mann. Nútímahag-
vöxtur verður aðallega vegna bætt ra gæða 
framleiðsluþátta, en ekki aukins magns, 
svo og vegna meiri virkni þeirra, sem 
rekja má til aukinnar þekkingar, betri 
s t jórnunar og tækninýjunga. Margir hafa 
nefnt undanfarna öld ,,öld vísinda og 
tækni". Það mundi færa okkur of langt 
út fy r i r efnið að skýra, hvaða lífsviðhorf 
og tíðarandi stuðluðu að því, að vísindin 
voru í hávegum höfð og þeim beitt við 
úrlausn raunhæfra verkefna. Umræður um 
það, upp úr hvaða jarðvegi vísindaupp-
götvanir spretta og hvaða skilyrði þurfa 
að vera fy r i r hendi, til þess að þeim sé 
beitt til aukningar framleiðslu og hag-
sældar, eru siður en svo úreltar. Til að 
efla grundvallarrannsóknir þarf að leggja 
rækt við skólakerfið. Til að breyta upp-
götvunum í framleiðslunýjungar þarf yfir-
leitt að kosta miklu til, bæði í f a s t a f j á r -
munum og þjálfun mannafla. Nýjungum er 
ekki hleypt af stokkunum, nema framtaks-
semi sé fy r i r hendi, auk markaðar o. fl. 

Það sakar ekki að geta þess, að efna-
hagsþróun Vestur-Evrópu á sér nú um 
200 ára sögu. Tímarásin hefur í flestum 
löndum verið sú, að hagvöxtur hefur verið 
tiltölulega hraður í upphafi, síðan hefur 
tekið við tímabil með nokkuð stöðugri 
aukningu framleiðslu, sem síðar hefur 
dregið úr. Sömuleiðis hafa þær þjóðir, 
sem ekki hafa verið fy r s t a r að he f j a sig 
til flugs, náð örari vexti en f rumher ja rn i r . 
Þetta má annars vegar skýra með því, að 
þeir, sem á ef t i r koma, geta lært af hinum, 
sparað sér brautryðjendakostnað og forð-
ast mistök. Hins vegar má skýra þennan 
þróunarferil með því, að þeim hafi verið 
mikið í mun að ná fyr i r rennurunum og það 
f lýt t fy r i r þróuninni. 

Menntun. í þeim hugmyndum um 
hreyfiaf l f jármunamyndunar , sem hér hafa 
verið raktar, er yfir lei t t át t við f a s t a f j á r -
munamyndun eingöngu. En þjóðarauður-
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inn er í reynd annað og meira en saman-
safnaðar f járfest ingar að frádreginni úr-
eldingu. 

Þjóðarauðurinn er í vaxandi mæli sam-
ansöfnuð þekking eða mannauður. 

Mikilvægt er að vita, hvort f jár fes t ing 
i menntun gefur eins mikið af sér og f j á r -
festing i vélum og tækjum. Athuganir 
benda til þess, að f jár fes t ing í menntun 
standist arðsemisamanburð við aðrar teg-
undir f járfest ingar . 

Sumir fræðimenn telja, að sköpun verð-
mætanna eigi að % rót sína að rekja til 
afraksturs af mannauði og % til afrakst-
urs af fastafjármunum. 

Benda má á, að heiti eins og „tækni-
f ramfar i r" , „mannauður" og „hagvöxtur" 
eru samheiti fyr i r mismunandi áþreifan-
lega þætti og verða nánast óþörf við ná-
kvæmari skilgreiningu. Þannig má skil-
greina f járfest ingu svo vítt, að hún feli 
í sér fastafjármuni, f járfest ingu i mennt-
un og að tæknibreytingar komi inn í mynd-
ina vegna eðlismunar nýrrar og gamallar 
f járfes t ingar . Á sama hátt er unnt að skil-
greina markmið þjóðfélagsins í mynd 
einkaneyslu, samneyslu og fjármunamynd-
unar, þannig að hugtakinu „hagvöxtur" 
verði ofaukið. 

Framleiðshitilhögun og stjórnun. Áður 
fy r r gerðu fræðimenn greinarmun á hag-
fræðilegum og tæknilegum viðfangsefn-
um. Sérstaklega var talið, að beinar fram-
leiðsluaðferðir væru tæknilegs eðlis. Það 
hefur þó orðið æ ljósara, að ekki er unnt 
að gera þennan greinarmun. Við ákvarð-
anir um, hvaða skipulag framleiðslunnar sé 
hagkvæmast, hvaða framleiðsluþætti eigi 
að nota og í hvaða mæli, blandast saman 
hagræn og tæknileg atriði. 

Tækniframfarir eru ekki eingöngu nýjar 
og hentugri vélar, afkastameiri og smærri 
í sniðum. Það er ekki alltaf sama, í hvaða 
röð efnum er blandað saman, til að rétt 
lokaefni eða meðal fáist. Tilfærsla véla á 
athafnasvæði getur aukið afköst um tugi 
prósenta. Framleiðsluáætlanir og eftirlit 
t ryggja yfirleitt betri árangur en ella. 

FJÁRMÁLATÍÐINDI 

Örvanrli launakerfi geta hvatt til meiri 
framleiðni. Hagræðing í smáu og stóru 
leiðir til meiri framleiðslu með sömu 
notkun framleiðsluþátta eða þá jafnmikillar 
framleiðslu með minni tilkostnaði. Vegna 
þess að margt smátt gerir eitt stórt og 
erfi t t er að vita fyr i r f ram, hvaðan fram-
farahugmyndir koma, vilja margir heldur 
treysta á dreifingu ákvarðana í hagkerfinu 
en miðstjórnarvald. 

Vestræn þjóðfélög hafa gengið í gegnum 
ýmis skeið framleiðslutilhögunar. Ekki að 
ófyrirsynju var í upphafi talað um iðn-
byltingu og síðar um stjórnunarbyltingu. 

Ég hef af ásettu ráði geymt þar til nú 
að tala um tilraunir til að meta í tölum 
framlag einstakra þátta til framleiðslu-
aukningar. Fyrstu tilraunir til mats beind-
ust að framlagi vinnuafls annars vegar og 
f jármagns hins vegar til þjóðarframleiðsl-
unnar. Allir framleiðsluþættir voru flokk-
aðir í annað af þessu tvennu, og gert var 
ráð fyr i r tiltekinni framleiðslutilhögun eða 
framleiðslufalli. Tækniframfarir og mennt-
un komu ekki inn í myndina sem sjálf-
stæðir þættir. 

Hið athyglisverða við þessa útreikninga 
er, að hlutdeild vinnuafls og f jármagns 
reyndist hafa verið stöðug yf i r tímann 
séð. Hlutur vinnuafls í þjóðarframleiðsl-
unni reyndist u. þ. b. % og f jármagns 
Þessar athuganir byrjuðu upp úr 1930 í 
Bandaríkjunum og eru kenndar við Cobb 
og Douglas. Svipaðar athuganir voru gerðar 
í öðrum löndum. Þá kom einnig í Ijós, að 
verulegt samræmi var milli landa, að því 
er hlutdeild vinnuafls og f já rmagns 
snertir. 

Samspil framleiðsluþáttanna í þessum at-
hugunum gerir ráð fyr i r staðkvæmd milli 
vinnuafls og f jármagns. Þvi er unnt að 
beita aðferðinni í spáskyni, hvort sem er á 
þann veginn að áætla framleiðslumagn út 
f r á tilteknu vinnuafli og f jármagni eða 
þá að áætla, hve mikið f jármagn og vinnu-
afl þurfi til að skila tiltekinni framleiðslu-
aukningu. Hefur þetta gefist allvel, t . d. við 
að athuga, hvort óskir eða áætlanir um 
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tiltekinn hagvöxt samræmist áætlaðri 
aukningu fjármunamyndunar og fjölgun 
mannára á vinnumarkaðnum. 

Upp úr 1950 fóru hagfræðingar að gera 
tilraun til sjálfstæðs mats á framlagi tækni, 
stjórnunar, þekkingar og fleiri þátta til 
framleiðsluaukningarinnar. Athuganir 
leiddu í ljós, að enda þótt f jármagn á mann 
hefði f jórfaldast á 70 árum í Bandaríkjun-
um, útskýrði þessi breyting aðeins tæplega 
helming aukningar þjóðarframleiðslu á 
mann og helming aukningar raunvirðis 
launa. Rúmlega helmingur framleiðslu-
aukningar á mann átti rót sína að rekja 
til annarra áhrifavalda, sem erfi t t er að 
greina að, eins og tæknibreytinga, nýrra 
stjórnunaraðferða, betri s tarfsþjálfunar og 
menntunar. 

Einstaka fræðimaður hefur gerst svo 
d ja r fu r að reyna að meta framlag þessara 
þátta hvers um sig. Menntun og ný þekk-
ing hafa sýnt há skýringargildi. 

Ei t t þeirra atriða, sem máli skiptir og 
reynt hefur verið að meta sérstaklega, er, 
hvort um hagkvæmni framleiðslu í stórum 
stíl sé að ræða eða ekki. Með hagkvæmni 
framleiðslu í stórum stíl er átt við, að séu 
framleiðsluþættir auknir um tiltekna hlut-
fallstölu, eykst framleiðslumagnið meira 
en þessari hlutfallstölu nemur. Það er til að 
mynda þýðingarmikið atriði í sambandi við 
höfuðatvinnuvegi okkar, hvaða stærð fram-
leiðslueininga sé heppilegust og hve langt 
sé heppilegt að þenja greinarnar yfirleitt. 
Þær athuganir, sem hér er á t t við, taka til 
þjóðarbúsins í heild, og því dylja þær mis-
mun einstakra greina, sem geta gengið á 
misvíxl, að því er hagkvæmni stórra ein-
inga varðar. 

Ein þeirra hagvaxtarkenninga, sem f ram 
hafa komið, er oi'ðuð við Hirschman. Hann 
telur, að hvati f ramfara myndist með því 
að veðja á vaxtarbrodda, sem spíri bæði 
f ram fyr i r sig og aftui' fy r i r sig, ef svo 
mætti að orði komast. Nátengdar þessari 
hugmynd eru kenningar um „vaxtarpóla" 
eða „þróunarkjarna". Dæmi um þetta gæti 
verið sjávai'útvegur hér á landi eða stór-
iðja, sem nýtti innlenda orku og undir-

verktaka og leiddi til urvinnslu á seinni 
vinnslustigum. 

Til þess að meta þessi áhrif verður að 
kljúfa framleiðslumynstrið í smærri ein-
ingai' og athuga innbyrðis samskipti f ram-
leiðslugreina. Einmitt í þessu skyni mætti 
styðjast við svonefnda afurða- og aðfanga-
greiningu, sem reyndar kemur einnig að 
góðu gagni á öðrum sviðum. 

Samband framfara og þjóðfélagshátta. 
Ef þi'óunarbraut vestrænna r íkja er 

könnuð, kemur í ljós, að hún hefur ákveðna 
lögun í meginatriðum. 

Þegar athuguð er atvinnugreinaskipting 
í aðildarríkjum Efnahags- og f ramfara-
stofnunarinnai' (OECD), kemur í ljós náið 
samband milli hagþróunar og minnkunar 
frumframleiðslugeirans, að þvi er vinnu-
afl snei'tir. í Tyrklandi, sem er einna van-
þróaðast ríkjanna, hafa um 73% þjóðarinn-
ar f ramfæri sitt af frumframleiðslugrein-
um. í öðrum löndum, þar sem þjóðartekjur 
eru lágar á vestur-evrópska vísu, íiiandi, 
Ítalíu, Portúgal, Spáni og Grikklandi, er 
frumframleiðslugeirinn einnig tiltölulega 
stór. 

Öðru máli gegnir um iðnriki eins og 
Bandaríkin, Kanada, Svíþjóð, Sviss, Belgíu 
og Bretland. í þessum ríkjum er f rumfram-
leiðsla tiltölulega fyrirferðarlítil . 

Hins vegar vii'ðist ekki jafnnáið sam-
band milli efnahagsstigs og þess, hvor er 
stærri, iðnaðar- eða þjónustugeii'inn. Af 
22 aðildarríkjum OECD er iðnaðurinn 
stærri en þjónustugreinar í Austurríki, 
Ítalíu, Luxemborg, Portúgal, Spáni, Sviss 
og Þýskalandi. í Bandaríkjunum og Kanada 
er þjónustugeirinn tiltölulega umfangs-
mestur. Um 60% mannaflans stai'fa í þjón-
ustugreinum í þessum ríkjum. 

Sú þi'óun frumvinnslu, úrvinnslu og 
þjónustugreina, sem hér hefur verið rakin, 
hefur engan veginn orðið átakalaus, og við 
upplifum snarpar umræður um þessi mál 
öðru hverju hér á landi. Tilflutningur 
fólks milli byggðarlaga og atvinnugreina, 
launaþróun og framleiðniþróun skipta að 
sjálfsögðu afar miklu máli fyr i r allar 
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f ramfar i r og hvernig þær sætta mismun-
andi sjónarmið og hagsmuni í þjóðfélag-
inu. Umskiptin snerta líka umræðu þess 
efnis, hvort svonefndur jafnaðarhagvöxtur 
eða „kjörvöxtur" sé ákjósanlegastur, þegar 
til lengri tíma er litið. Sumir fræðimenn 
vilja hins vegar halda f ram toghrifum ein-
stakra greina, sbr. kenningu Hirschmans 
um vaxtarbrodda, sem minnst hefur verið 
á. Reynslan er engan veginn ótvíræð í þess-
um efnum. í reynd hafa einstakar greinar 
borið uppi hagvöxt í mörgum löndum, sbr. 
landbúnað í upphafi í Bandaríkjunum og 
síðar iðnað, svo og sjávarútveg hér á landi. 
Ég held þó, að séu málin skoðuð niður í 
kjölinn, þá náist betri árangur, betri nýt-
ing fjármagns, vinnuafls, véla og tækja, ef 
stuðningsgreinar þróunarkjarnanna vaxa í 
viðeigandi hlutfalli við þá, enda þótt mis-
vöxtur hljóti samkvæmt eðli málsins að 
eiga sér stað á hinum ýmsu sviðum þjóðar-
búsins, sé til skamms tíma litið. Það getur 
varla talist heppilegt að f j á r fes ta einhver 
feikn í bilum, ef samgöngukerfið er í mol-
um, eða að ofþróa samgöngunetið, áður en 
bílar eru fyr i r hendi. Hið sama gildir um 
skuttogara og hafnir, tölvur og nýtingu 
þeirra. 

Einnig virðist það ekki hafa gefið góða 
raun að hraða tilflutningi fólks milli greina 
of mikið. Land, sem ætlar sér að efla iðnað 
á svipstundu og nota til þess vinnuafl, sem 
starfar í landbúnaði, lendir yfirleitt í því, 
að annaðhvort verða f ramfar i r í landbún-
aði ekki nógu miklar til að brauðfæða sama 
fjölda og áður með minna vinnuafli, eða þá 
að landið lendir í greiðsluerfiðleikum 
gagnvart útlöndum við innflutning mat-
væla í vaxandi mæli. Þess vegna virðist 
kenningin um jafnaðarvöxt eiga nokkurn 
rétt á sér. Þetta þýðir, að ja fnf ramt iðn-
væðingu verður að auka framleiðni í land-
búnaði með meiri vélvæðingu, eins og átt 
hefur sér stað hér á landi og annars stað-
ar. Of mikill hraði í tilfærslu vinnuaflsins 
hefur víða leitt til ömurlegrar borgamynd-
unar, þar sem ekki hefur gefist svigrúm 
til að veita öllum mannsæmandi lífsskil-
yrði. 

Mark a ðs aðstæður. 
Snar þáttur þeirra f ramfara , sem orðið 

hafa, er aukin verkaskipting milli landa, í 
þjóðfélaginu, innan atvinnugreina og á 
hverjum vinnustað. 

Smáþjóðir á borð við ísland og önnur 
Norðurlönd væru áreiðanlega á mun lægra 
hagsældarstigi, ef þau hefðu ekki notfært 
sér kosti hinnar alþjóðlegu verkaskipt-
ingar. 

Þetta þýðir, að stærð er ekki afgerandi 
fyr i r f ramfarir , enda þótt ekki sé þar með 
sagt, að hún skipti engu máli. 

í smáríkjum er verkaskiptingunni miðl-
að gegnum utanríkisviðskiptin, og því hafa 
Norðurlandaþjóðir tiltölulega mikla utan-
ríkisverslun á mann. En þar sem verslunin 
hefur ekki verið algerlega f r j á l s og ýmsir 
þættir eru nauðsynlegir til að halda uppi 
framleiðslu á heimsmarkaði, auk þess sem 
framleiðslueiningar kunna að vera of litlar 
til að geta keppt við risana, þá er ekki unnt 
að reikna með því, að smáríki geti að öllu 
leyti yfirunnið stærðarmuninn með utan-
ríkisverslun. 

Ein leið til að gera utanríkisverslunina 
tryggari og njóta í ríkara mæli kosta 
hinnar alþjóðlegu verkaskiptingar er 
myndun efnahagsbandalaga. Tölur sýna, 
að verslun milli aðildarríkja eykst örar 
en verslun við önnur lönd. Hvort áhrifin 
verða hagstæð fyr i r heimsverslunina, fer 
m. a. ef t i r því, hvort framleiðsluhag-
kvæmni bandalagsmyndunarinnar er meiri 
eða minni en sú óhagkvæmni, sem verður, 
vegna þess að hafin er framleiðsla á vörum 
innan bandalagsins, sem unnt er að fram-
leiða við lægri kostnaði utan þess. 

Samskipti við önnur ríki eru j a fn f ramt 
miðill nýrra upplýsinga, nýrra hugmynda, 
nýrra vörutegunda. Opið hagkerfi verður 
einnig að lúta þeim verðmyndunarlögmál-
um, sem umheimurinn fylgir, í ríkari mæli 
en lokað hagkerfi. Síður er hætta á, að 
framleitt sé einungis vegna tollverndar eða 
innflutningsbanns fremur en vegna kostn-
aðaryfirburða. 
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Ein hlið markaðsmála er að sjálfsögðu 
viðskiptakjörin, sem áður hefur verið 
minnst á. 

Stjórn efnahagsmála. 
Stjórn efnahagsmála er yfirleitt ekki 

talin sérstakur áhrifavaldur hagvaxtar, 
sennilega af því að það þykir svo sjálfsagt 
eða þá að hún felst í stýringu f jármuna-
myndunar og áhrifum á aðrar hagstærðir. 

Ég tel þó rét t að undirstrika mikilvægi 
þess, þótt sitt sýnist hverjum um mark-
mið þjóðfélagsins og þær leiðir, sem fa ra 
skuli til að ná þessum markmiðum. Þetta 
á einkum við um þau ríki, sem hafa náð 
sér á strik í hagþróun. Þar sem hver býr 
að sínu og efnahagslífið er einfaldara, 
reynir sennilega ekki eins mikið á þessa 
hlið málsins, en þeim mun meira á að fá 
hjólin til að byrja að snúast. 

Varðandi stjórn efnahagsmála vísa ég 
að öðru leyti til þess, sem sagt verður um 
hagvöxt hér á landi. 

k. Hagvöxtur hér á landi. 
Engum blandast hugur um, að sjávar-

útvegur hefur verið burðarás f ramfara 
hér á landi á þessari öld. Þar með er ekki 
gert lítið úr öðrum atvinnuvegum. Fram-
far i r og hreyfingar annarra greina þurfa 
að fylgja í kjölfarið, til þess að góður 
árangur náist, eins og bráðum mun vikið að. 

Fát t er um talnarunur a f tu r í tímann til 
að styðjast við, þegar athuga á samband 
framleiðsluþátta og hagvaxtar. Þjóðhags-
reikningar ná ekki lengra a f tur en til 
1945, og tölur um atvinnuskiptingu þjóð-
arinnar og atvinnuþátttöku eru aðeins til 
úr aðalmanntölum á tíu ára fresti þangað 
til ef t i r 1960, en f r á 1963 eru til árlegar 
tölur um slysatryggðar vinnuvikur ef t i r 
atvinnugreinum. 

Mjög miklar breytingar hafa orðið á 
þjóðfélagsháttum á þessari öld, sem í stór-
um dráttum hafa fylgt því mynstri, sem 
þekkist f r á hagvaxtarskeiðum annarra 
þjóða. Sömuleiðis hefur þekking á hag-
sviðinu aukist. Áberandi er, að milli 1930 
og 1940 var aðaláherslan lögð á að við-
halda stöðugu verðlagi, en sveiflum mætt 

með breytingu á atvinnumagni. Þetta hafði 
í för með sér mikið atvinnuleysi á köflum. 
Þessu er alveg öfugt farið eft ir sti'íð. Full 
atvinna, ef ekki yfirfull, hefur ríkt mest-
allan tímann, en verðlagið farið upp á við, 
með mismiklum hraða þó. 

í samanburði við áhrif verðbólgu á hag-
vöxt hefur sparnaður verið mikill hér á 
landi, svo og fjármunamyndun, þrátt fyr i r 
verðbólguna og að sumu leyti hennar vegna. 
Þetta haggar þó ekki þeirri staðreynd, að 
verðbólgan beinir sparnaðinum og f j á r -
munamynduninni í tiltekna farvegi, þar 
sem skammtímahagsmunir sitja oft i fyr ir-
rúmi fyr i r langtímahagsmunum. Því má 
halda f ram með talsverðum rétti, að beiting 
gengisins og fleiri hagstjórnartækja á 
f jórða áratugnum hefði aukið atvinnu og 
örvað hagvöxt, þótt það hefði getað þýtt 
óstöðugra verðlag. Ástæðan er sú, að þetta 
hefði beint framleiðsluöflunum fyr r í sjáv-
arútveg og e. t. v. aðrar útflutningsgrein-
ar. Hins vegar er ástæða til að ætla við 
ríkjandi aðstæður, að snerping verðbólgu-
hraðans vegna kostnaðarþrýstings sé út-
flutningsgreinum í óhag og gengisbreyting 
þýði þá einungis leiðréttingu á oi'ðnu mis-
ræmi fremur en hvata til tilfærslu fram-
leiðslu og framleiðsluafla. 

Það hefur gengið misjafnlega að eyða 
skaðlegum áhrifum verðbólgunnar, sbr. 
rýrnun sparif jár , eignatilfærslur o. fl. 
Sumir vilja jafnvel halda því fram, að 
skiptingin í kapítalista og öreiga sé orðin 
úrelt. Nú séu það skilin milli þeirra, sem 
varist geta verðbólgunni, og þeirra, sem 
geta það ekki, sem hafi meiri þýðingu. Eitt 
er víst, að ýmsar afleiðingar verðbólgunnar 
eru tilviljunarkenndar, og skaðlegar afleið-
ingar hennar verða því augljósari sem 
hraði hennar verður meiri. Þess vegna 
kæmi mér á óvart, ef ekki kæmu upp mjög 
háar raddir um verðtryggingu á ýmsum 
sviðum á næstunni. Þótt þar með sé fremur 
vei'ið að ráðast á afleiðingarnar en orsak-
irnar, gæti þetta orðið til þess að sýna 
mönnum fram á, að lítið er unnið við það, 
að hver ætli sér að græða á öðrum í þjóð-
félaginu. 
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1. tafla. Vöxtur þjóðarframleiðslu og þjóð-
artekna á íslandi 1951—1970. 

ÞjóÖar- Þjóðar-
framl. %/ár tekjur %/ár 
í heild á mann í heild á mann 

1951—1960 4,0 2,5 4,2 2,7 
1961—1970 4,5 3,2 5,4 4,1 

Ef athugaðar eru hagtölur tveggja síð-
astliðinna áratuga, sbr. 1. töflu, kemur í 
Ijós, að þjóðarframleiðslan jókst að jafn-
aði örar seinni áratuginn en þann fyrr i . 
Við þetta bættist, að viðskiptakjör voru 
hagstæðari síðari áratuginn og fólksfjölg-
un hægari. Þetta þrennt hjálpaðist því að 
við að auka þjóðartekjur á mann að jafn-
aði um 50% meira á ári milli 1961 og 1970 
en milli 1951 og 1960, eða um 4,1% á ári 
á móti 2,7% á ári. 

Sem kunnugt er hafa árin 1971—1973 
einnig verið mjög hagstæð í hagvaxtar-
tilliti. 

Athuganir á sambandinu milli fram-
leiðslumagns, vinnuafls og fjármunamynd-
unar f r á 1963 til 1971 gefa til kynna, að 
mjög náið samband er milli þessara stærða 
innbyrðis, sérstaklega milli vinnuafls og 
framleiðslumagns. Hlutur vinnuafls virð-
ist tiltölulega meiri en við sambærilegar 
athuganir annars staðar. Hvorki virðist 
hafa verið um hagkvæmni né óhagkvæmni 
í framleiðslu í stórum stíl að ræða. Þessar 
niðurstöður ber að taka með fyrirvara um 
stutt athugunartímabil, en samfylgni er 
þó furðuhá miðað við þær miklu sveiflur, 
sem urðu á þjóðarframleiðslu á þessu 
tímabili. Þær prófanir, sem notaðar eru á 
samfylgnina, taka einnig tillit til þess, 
að athuganir eru fáar . Sömuleiðis ber að 
gera ýmsa fyrirvara fræðilegs eðlis, sem 
ekki er unnt að tíunda hér. 

Þessar niðurstöður gilda fyr i r þjóðar-
búið í heild. Ástæða ei' einnig til að kanna, 
hvernig sambandinu er háttað innan helstu 
atvinnugreina. Ég hef ekki kannað þetta 
sérstaklega nema fyr i r iðnaðinn, en niður-
staðan er allskrítin. Fjárfest ing f ram í tím-
ann skýrði jafnvel betur framleiðsluaukn-
ingu en fjármunamyndun á næstu árum á 

undan. Þetta gæti vitaskuld verið vegna 
verðbólguþróunarinnar eða flokkunar-
skekkju. 

Ég hef ekki treyst mér til að meta sér-
staklega þátt tækni eða menntunar. Kem-
ur þar hvorttveggja til, að magnhæfing 
þessara stærða er alldjörf og erf i t t að meta 
t ímatafir . Einnig tel ég, að lengri athug-
anasyrpna þurfi hér á landi en víða annars 
staðar vegna þeirra sveiflna, sem eru á 
þjóðhagsstærðum milli ára. Athuganir af 
þessu tagi verða því að bíða betri tíma. 

2. tafla. Vísitala viðskiptakjara. 
1935 100 1954 95 
1936 97 1955 98 
1937 97 1956 95 
1938 94 1957 92 
1939 106 1958 98 
1940 118 1959 99 
1941 148 1960 98 
1942 128 1961 115 
1943 95 1962 115 
1944 99 1963 115 
1945 109 1964 122 
1946 122 1965 135 
1947 118 1966 135 
1948 107 1967 123 
1949 100 1968 116 
1950 89 1969 124 
1951 85 1970 141(145) 
1952 85 1971 159(165) 
1953 92 1972 158(171) 

Ath.: Tölur innan sviga sýna viðskiptakjör 
án áls. 
Heimild: Verslunarskýrslur. 

í þessu sambandi er einnig fróðlegt að 
athuga áhrif viðskiptakjara. í ljós kemur, 
að það er tiltölulega nýtt fyrirbrigði, að 
þau þróist okkur verulega í hag. Tölurnar 
sýna, að þau voru tiltölulega óbreytt f r á 
1914 til 1939, voru okkur hagstæð í stríð-
inu, en snerust a f tur á verri veg f ram til 
1960. Síðan hafa þau verið afar hagstæð 
einstök ár, enda þótt sveiflan mikla 1967 
—1968 leyni sér ekki. 

Áður hefur verið vikið að sveiflum þjóð-



S K I L Y R Ð I HAGVAXTAR 119 

1. línurit. Hlutfallslegur vöxtur þjóðarframleiðslu (brúttó) og fjármuna-
myndunar 1953—1969. (Heimild: OECD-skýrslur) 
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arframleiðslu og tekna. Á 1. línuriti sést, 
að breytingar framleiðslunnar milli ára eru 
hér mun meiri en annars staðar. 

Einnig hefur verið minnst á nýtingu 
f jármagns. Fróðlegt er að athuga 2. línu-
rit í því sambandi. 

Það leynir sér ekki, að helsta einkenni 
efnahagslífsins er sveiflurnar. Ýmis ráð 
eru til að klippa af toppana og draga úr 
stærð sveiflnanna sjálfra til langs tíma. 
Dæmi um hið fy r ra eru verðjöfnunarsjóðir 
og gengisbreytingar. Dæmi um hið síðara 
er efling iðnaðar, stóriðju, smáiðju og fisk-
iðnaðar. 

Hinar miklu sveiflur valda mikilli 
spennu milli atvinnugreina, svo mikilli, að 
stundum má efast um, hvort þær geti þrif-
ist hlið við hlið. 

Ég hef gert þessum málum skil á öðrum 
vettvangi, og tími minn leyfir heldur ekki, 
að farið sé nánar út í þá sálma. 

Ég tel, að þróun viðskiptakjara og 
sveiflurnar að öðru leyti sýni, á hve veikum 
grunni efnahagslífið hvílir. Við bæt'ist 
óvissa um framtíð fiskstofna og hvernig 
til tekst með frekari iðnvæðingu í landi, 
sem er afskekkt, strjálbýlt og fámennt. 
Hagsaga annarra þjóða sýnir þó að mínum 
dómi, að ekki er ástæða til svartsýni Um-
þóttun hefur átt sér stað í atvinnulífi 
þjóða, og hin alþjóðlega verkaskipting er 
breytingum undirorpin. Viðhlítandi mennt-
un og verkkunnátta er besta trygging að-
lögunarhæfni. 
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2. línurit. Magnvöxtur og sveiflur útflutnings 1953—1969. (Heimild: 
OECD-skýrslur.) Fimm landa meðaltal: Bandaríkjanna, Bretlands, Frakk-
lands, Ítalíu og V-Þýskalands. 

Staðalfrávik 

5. Þróunarlöndin. 
Eins og- f ram var tekið, mun ég mest-

megnis fjalla um hagvöxt þróaðra ríkja. 
Vart er þó unnt að líta algerlega f ram-

hjá þróunaiiöndunum. Sérstaklega er 
ástæða til að staldra við og spyrja, hvort 
líklegt sé, að þau geti fetað í fótspor 
þróaðra ríkja, notað sömu aðferðir, lært 
af reynslu þeirra, árangri og mistökum, 
hvort þau geti stytt sér leiðina eða hvort 
þetta sé heillavænleg braut yfirleitt. 

Það er táknrænt, að fyrsta viðurkennda 
hagfræðibókin fjallaði um auðlegð þjóð-
anna, en nú á tímum er öllu meira skrifað 
um fátækt þjóðanna. 

Enda þótt reynslan sýni, að f ramfar i r 
draga dilk á eft ir sér og ýmis mistök eiga 
sér stað, þá sýnist það þó eina vonin fyr i r 

meirihluta mannkyns til að lyfta sér upp 
fyr i r örbirgðarstig að auka hagvöxt á 
mann. Reynslan sýnir líka, að enda þótt 
hagvöxtur á mann vaxi, tryggir það engan 
veginn jöfnuð, ró og spekt í þjóðfélaginu. 
Þær vonir, sem glæstar eru, koðna oft nið-
ur, vegna þess að kröfur vaxa hraðar en 
þau gæði, sem til ráðstöfunar eru. 

Þær kenningar, sem settar hafa verið 
f ram um hagvöxt þróaðra ríkja, hafa 
komið að misjöfnum notum í þróunar-
löndunum. Þróunarstig þeirra væri hærra 
að öðrum kosti. 

Oft á tíðum fer allt í handaskolum vegna 
þess, að forsvarsmenn þróunarlandanna 
vilja annaðhvort þvinga þróunina inn á til-
teknar brautir á svipstundu eða þá að 
þeir hafa engin vel skilgreind markmið. 
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Auk þess er því ekki að neita, að enda 
þótt vel sé að málum staðið í upphafi, er 
ógerlegt að sjá alla örðugleika fyrir , og 
þá reynir einmitt á hæfileika stjórnenda 
hjá hinu opinbera og fyr i r tækjum svo og 
launþegum sjálfum til að bregðast við 
óvæntum aðstæðum. Ekki er óalgengt, að 
menn vanmeti í upphafi þá örðugleika, sem 
framundan eru i sambandi við rekstur 
fyr i r tækja og f ramfar i r yfirleitt, en van-
meti einnig getuna til að mæta þeim. 

E. t. v. má hugsa sér aðstöðu þróunar-
lands sem manns, sem ætlar sér að byrja 
að læra nýtt tungumál. Hafi hann breiða 
undirstöðumenntun, svo að ekki sé talað 
um kunnáttu í skyldum málum, er líklegt, 
að námið sækist vel. Sé hins vegar um 
fyrsta erlenda málið að ræða og byrjað er 
að æfa meira af kappi en forsjá, getur 
árangur brugðist til beggja vona. Sé farið 
of hrat t af stað eða árangur verður ekki 
í samræmi við upphaflegar vonir, er hætt 
við, að bókinni verði f l jótt lokað eða slökkt 
á segulbandinu. Ef æfingartíðnin er hins 
vegar við hæfi nemandans og honum tekst 
að komast yfir verstu byrjunarörðugleik-
ana, eru meiri líkur á þvi, að hann haldi 
náminu áfram. Þessa likingu mætti rekja 
lengra, en hún á sér j a fn f ramt takmörk, 
eins og allar aðrar líkingar. 

6. Núllvöxtur ocj samtí'ðin í Ijósi sögunnar. 
Staðhæfingar um, að hagvöxtur sé of 

mikill, koma úr tveimur áttum, sem ekki 
ber að rugla saman. 

Annars vegar kemur til greina álit 
þeirra manna, sem reynt hafa að meta 
framtíðarþróun alls heimsins í senn, sbr. 
nýlega bók um það efni, sem nefnist „Tak-
mörk hagvaxtar" eða „Heimur á helveg". 

Hins vegar er þvi haldið fram, að i 
allsnægtaþjóðfélögum nútímans sé annað 
brýnna en hagvöxtur og að hann sé æðra 
og fegurra mannlifi stundum beinlínis 
f jö tu r um fót. 

Er rétt að fara nokkrum orðum um 
þessar skoðanir. 

Þeir útreikningar, sem sýndir eru í 
bókinni Heimur á helveg, gefa til kynna, 

að verði hagvöxtur með svipuðu móti og 
undanfarna áratugi, verði það í síðasta 
lagi á næstu öld, sem hagvöxtur á mann 
koðnar niður og verður neikvæður, annað-
hvort vegna hráefnis- og matvælaskorts 
eða mengunar. Þetta gildir, enda þótt 
mestu bjartsýni sé gætt í vexti takmark-
aðra gæða, vörnum gegn mengun o. fl., 
að dómi höfunda. Eina leiðin, sem þeir 
sjá færa, er að minnka hagvöxt niður í 
núll, stemma stigu við fólksfjölgun og 
verjast mengun og eyðingu umhverfis. 

Þetta eru athyglisverðar niðurstöður. 
Eins og höfundarnir benda réttilega á, 
mun framvindan sennilega verða nokkuð 
á annan veg. Gæðum heimsins er of mis-
skipt og misvöxtur of mikill, til þess að 
þetta eigi sér stað samtímis í öllum löndum, 
ef það verður þá nokkurn tíma í sumum 
þeirra. Þegar i dag lifir meira en helming-
ur jarðarbúa á nauðþurftastigi. 

Ég tel, að of lítið sé úr því gert, að um 
tekju- og gæðaskiptingarvandamál er að 
ræða, sem þegar er brýnt til úrlausnar. 
Viðhorfin fela í sér margar ráðgátur, 
sbr. ef t i rfarandi ummæli Bertrands Russ-
els í greininni „Lofsöngur um iðjuleysið": 

„Gerum ráð fyrir , að tiltekinn fjöldi 
fólks vinni við framleiðslu tituprjóna. 
Þeir fullnægja þörfum heimsins fyr i r titu-
prjóna með því að vinna átta stundir á 
dag. Nú hugkvæmist einhverjum aðferð 
til að framleiða tvöfalt fleiri títuprjóna 
með sama mannafla og áður. En þarf ir 
heimsins eru óbreyttar. Tituprjónar eru 
þegar svo ódýrir, að ólíklegt er, að meira 
verði keypt af þeim við lægra verði. Ef 
heimurinn stjórnast af skynsemi, mundu 
allir, sem að títuprjónagerð starfa, sjá 
sér leik á borði og stytta vinnudaginn í 
f jó rar stundir, og allt gengi sinn vana-
gang. En í raunveruleikanum mundi slík 
afstaða verða talin siðleysi. Vinnudagurinn 
yrði áfram átta stundir, offramleiðsla yrði 
á tituprjónum, sum fyrir tækjanna færu á 
hausinn og helmingur starfsfólks yrði at-
vinnulaus. Lokaniðurstaðan er sú, að fr í -
tíminn er jafnlangur og í fy r ra tilvikinu. 
Munurinn er einungis sá, að annar helm-
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ingurinn er kaffærður í vinnu, en hinn 
helmingurinn situr auðum höndum. Með 
þessum hætti er tryggt, að hin óhjákvæmi-
lega aukning frí t ímans eykur volæði allra 
í stað þess að verða uppspretta hamingj-
unnar. Er unnt að gera sér nokkuð fárán-
legra í hugarlund?" 

Það væri efni í nokkra fyrirlestra að 
leggja út af þessari tilvitnun. 

Aðalatriðið er sennilega það sama og 
kom fram í viðtali, sem ég átti við norskan 
félagsfræðing, þar sem hann fordæmdi 
hagræðingu sem ómannúðlega, vegna þess 
að hún miðaðist við að losna við fólk í 
stað þess að gera vinnuna meira aðlaðandi. 
Ja fn f ramt erum við ósjálfrátt komin að 
því sjónarmiði, að hagvöxtur sé skaðleg-
ur, óháð því, að gæði heimsins eru knöpp. 

Kjarni málsins er sá, að sú meginfor-
senda f ramfara , að fara eigi eins vel með 
framleiðsluþætti og unnt er til að fram-
leiða tiltekið magn eða gæði, er látin 
fyr i r róða. Ef ekki þarf nema f jögurra 
stunda vinnudag í stað átta stunda til að 
framleiða alla títuprjóna heims, hafa 
f ramfar i rnar gert ráð fyrir , að unnt væri 
að nota þann mannafla, sem sparast, til að 
framleiða eitthvað annað í staðinn, jafn-
f ramt þvi sem unnt er að taka hluta hag-
sældarinnar út í frít íma. Jafnvel frí t íminn 
kallar á tiltekin gæði til stuðnings, bækur, 
farartæki, laxveiðistengur og Spánarferðir. 

En þótt við lítum okkur nær og sleppum 
framtíð mannkyns, hefur hagvöxtur verið 
skaðlegur? 

Eins og ég gat um í upphafi, er það 
meira í tísku að hallmæla hagvexti en 
telja hann búhnykk. Ýmist er talað um, 
að hann sé einfaldlega of mikill eða að 
honum verði að fórna til að geta sinnt 
betur félagslegum þörfum. 

Sumir tala um allsnægtaþjóðfélagið, þar 
sem maðurinn hafi étið yfir sig af hvers 
kyns varningi, en ja fnf ramt beðið tjón á 
sálu sinni. 

Aðrir áfellast „afkastatakmarkið" beint 
eins og Nóbelsverðlaunahöfundurinn í bók-
menntum á s. 1. ári, Heinrich Böll. Hann 
heldur því fram, að framleiðsla sífellt meiri 

og nýs neysluvarnings valdi því, að maður-
inn leggi æ harðar að sér til að öðlast hann. 
Nær sé að semja sig að siðum rithöfunda, 
sem setji gæðin og mannlífið ofar fram-
leiðsluaukningu og sérgæsku. 

Heyra má enduróm af skoðunum Bölls 
hér á landi. Þegar talað er um að slaka 
á hagvextinum eða jafnvel fórna honum 
alveg, virðast menn ekki gera sér grein 
fyr i r staðreyndum. Reynslan bæði hér á 
landi og annars staðar sýnir, að kröfur til 
samneyslu og félagslegra þátta aukast með 
bættum lífskjörum, sbr. eft irspurn ef t i r 
heilbrigðisþjónustu, menntun og atvinnu-
öryggi. J a fn f ramt vex geta þjóðfélagsins 
til að sinna þessum þörfum. Þegar úr hag-
vexti hefur dregið, hefur orðið að slaka 
á öðrum markmiðum. Þetta er eðlilegt, 
því að þá ei' ekki unnt að sækja f ram að 
þessum markmiðum að óbreyttum þjóðar-
tekjum, nema samtímis sé hert að ein-
hverjum í þjóðfélaginu. 

í sjálfu sér ætti hagvöxtur ekki að vera 
skilgreindur, nema innihald sé tilgreint, 
eins og vara er ekki skilgreind með vei'ðinu 
einu sér, heldur einnig með gæðum, lögun, 
útliti o. fl. Því væri nær að tala um að auka 
hagvöxtinn eða gera hann sem mestan að 
því tilskildu, að tekið sé tillit til umhverfis-
verndar, tekjujöfnunar, sveiflujöfnunar 
o. fl. 

Reyndai' er margt, sem bendir til þess, 
að sökudólgur mannlegra vonbrigða sé 
fremur ójöfn tekjuskipting en hagvöxturinn 
sjálfur. Þessu til stuðnings má benda á, að 
samtímis því, sem talað er um velmegunar-
vandamál, er þrýst á með 20—50% kaup-
hækkanir. 

Einnig má draga í efa, að það sé sann-
gjarnt gagnvart vanþróuðum þjóðum, að 
dregið sé úr hagvexti iðnvæddra ríkja. 

Heinrich Böll virðist gera ráð fyr i r , að 
allir, sem fengju meira f r í f r á daglegu 
brauðstriti, færu heim að lesa íslendinga-
sögurnar. Við vitum, að málið er ekki svona 
einfalt. 

Mér er líka til efs, að það sé rétt, að 
samkeppni sé ekki til staðar á bókmennta-
sviðinu, og það kemur mér á óvart, ef þeir, 
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sem þar ná lengst, verða ekki að beita sig 
aga og vinna markvisst. Mesta hættan er 
e. t. v. í því fólgin, að verði slakað á fram-
leiðsluafköstum — tiltekin gæði áskilin — 
verði árangurinn á öllum sviðum þjóð-
félagsins lélegri, einnig á bókmenntasvið-
inu. 

Að hinu leytinu er það hagfræðilegt lög-
mál, að því meira sem maðurinn hefur af 
tilteknum gæðum, þeim mun minna leggur 
hann upp úr meiru af hinu sama, sbr., að 
erf i t t er að vera í meira en einum al-
klæðnaði i einu og að tíminn til að njóta 
lífsins gæða er takmarkaður. Þess vegna 
er eðlilegt, að á okkar dögum sé minni 
áhersla en áður lögð á magnaukningu 
eina sér. 

Það er ekki ýkjalangt siðan Reykvíking-

ar létu sér það lynda að hafa spítala og 
dansskemmtanir í sama tvílyfta timburhús-
inu. 

Nú dettur engum í hug að sameina þetta 
tvennt undir sama þaki. En hvernig sam-
ræmist það kenningunni um, að hagvöxtur 
sé of mikill, að bitist er um, hve mikið eigi 
að reisa af sjúkrahúsum í landinu, hvaða 
staðir eigi að hafa forgang og hvaða sjúkl-
ingar eigi að ganga fyrir , eða þá hvort 
rannsóknir og kennsla eigi að sitja í fyrir-
rúmi ? 

Og á að skrifa það á reikning hagvaxtar, 
ef fjölskylda byggir svo stórt og myndar-
lega, að hún verður að búa í nokkur ár i 
bílskúrnum, áður en flutt er inn? 

Hefur ekki alltaf þur f t sterk bein til að 
þola góða daga? 



Sigurgeir Jónsson: 

Gengið sem hagstjórnartæki 

Greinin, sem hér fer á eftir, er samliljóöa erindi, sem flut t 
var á veg^im Stjórnunarfélags islands 21. marz 1974. 

Til skamms tíma vissu menn það bezt 
um gengið, að það var fast, þangað til að 
því var breytt, og látið var líta svo út, að 
þaðan í f r á yrði það fast til eilífðar, eins og 
þýzkur talsmaður orðaði það, svo sem f rægt 
var á sínum tíma. Nú hefur þetta breytzt 
mjög. Gengi flestra landa er á floti og þar á 
meðal krónan okkar. Reyndar hafa breyt-
ingar krónunnar ekki verið stórkostlegar, 
en þeim mun tíðari, þannig að jafnvel 
Seðlabankamenn eru ekki alltaf vissir, 
hvert dollaragengi krónunnar er, hvað þá 
önnur gengi. Það, sem er merkilegra, er, að 
gengisbreytingar af þeirri stærð, sem nú 
hafa tíðkazt um skeið, þykja ekki frét taefni 
lengur og fara yfirleitt fyr i r ofan garð og 
neðan hjá fjölmiðlum. Er því af það, sem 
áður var, þegar gengisbreytingar voru í 
floklci með eldgosum sem fréttaefni , enda 
álíka tíðar. 

Þessi mikla breyting á viðhorfum til 
gengisbreytinga, sem átt hefur sér stað á 
síðustu mánuðum innan lands og utan, 
kann að hafa afgerandi áhrif á gengið sem 
hagstjórnartæki, ef hún stendur til nokk-
urrar lengdar. Það er því heppilegt að átta 
sig nokkru nánar á þessari nýju þróun. En 

fyrs t er rétt að gera nokkra grein fyr i r 
því, hvað gengi í raun og veru er. Þar er 
enska orðið miklu gegnsærra um merk-
ingu en hið íslenzka. Það er „exchange 
rate", sem þýðir beinlínis skiptihlutfall. 
Gengið er í raun og veru hlutfallstala eða 
verðmætishlutfall gjaldmiðla. Það skiptir 
í raun og veru engu, hvort gengið er mælt 
í krónum eða dollurum. Krónugengi dollars 
er jafngilt dollaragengi krónu, og punda-
gengi dollars er jafngilt dollaragengi 
punds, þótt nokkuð fastar venjur hafi oft 
myndazt um notkunina í daglegu lífi. 

Það skiptir hins vegar verulegu máli, 
hver þessi skiptihlutföll eru, fyr i r bæði 
löndin, vegna áhrifa á inn- og útflutnings-
verzlunina þeirra á milli. Er hér komið að 
aðalsérkenni gengisins sem hagstjórnar-
tækis. Gengisbreytingar hafa bein áhrif er-
lendis, a. m. k. þegar stærri lönd eiga í 
hlut, og gengisbreytingar annarra landa 
geta á sama hátt breytt meðalgengi og 
utanríkisviðskiptum þriðja lands. Þess 
vegna er notkun gengisins sem hagstjórn-
artækis ekki innanríkismál eingöngu, held-
ur milliríkjamál að verulegu leyti, ólíkt því, 
sem er um önnur hagstjórnartæki eins og 
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á peningasviðinu eða í f jármálum rikisins. 
Notkun gengisins sem hagstjórnartækis 
olli verulegum erfiðleikum í efnahagslegum 
samskiptum þjóða á árum heimskreppunnar 
fyr i r síðari heimsstyrjöldina, eins og al-
kunnugt er. Þá lækkuðu lönd gjarnan geng-
ið til þess að örva framleiðslu til útflutn-
ings og framleiðslu, sem keppti við inn-
flutning. Þetta dró auðvitað eingöngu úr 
framleiðslu í öðrum löndum, sem urðu að 
svara í sömu mynt, og heildin stóð eft ir í 
sömu sporum.TJm leið var oft reynt að draga 
úr innflutningi með höftum á innflutning 
osr gjaldeyrisyfirfærslur. Við það dró mjög 
úr heimsviðskiptum, og auðvitað fóru smá-
ríkin, som treystu mest á utanríkisviðskipti, 
mjög illa út úr þessu, eins og við þekkjum 
vel. Þessi stefna í efnahagssamskiptum 
þjóða i milli var kennd við það að gera 
nánrranna sína að betlurum og gekk sér til 
húðar á nokkrum árum, eins og óskynsam-
leg efnahagsstefna gerir yfirleitt, sem bet-
ur fer. Reynslan af þessari stefnu var meira 
að segja svo slæm, að hún varð til þess, 
að sett voru alþjóðalög um samvinnu í 
gjaldeyrismálum, og ja fnf ramt hefur hún 
dugað sem víti til varnaðar gegn óábyrgri 
stefnu stórþjóðanna í gengismálum síðan. 
Nú er hins vegar talin nokkur hætta á þvi, 
að sagan f r á þvi fyr i r stríð geti endurtekið 
sig, ef þjóðirnar stjórna ekki gengis- og 
greiðslujafnaðarmálum sínum af fullri 
ábyrgð og með tilliti hver til annarrar. 
Þetta á sérstaklega við um helztu iðnaðar-
þjóðirnar. Vegna margföldunar olíuverðs 
nú nýverið lenda þær í gífurlegum halla á 
greiðslujöfnuði eða sem svarar um 30 
milljörðum dollara samanlagt á þessu ári 
í stað um 10 milljarða hagstæðs greiðslu-
jafnaðar á árinu 1973- Þetta er svo mikil 
breyting, að hætta er á því, að samkeppni 
geti byrjað um gengisfellingar í formi flots 
niður á við til þess að bæta greiðslujöfnuð 
á kostnað annarra. Lika er viss hætta talin 
á því nú, að lönd freistist til að setja á 
innflutningshöft. Það segir sig auðvitað 
sjálft, að slíkar aðgerðir leysa ekki þann 
vanda, sem við er að etja, heldur gætu skap-
að nýjan. Þetta er sérstaklega hættulegt 

mál núna, vegna þess að reiknað er með 
mjög hægum hagvexti í iðnaðarlöndunum 
í ár eða um 1,6% á móti 6,4% í fy r ra og 
4,8% á áratugnum 1960—1970. Þess vegna 
höfðu menn illan bifur á því, þegar Frakk-
ar losuðu gjaldmiðil sinn úr hinu evrópska 
samfloti síðast i janúar sl. En vonandi hefur 
alþjóðasamvinna á þessu sviði a. m. k. milli 
hinna stærri þjóða náð þeim þroska, að 
ekki hljótist verra af. Hins vegar undir-
strikar þetta e. t. v. betur en flest annað 
þau takmörk, sem hljóta að vera á notkun 
gengisins sem hagstjórnartækis, vegna 
gagnkvæmra og beinna áhrifa landa á milli. 
Að sjálfsögðu eru áhrif af aðgerðum smá-
þjóða hverfandi í þessu sambandi, en margt 
smátt gerir eitt stórt, og fulltrúar stórþjóð-
anna hafa lýst yf i r því. að smáþjóðirnar 
eiíri að vera undir sömu reglum og stór-
þjóðirnar, og við það verður að búa í heim-
inum, eins og hann er. 

Reynsla fyrirstríðsáranna var öllum fersk 
í minni, þe.crar setzt var niður i stríðslok onr 
sett uop gengis- og gjaldevriskerfi fvr i r 
heiminn. Þar var ákveðið, að geneinu 
skyldi halda innan 1% marka f rá föstu 
stofngengi. og stofngenori mátti ekki breyta 
nema að fenpinni heimild Alhióðagiald-
eyrissjóðsins. sem settur var yfir kerfið. 
Ekki var löglegt að gera tillögu um stofn-
.írengisbreytingu nema til þess að leiðrétta 
svokallað grundvallarmisvægi eða ..fnnda-
mental disequilibrium" á ensku. Aldrei hef-
ur það hugtak bó verið skilgreint til fulls. 
J f f n f r a m t skuldbundu þátttökulöndin SÍPT 

til þess að afnema gjaldeyrishöft i almenn-
um viðskiptum. en ekki höft á f jármagns-
hreyfingum. Til þess að treysta í sessi hin 
föstu í?engi og gera um leið kleift að af-
nema gjaldeyris- og viðskiptahöft var Al-
þjóðagjaldevrissjóðurinn ja fnf ramt settur 
upp sem lánsstofnun. Hann hefur veitt 
gjaldeyrislán í mjöír stórum stíl og bar á 
meðal tvivegis til íslands. 

Þetta gengiskerfi, sem oft er kallað fast-
gengiskerfið, gekk mjög vel í eina tvo ára-
tugi. Á þeim tíma urðu geysilegar efna-
hagsframfar i r í flestum þátttökuríkiunum, 
og milliríkjaviðskipti margfölduðust. 
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Raunverulega er óhætt að segja, að kerfið 
hafi stuðlað að því að gjörbreyta því um-
hverfi, sem það starfaði í. 

Þessi mikli árangur hafði að sjálfsögðu 
ýmis ný vandamál í för með sér, sem menn 
höfðu ekki séð fy r i r í upphafi. Má þar 
einkum benda á, að með hinum nánu efna-
hagssamskiptum þjóða í milli varð erfiðara 
og erfiðara að hafa hemil á fjármagnstil-
færslum, enda voru þær víða gefnar fr jáls-
ar. J a fn f ramt þróaðist alþjóðlegur mark-
aður fyr i r skammtímafjármagn, sem náð 
hefur geysilegri stærð. Smám saman komu 
líka upp nýir og traustir gjaldmiðlar við 
hlið sterlingspunds og sérstaklega dollars, 
sem borið hafði ægishjálm yfir alla aðra 
gjaldmiðla á árunum fyrs t eft ir heims-
styrjöldina. Má þar t. d. nefna þýzkt mark 
og japanskt yen. Hér var því kominn grund-
völlur fyr i r spákaupmennsku og gífurlegar 
skynditilfærslur á f jármagni milli landa. 

Menn sáu heldur ekki fyrir , að vandamál 
eftirstríðsáranna á sviði gengismála yrðu 
önnur en fyr i r stríð. Fyrir stríð var gengið 
of laust í kreppuástandi, og afleiðingin 
varð samkeppni um gengislækkanir, Nú 
átti að setja tryggilega undir þann leka 
með því að setja gengið fast og kerfið mið-
aði við að halda a f tur af Iöndum með geng-
isbreytingar. Reynslan varð hins vegar sú, 
að mikill hagvöxtur átti sér stað og víðast 
verðbólga, og tregða var á að breyta geng-
inu fy r r en í síðustu lög. Þessi tregða kom 
af stað sívaxandi fjármagnsbylgjum milli 
landa, sem loks urðu óviðráðanlegar, og al-
menningur missti traust sitt á fastgengis-
kerfinu. í desember 1971 var reynt að lappa 
upp á kerfið með endurskoðun á gengishlut-
föllum og auknum sveigjanleika. Sú við-
leitni bar ekki árangur og má segja, að 
fastgengiskerfið hafi sundrazt til fulls á 
fyrr i hluta síðastliðins árs. 

Nú er í reynd ríkjandi kerfi fljótandi 
gjaldmiðla með verulegum gengissveiflum 
f r á degi til dags og f r á mánuði til mánaðar. 
Að vísu hafa sumar þjóðir Efnahagsbanda-
lags Evrópu ásamt Svíum og Norðmönnum 
samflot með tiltölulega þröngum sveiflu-
mörkum sín á milli, og fleii'i gengissvæði 

hafa myndazt með sterlingspund, f ranka og 
dollar sem kjarna. Aðrar þjóðir hafa reynt 
að fara þarna á milli eins og t. d. við. 

Á ársfundi Alþjóðagjaldeyrissjóðsins 
haustið 1972 var sett á laggirnar sérstök 
ráðherranefnd til þess að endurskoða al-
þjóðagjaldeyriskerfið og þar með gengis-
málin. Nefndin skilaði bráðabirgðaskýrslu 
á sl. hausti og stefnt er að því, að loka-
skýrsla verði til í sumar. Þar var og virðist 
enn vera samstaða um það í ráðherranefnd-
inni að stefna að því að koma af tur á fast-
gengiskerfi, en þó í miklu sveigjanlegri 
mynd en áður. Mönnum hrýs greinilega 
hugur við því að halda áfram fljótandi 
gengi í núverandi mynd til lengdar. Hins 
vegar hafa hækkanir olíuverðs og afleiðing-
ar þeirra á greiðslujöfnuð orðið þess valcl-
andi, að hugmyndir um að taka af tur upp 
fastgengiskerfi hafa verið lagðar til hliðar 
um óákveðinn tíma. Þess í stað hefur at-
hyglinni verið beint að því að reyna að 
móta siðareglui' eða ,,code of conduct" fyr i r 
fljótandi gengi. Það verk er þó á algjöru 
byrjunarstigi. Þannig standa sem sagt al-
mennar alþjóðareglur varðandi notkun 
gengisins sem hagstjórnartækis. 

Að baki flestum hugmyndum um gengis-
reglur er sú grundvallarskoðun, að hafa 
þurfi um gengisbreytingar samráð við 
aðrar þjóðir, í hvaða formi sem gengið 
er skráð. Við ákvörðun gengis sé j a fnf ramt 
stefnt að einhvers konar grundvallarjafn-
vægi, en notkun þess sem hagstjórnartækis 
að öðru leyti mjög takmörkuð. Það er af-
skaplega rík tilhneiging til þess að festa 
gengið, bæði innanlands f r á og utan, enda 
virðist það einfaldasta lausnin f r á erfiðri 
ákvörðun. Vissulega er fastgengiskerfið 
heppilegasta Iausnin í heimi án verulegrar 
verðbólgu eða með jafnhraðri verðbólgu í 
öllum löndum og með virkri stjórn á f j á r -
magnstilfærslum milli landa. Fyrr eða síð-
ar þarf þó yfirleitt að breyta genginu af 
öðrum ástæðum, svo sem vegna mismun-
andi hagvaxtar og breyttrar efnahagsupp-
byggingar landanna. 

Sannleikurinn er sá, að megingalli fast-
gengiskerfisins er, hvað erfi t t er að breyta 
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genginu i því, þó að full ástæða sé til. 
Breytingu er ekki hægt að gera, fy r r en 
allur vafi er horfinn á því, að hún sé nauð-
synleg, og þá er hún yfirleitt höfð það 
mikil, að öruggt sé, að skotið sé frekar yf i r 
heldur en undir markið. Af þessu leiðir 
mikla röskun og tilfærslu f.iármagns. Gall-
ar kerfisins koma alveg sérstaklega fram, 
þar sem verðbólga er verulega örari en 
annars staðar eins og t. d. hér á landi. Við 
þær aðstæður myndast tiltölulega fl jótt 
verulegt misvægi, og nauðsynlegt er að 
skjóta tiltölulega hærra yf i r markið. ef 
^pngið á að standa óbreytt nokkurn tíma. 
Víða hefur líka verið stutt í innflutnings-
og gjaldeyrishöft við þessar aðstæður. 

Ýmis lönd með tiltölulega öra verðbólgu-
bróun hurfu þvi f r á fastjrengiskerfinu fyr i r 
nokkrum árum með þegjandi samþykki Al-
bióðagjaldeyrissjóðsins. Þetta eru örfá 
lönd í Suður-Ameríku og Austur-Asíu. Þau 
tóku i staðinn upn það kerfi að breyta 
genginu oft og lítið í einu með óreglulegu 
millibili. Þetta hefur genprið skrykkjótt h já 
þpim flestum, bví að mikil tilhneiging er 
alltaf til þess að draga nauðsynlegar breyt-
incrar, eins og við þekkjum vel. Það land, 
sem hefur haldið þessu kerfi óslitið og með 
eróðum árangri í tæp sex ár, er Brazilía. 
Þar hefur genginu verið breytt um V?,% til 
2% óreprlulega á hálfs til tveggja mánaða 
fresti. Við ákvörðun um gengið er annars 
vegar tekið mið af árlegum kostnaðar-
hækkunum innanlands og hins vegar af ár-
legum alþjóðlegum verðhækkunum og mis-
muninum. sem er beirra árlega gengislækk-
un, dreift á nokkrar litlar, óreglulegar 
breytingar. Með þessu er dregið mjög úr 
röskunum, sem fylgja miklum gengisbreyt-
ingum, og raunverulega verður auðveldara 
að breyta genginu eins og þarf með þessu 
móti, þar sem það hefur sýnt sig, að gengið 
hverfur þannig út úr pólitik. Önnur lönd 
í þessum hópi fara í aðalatriðum að á 
svipaðan hátt. 

Ég held tvimælalaust, að við getum mik-
ið lært af reynslu þessara landa. Þó er 
langt f r á því, að við getum gleypt hana 

hráa, enda eru okkar aðstæður og vanda-
mál að mörgu leyti með öðrum hætti. 

Ég vík þá að notkun gengisins sem hag-
stjórnartækis hér á landi. Hjá okkur hefur 
gengið verið, síðan verðbólguþróunin hófst, 
og er enn fyrs t og fremst tæki til þess að 
stjórna rauntekjum almennings og raun-
verulegum innlenclum kostnaði útflutnings-
framleiðslunnar. Stefnt hefur verið að þvi 
að halda þessum þáttum innan þess ramma, 
sem staðan út á við oer afkoma atvinnuveg-
anna hefur leyft. Þegar innlendur til-
kostnaður hefur vaxið úr hófi f ram eða 
afkoma útflutningsins versnað af utanað-
komandi ástæðum, hefur .orengistækinu 
yfirleitt verið beitt. Má þvi líta á gengið 
sem tæki, sem notað hefur verið i neyð 
til lækkunar, þegar annarra kosta er ekki 
völ. Virkri gengisstefnu til þess að ná 
ákveðnum efnaha.cslegum markmiðum hef-
ur hins vegar ekki vei'ið beitt á þessu tíma-
bili. 

Yfirleitt hafa gengisbreytingar verið 
stórar og stundum mjög stórar, einkum við 
þær aðstæður, að hagsveifla sjávarútvegs-
ins hefur snúizt niður á við. Svo einkenni-
lega vill til, að þrisvar sinnum hafa breyt-
ingarnar orðið tvæi' með stuttu millibili, og 
kann ég enga skýringu á því. Hins vegar 
hefur gengið ekki verið hækkað aftur , þeg-
ar hagsveifla sjávarútvegsins hefur snúizt 
upp á við á ný, þangað til í fyrra . Afleið-
ingin hefur orðið nokkurs konar verð-
bólguvél. Má hér um kenna tregðulögmál-
inu almennt og fastgengiskerfinu sérstak-
lega. 

Ég læt þetta nægja um fortíðina, enda 
held ég, að meira gagn sé að því að líta 
á aðstæður, eins og þær eru í dag, og 
horfa f ram á við. Er þá rétt að gera fyrs t 
grein fyr i r hinum mikilvægu breytingum, 
sem urðu á gengismálum á siðastliðnu ári. 
Þá var reynd alveg ný stefna í gengismál-
um hér á landi og raunverulega tekið upp 
nýtt gengiskerfi. Fastgengiskerfið með 
þröngum sveiflumörkum umhverfis stofn-
gengi var lagt til hliðar, en tekin upp 
sveigjanleg gengisskráning í staðinn, Hin 
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nánu tengsl stofngengis og markaðsgengis 
hafa verið rofin, og markaðsgengi gagn-
vart dollar getur breytzt hvenær sem er 
eft ir aðstæðum hverju sinni. Við "það má 
segja, að stofngengi sem slíkt hafi orðið 
óvirkt. en markaðsgengi fengið sjálfstætt 
og aukið gildi í staðinn. 

Það var upplausn fastgengiskerfisins er-
lendis á síðastliðnu ári, sem leysti, ef svo 
má segja, gengið úr viðjum sem hagstjórn-
artæki hér á landi. Fram í lok aprílmánaðar 
höfðum við fvlct öllum sveiflnm dollarsins. 
Þá varð ljóst, að gengi dollars hafði hrevfzt 
í þveröfuga átt við það, sem íslenzka krónan 
þurf t i rnunverulega að gera. Með hækk-
andi afurðaverði átti krónan að hækka. en 
ekki Iækka, eins og dollarinn gerði. Þess 
vegna var ákveðið að hækka gengið um 
6% gagnvart dollar 30. apríl 1973, en 
tenírslum við dollar var haldið óbreyttum 
að öc5ru levti, enda var breytingin gerð í 
formi stofngenírisbreytingar. 

Litlu síðar fór a f tur að sípra í sama farif5, 
dollar lækkaði og krónan með, brátt fyr i r 
áframhaldandi verðhækkanir útflutnings-
afurða. Um miðian iúní var bess vegna 
ákveðið að losa markaðsgenjri krónunnar 
f r á dollar OÍT b^r með föstu stofngeneri. Með 
því var raunverulega tekin upp sveigjanleg 
gengisskráninfr e?»a fljótandi pfengi. eins oít 
bað er oft kallað. Gengi krónunnar er þó 
ekki fljótandi í sama skilningi og þar sem 
opinn gjaldeyrismarkaður er, heldur ákveð-
ur Seðlabankinn markaðserengi dollars ef t i r 
aðstæðum hverju sinni innan marka, sem 
ríkisstjórnin setur. Fyrirkomulap: betta er 
mjöp: hliðstætt því, sem áður hefur verið 
sact f r á og kennt er við Brazilíu. 

T fyrstu var gengi krónunnar gagnvart 
dollar ákveðið bannig, að meðalgengi gagn-
vart helztu viðskiptalöndum okkar hélzt 
mikið til óbreytt, svinað og var áður í gamla 
fastgengiskerfinu. Þýddi þetta í raun, að 
farið væri bil beggja milli breytinga dollars 
miðað við Evrópugjaldeyri, en þó nær 
dollar. 

Þegar líða tók á sumar, fór gengi dollars 
að hækka, án þess að gengi krónunnar væri 
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lækkað á móti, og hélzt svo f ram til ára-
móta. Við það hækkaði raunverulega með-
algengi krónunnar, enda hélt verðhækkun 
útflutningsafurða áfram. Hér fór saman 
breyting á dollar og eðlileg breyting á 
gengi krónunnar, en ekki þó alveg. Þesn> 
vegna var ákveðin sérstök gengishækkun 
krónunnar um miðjan september, en hún 
nam 3.5%. 

Á síðastliðnu ári var bví i raun og veru 
bro+ið Wa?5 í söeu oren<nsmála á brennan 
hátt. í fvrsta lajri var gencisskrámnj?" 
kvóminnpr brevtt til bess að draga úr 
áhrifum innanlands ?f genírissveiflum er-
lendis. T öðru lairi, osr sennilepra mikln 
mikilvæírara nnt) á framtíðina. v^r genjrinu 
bm't.t, sem tæki til bess að draga úr áhrifnm 
;<f bækkun útflutninFísverðlagR innanlands. 
Mr>ð̂ lp"enr>-i pfaprnvart bplztn viðskintafriaV-
mi/Sbim okkar bfekkafii frá 30. ppríl til áva-
móta um nálæo't 15<%, en að vísn hafði 
gencrið vorið fellt. rokkrn áðnr. Með bessu 
var komið í vef fyriv hækk^nir útfbitn-
inersverðlaírs strevmdu að fullu beint inn 
í híickerfið otr vlbi b f r t.ekiu- oor vprðhækk-
unnm. TJm ^eið var dvefrið úr aflei^inírum af 
miög verulermm bækVnnnm á verðlniri inn-
flut.nincrs. sem át.tu sér st.að á árinu. Einni^ 
má líta svo á. ^ð nmfv;imeftirsr>urn ha"fi 
veri?5 beint, úr l*->ndi 1->essu og þannig 
dr^'-ið úr bensbmni innan lands. 

Ógjörninírur er að áætla með neinni 
vissu. hve mikið bnssi stefna dró úr benslu 
oir innlendnm verðhækkunum á síðasta ári 
f r á bví. sem verið ^efði annars. Áhrifin 
bljóta þó að bafa verið töluverð. E f t i r á að 
bygfria befði verið æskilegt, að hæprt hefði 
verið að byrja nokkrum árum f y r r að 
hækka gengið á móti verðhækkunum út-
flut.ningsafnrða ocr hleypa þeim ekki nema 
að takmörkuðu leyti inn í hagkerfið. Það 
var reyndar tekið til alvarlegrar athugunar 
vorið 1970, en því miður varð ekki úr 
framkvæmdum. Þá var heldur ekki kominn 
sá sveigjanleiki á gengismálin, sem nú er 
orðinn. Æskilegt hefði einnig verið að 
mæta stærri hluta af hækkun útflutnings-
verðlags á síðasta ári með gengishækkun. 
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Það var hins vegar útilokað vegna þess, 
að hækkun innlends tilkostnaðar leyfði það 
ekki. 

Þrá t t fyr i r þetta verður að telja, að þessi 
tilraun til þess að beita genginu til að draga 
úr áhrifum af verðsveiflum erlendis f r á 
hafi tekizt eins vel og hægt var að gera 
sér vonir um. Hvort hægt sé að beita 
henni í framtíðinni, skal ósagt látið, en 
hún yrði sennilega á mörkum þess að vera 
leyfileg samkvæmt. þeim alþjóðareglum, 
sem líklegt er að gilda muni um notkun 
gengisins. Verðjöfnunarsjóður fiskiðnaðar-
ins og hugsanlega aðrir hliðstæðir sjóðir 
eru á ýmsan hátt heppilegri tæki í þessum 
tilgangi en gengið. Þetta gildir sérstaklega, 
ef um tiltölulega litlar sveiflur er að ræða, 
sem líklegt er að gangi til baka. í fyr ra var 
sveiflan hins vegar mjög mikil á ýmsum 
afurðum og ýmislegt benti til þess, að hún 
gengi ekki að öllu leyti til baka. E. t. v. var 
aðalástæðan fyr i r því, að gengið var notað 
meira í fy r ra í þessu skyni en Verðjöfnun-
arsjóðurinn, samt sú, að hann hefur ekki 
reynzt nægilega virkur sem hagstjórnar-
tæki. 

Það er hins vegar megingalli á notkun 
gengisins til að draga úr innlendum áhrif-
um af erlendum verðhækkunum, að ekki 
hækkar allt útflutningsverðlag jafnt , og 
telur útflutningsiðnaðurinn sig m. a. hafa 
farið illa út úr gengisskráningunni á síð-
asta ári. Þetta er rétt, svo langt sem það 
nær. Það kemur þó sennilega nokkurn veg-
inn í sama stað niður, hvaða gengiskerfi 
er notað. í fastgengiskerfinu hallar líka á 
iðnaðinn, þegar vel gengur hjá sjávarút-
vegi, vegna þess að þá þenst innlent verðlag 
og tilkostnaður þeim mun örar, þó að geng-
ið sé fast. Reynslan hefur verið sú, að 
innlendur tilkostnaður miðast að jafnaði 
við það, sem sjávarútvegurinn og greiðslu-
jöfnuðurinn þolir, hvert sem gengiskerfið 
er. Ég efast samt sem áður ekki um, að 
þessar sveiflur séu raunverulegt vandamál 
fyr i r útflutningsiðnaðinn, sem leita þarf 
lausnar á. 

Við hljótum að viðurkenna, að gengið 
hefur oft verið notað til þess að lækka 

rauntekjur almennings i landinu, þegar 
nauðsyn krafði. Á síðasta ári notuðum við 
gengið af tur á móti til að hækka þær. Við 
verðum áfram að horfast i augu við það að 
þurfa að stjórna rauntekjum almennings 
i framtíðinni með genginu og þá til að tak-
marka vöxt þeirra að óbreyttum aðstæðum. 

Skeið hækkandi útflutningsverðlags virð-
ist nú vera á enda, um sinn a. m. k., og 
jafnvel frekar von lækkunar en hitt. Um 
leið heldur verðbólgan áfram með meiri 
hraða en í nágrannalöndunum. Við slikar 
aðstæður er notkun gengisins sem hag-
stjórnartækis miklu erfiðari en við hækk-
andi útflutningsverðlag, þótt hún sé nauð-
synleg. Flestum er Ijóst, að ekki verður hjá 
því komizt að lækka gengið fy r r eða síðar 
að öllu óbreyttu. Spurningin er eingöngu, 
hvenær og hve mikið. 

Með núgildandi lögum er ekkert þvi til 
fyrirstöðu að halda áfram sveigjanlegri 
gengisskráningu niður á við á sama hátt. 
og upp á við í fyrra . Um leið væri hægt að 
taka tillit bæði til gengissveiflna erlendis 
og breytinga útflutningsverðlags eins og 
að undanförnu. Með mörgum litlum breyt-
ingum væri hægt að forðast röskun þá, 
sem fylgir stórum gengisbreytingum, og 
um leið draga eins og hægt er úr áhrifum 
lækkunar gengisins á innlent verðlag og 
tilkostnað, einkum vegna þess, að óþarfi 
verður að skjóta yfir markið, eins og þarf 
að gera við stórar breytingar. 

Öruggt er, að ýmsar þjóðir vilja halda 
þessari leið opinni fyr i r sig i nýju gengis-
kerfi og líklegt er, að svo verði gert. Þessi 
leið getur því verið opin fyr i r okkur i 
framtíðinni án þess að brjóta alþjóðalög. 

Hitt verður að horfast i augu við, að 
gengislækkanir við núverandi aðstæður 
auka mjög á verðbólguna, nema vísitölu-
binding kaupgjalds verði afnumin eða 
henni breytt. verulega. Er þar sama, hvort 
breytingar eru fáar og stórar eða margar 
og litlar. Þess ber þó að geta, að stundum 
hefur tekizt að taka visitöluskrúfuna úr 
sambandi við stórar gengisbreytingar, en 
þær áttu sér þá yfirleitt stað, þegar utan-
aðkomandi erfiðleikar gerðu ókleift að 
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halda lengur óbreyttu gengi. Að svo miklu 
leyti sem þetta gildir, mælir það út af 
fyr i r sig með fáum, en stórum lækkunum 
við okkar aðstæður. 

Ég vildi ljúka þessum orðum með því að 
setja fram þá skoðun, að við séum nú í 
erfiðari aðstöðu en ýmsar aðrar þjóðir til 
þess að leysa vandamál okkar með gengis-
lækkunum, stórum eða smáum, án þess að 
auka enn verulega á verðbólguna, og þykir 
þó flestum nóg komið. Hagkerfið er mjög 
st í f t og bundið og litlir möguleikar á fram-
leiðniaukningu að ráði eða bata á viðskipta-
kjörum. Kauphækkanir og gengislækkanir 
koma því að mestu f ram í verðlaginu. Við 
megum þvi ekki búast við jafnmiklum 
árangri af sveigjanlegri skráningu eins og 

t. d. í Brazilíu. Þetta er mikið vandamál, 
þar sem gengið verður að vera skráð þann-
ig, að útflutningsframleiðslan geti starfað 
og greiðslujöfnuðurinn náð saman. Vandinn 
er raunverulega sá, að veitt hefur verið 
trygging fyr i r kaupi, sem hagkerfið getur 
ekki staðið undir. Hún er því fölsk trygg-
ing, og eina raunhæfa lausnin er að afnema 
vísitölubindinguna eða breyta henni í raun-
hæft horf. Að öðrum kosti er nú boðið 
heim mjög hraðri verðbólgu. Við þær að-
stæður er sveigjanleg gengisskráning 
sennilega skásta leiðin til að halda efna-
hagslífinu gangandi án þess að skekkja 
það mikið, en hún er því miður alls ekki 
nein töfralækning. 



Jón Sigurðsson, hagfræðingur: 

Framtíðarviðhorf í opinberum 
hagst j örnar málum 

Eftirfarandi grein er að mestu samhljóða erindi, sem 
flutt var í Munaðarnesi 28. apríl 1974 á ráðstefnu Stjórn-
unarfélags íslands um áhrif opinberra aðgerða á atvinnu-
lífið. 

Inngangur. 
Úr því að við erum hér saman komin á 

venjulegum messutima á sunnudagsmorgni, 
finnst mér fa ra vel á því að nota aðferð 
stólræðunnar við þetta spjall um „fram-
tiðarviðhorf í opinberum hagstjórnarmál-
um" og velja mér texta — að vísu ekki 
úr hinni góðu bók, heldur úr margþvældri 
þrætubók umræðna um stjórn efnahags-
mála. Áður en ég fer með þennan stutta 
texta dagsins, hlýt ég að telja tryggara að 
taka fram, að þær sundurlausu hugrenn-
ingar, sem ég mun spinna úr honum, risa 
engan veginn undir þvi f ina nafni, sem 
þær hafa fengið — án minnar vitundar — 
í dagskrá ráðstefnunnar, þ. e. „framtíðar-
viðhorf í opinberum hagstjórnarmálum". 
Ég ætla mér heldur ekki að reyna að draga 
heillega saman það, sem f ram hefur komið 
á ráðstefnunni, heldur einungis tína til sitt-
hvað, sem mér finnst athyglisvert í þróun 
þessara mála á síðustu árum og áratugum 
og m. a. hefur komið f ram á undirbúnings-
fundum ráðstefnunnar, og reyna j a fn f ramt 
að skyggnast eitthvað f ram á við; ráða 
í breytingar, sem ýmist eru að gerast, gætu 
gerzt eða ættu að gerast á þessu sviði á 
næstu árum, svo að öllu sé til skila haldið. 

Úr því að minnzt er í senn á fortíðina og 
framtíðina, er ekki úr vegi að taka líka 
fram, að ég hef ekki hugsað mér að fjalla 
um atburði líðandi stundar, alveg nýliðna 
tíð eða allra næstu framtíð sérstaklega, 
heldur í mesta lagi sem eitt endurtekið 
dæmi í langri sögu. Reyndar býst ég við, 
að hringiða atburðanna á líðandi stund 
rugli frekar en skerpi skilning okkar og 
yfirsýn yfir viðfangsefnið, en nóg um það, 
og snúum okkur að texta dagsins. 

Texti dagsins er eins og ég nefndi áðan 
tekinn úr flatneskju venjulegrar umræðu 
og stjórnmálayfirlýsinga um stjórn efna-
hagsmála og hljóðar á þessa leið: 

„Opinber stjórnvöld þurfa á hverjum 
tima að hafa góða yfirsýn yfir ástand efna-
hagsmála á líðandi stund, gera sér skipu-
lega grein fyr i r þróun og horfum í efna-
hagsmálum, og að því leyti sem horfurnar 
fela í sér frávik f r á þeim markmiðum, sem 
efnahagsstefnunni eru almennt sett, velja 
heppilegustu leiðir og framkvæma nauðsyn-
legar aðgerðir í samræmi við þetta val til 
þess að tryggja, að þessum markmiðum 
verði náð." 

Ósköp er þetta nú vondur texti og ekki 
laust við, að hann hljómi svo kunnuglega 
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í eyrum, að við liggi, að hann heyrist ekki. 
Hins vegar hefur hann að geyma klasa af 
hugtökum, sem reyndar eru þungamiðjan 
í hagstjórnarfræðum síðustu áratuga og 
einkum má rekja til r i ta Norðmannsins 
Frischs, Tinbergens hins hollenzka og 
Meades hins brezka. 

Ef við nú tökum okkur fyr i r hendur að 
fara yfir textann orð fyr i r orð, rísa margar 
spurningar og vandamál, mörg utan sviðs 
hefðbundinnar hagfræði. Mörg þeirra varða 
mannleg samskipti og töku ákvarðana í 
mannlegu félagi yfirleitt, sumir mundu 
kannski nota orð eins og valdatafl um sum 
þessara fyrirbæra. Hver eru nú kjarnaorðin 
í klasanum? Þau eru: 

Opinber stjórnvöld. 
Ástand, þróun og horfur í efnahagsmálum. 
Markmið efnahagsstefnu. 
Val leiða. 
Framkvæmd aðgerða. 

Hagfræðingar hafa fjallað töluvert um 
markmið efnahagsstefnunnar, en þó enn 
meira um leiðirnar eða hagstjórnartækin 
og áhrif þeirra og að sjálfsögðu um sam-
hengi þjóðhagsstærða og mat á ástandi og 
horfum í efnahagsmálum. Hins vegar hafa 
þeir fremur lítið fjallað um aðferðina við 
töku ákvarðana, sem liggur að baki fram-
kvæmd opinberra efnahagsaðgerða, eða um 
raunverulega framkvæmd þeirra. Þetta 
verkefni er talið á sviði stjórnmálafræði og 
/eða félagsfræði og stjórnsýslu, sem þó 
virðast ekki hafa ýkja mikið við þetta 
fengizt. í raun og veru má komast þannig 
að orði, að hagstjórnarfræði kennslubók-
anna — og e. t. v. stjórnmálaumræðurnar 
— taki sem utan að gefinn alveg ákveðinn 
fjölda hagstærða, sem máli skipta, og skipt-
ingu þeirra í markmið og leiðir. Og síðan, 
að stjórnmálalegt gildi hvers markmiðs sé 
einnig gefið utan að, annað hvort með föst-
um, ákveðnum tölum fyr i r hvert þeirra eða 
með ákveðnu innbyrðis gildismati (þ. e. 
með forgangsferli). Loks er ekki gert ráð 

fyr i r neinu japli, jamli eða fuðri í stjórn-
kerfinu, hvorki við töku ákvarðana né fram-
kvæmd aðgerða. 

Aðferðirnar við ákvarðanatöku og stjórn-
kerfið sjálft liggja þannig að mestu utan 
við þann hring, sem hagfræðingarnir hafa 
dregið utan um verkefnið: Að hafa stjórn 
á efnahagsmálum. Þar er að því er virðist 
leikið velrenndum taflmönnum aðgerða á 
skýrt dregnu skákborði hagkerfisins. Þessi 
stílfærði sannleikur er auðvitað meingall-
aður. Vitaskuld er um mikla einföldun að 
ræða í framsetningunni hjá mér, því að 
hagfræðingum er og hefur verið ljóst, að 
efnahagsþátturinn er samofinn öðrum í 
þjóðlífsvefnum. En ég held, að einmitt á 
þessu síðastnefnda sviði (þ. e. á sviði 
stjórnkerfisins og ákvarðanatökunnar 
s já l f rar) sé vænlegt að leita að hluta skýr-
inga á mistökum — og þar með auðvitað 
möguleikum til f r amfara — í hagstjórn, 
eða a. m. k. auknum skilningi á viðfangs-
efninu. Að þessu kem ég nánar hér á eft ir . 

Ástand, þróun og horfur í efnahagsmálum. 
Ég tók 5 atriði upp úr textanum. Ég 

ætla að fara nokkrum orðum um hvert 
þeirra og kýs að byrja á öðru atriðinu í 
röðinni: Ástandi, þróun og horfum í efna-
hagsmálum, en geyma mér stjórnvöldin þar 
til síðast. 

Án skipulegrar rannsóknar á samhengi 
efnahagslífsins og árvekni við að fylgjast 
með því, sem gerist í þjóðarbúinu, hlýtur 
öll viðleitni til þess að stjórna því að verða 
fálmkennd. Ég ætla mér ekki að þreyta 
ykkur með miklu hagfræðimasi. Á þessu 
sviði er margt óunnið, en ég held þó, að 
okkur hafi þokað f ram á við á undanförnum 
árum. Sérstaklega virðist mér mikilvægt, að 
sem allra mest og vandaðast efni um þróun 
efnahagsmála komi reglulega fyr i r almenn-
ingssjónir. Vandinn í okkar fámenni er 
tvíþættur: Að finna menn til að vinna at-
hugunarverkin og koma í veg fyrir , að 
stjórnvöld einoki upplýsingar um þessi mál, 
þótt rétt sé að viðurkenna, að of t sé vandi 
að velja réttan birtingartíma. í þessu sam-
bandi vil ég nefna, að ég tel það fremur vel 
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en miður farið, að nokkuð sé um tvíverknað 
á þessu sviði, einmitt til þess að koma í veg 
fyr i r einsýni, þótt hófs þurfi að gæta, því 
að allt kostar þetta fé og atorku. Hér á 
landi er að auki við þann sérstaka vanda 
að glima, að ná t túrufar og markaðir lykil-
greina eru óstöðugir og erf i t t að spá um þá 
af nákvæmni. Ég tel þess vegna, að leggja 
ætti sérstaka áherzlu á gerð fullkominna 
útflutningsspáa bæði til skamms og langs 
tima með samvinnu manna úr ýmsum átt-
um, t. d. fiskifræðinga og hagfræðinga og 
fulltrúa úr iðnaði og atvinnulifi. Nokkuð 
hefur verið unnið að þessu, en oftast nær 
er mat stjórnvalda og ráðgjafa þeirra tak-
markað vio of einfalda mynd og ekki tími 
eða tækifæri til að athuga nægilega fjöl-
breytt dæmi; án þess að með því sé mælt, 
að menn drekki sér í smáatriðum. í þessu 
efni getum við án efa bætt okkur. 

Yfirleitt held ég, að framundan séu veru-
legar f ramfar i r við könnun samhengis efna-
hagslífsins, því að óðum koma til s tarfs vel 
menntaðir hagfræðingar með betri töl-
fræðilegan og stærðfræðilegan undirbúning 
en áður, og frumgögnin, sem undirstað-
an, batna og safnast upp hægt og sígandi. 
Kjarni vandans verður þó stöðugt sá sami, 
eða eins og haf t er ef t i r Sir Alec Cairn-
cross, kunnum brezkum hagfræðingi: „Mér 
hefur alltaf reynzt erf i t t að spá um nýliðna 
tíð". Skrefið f r á tölum um liðna tíð til 
spár um næstu framtíð hlýtur jafnan að 
vera enn óvissara og oftast nær ihaldssamt 
í þeirri merkingu, að menn eru svo háðir 
hinu liðna, hinu þekkta. Með eflingu hag-
rannsókna getum við bætt árangurinn veru-
lega. En ég held, að almenn upplýsing sé 
ekki siður mikilvæg og aðgangur almenn-
ings að traustu og reglubundnu, skráðu 
efni um efnahagsmál. Samvinna milli 
manna af ólíkum fræðasviðum er einnig 
likleg leið til f ramfara . 

Markviið efnahagsstefnu. 
Skipting hagstærða i markmið og leiðir 

er sennilega eitt mikilvægasta atriðið í 
hinum venjulegu hagstjórnarfræðum hag-
fræðinnar. En þegar grannt er skoðað, eru 

mörkin milli markmiða og leiða oft óljós. 
Þetta bendir þegar á vissa veilu í hugtaka-
kerfinu. Þannig má greina, að ýmsar hag-
stærðir, sem um sumt virðist eðlilegt að 
skoða sem leiðir f remur en markmið, eru 
ýmsum sérstökum takmörkunum háðar í 
augum valdhafanna, þ. e. þær verða eins 
konar markmið eða marksettar leiðir. Hér 
á landi — og raunar víðar — mætti nefna 
vextina i þessu sambandi, sem virðast nær 
friðhelgir, og ekki siður gengið, sem lengi 
vel var tabú. Litið var á gengi gjaldmiðils-
ins sem efnahagslegt manndómsmerki 
þjóða, mörgum til ógagns og smáþjóðum 
eins og okkar til óþurftar. Þetta hefur þó 
verið að breytast á siðustu árum eins og vel 
er kunnugt. Verðlagsmarkmiðið er að sumu 
leyti í þessum flokki. 

Á undanförnum árum hefur mátt merkja 
breytingar i hagstjórnarfræðum i þá átt, 
að í stað fastra markmiða komi ákveðin 
bil — eða ójöfnur — fyr i r markmiðs-
stærðirnar. Með þessu er stefnt i átt til 
stærðfræðilegra hagfæringaraðferða (t. d. 
linear eða non-linear programming) við 
hagstjórn. Þetta hefur þó ekki náð langt 
út fyr i r heim háskólanna. Þá hefur einnig 
margt verið ritað og rætt um áhrif óvissu 
á niðurstöður hagstjórnarfræðanna; bæði 
óvissu um ytri skilyrði og um áhrif hag-
st jórnartækja (eða um áhrif takmarkaðrar 
vitneskju um áhrif hagstjórnartækja) Nið-
urstöður þessara athugana eru margvisleg-
ar, en hníga helzt í þá átt, að oftast nær 
sé skynsamlegt að beita sem flestum tækj-
um til þeirrar áttar, sem óskað er, ekki 
sízt, þegar við ofantalin óvissuatriði er 
bætt fjölþættu stjórnkerfi í stað hins heil-
steypta opinbera aðila kennslubókanna. 

Auk þessa hafa menn í vaxandi mæli gert 
sér ljóst, hve mikil einföldun getur falizt 
í hinum almennt yfirlýstu markmiðum 
efnahagsstefnunnar, sem nokkuð viðtæk 
samstaða virðist hafa náðst um, a. m. k. 
í orði kveðnu, þ. e. vígorðum eins og full 
atvinna, ör og jafn hagvöxtui', stöðugt verð-
lag (eða a. m. k. takmörkuð vei'ðbóga), 
réttlát tekjuskipting o. s. f r v . . . Áður en 
fullnægjandi lausnir hafa fundizt til þess 
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að ná þessum keppikeflum, hafa stöðugt 
bætzt við fleiri viddir á síðustu árum, t. d. 
sérgreind markmið byggðastefnu og um-
hverfisverndar, þannig að við höfum varla 
undan — og eigum sennilega ekki að gera. 
Stöðugt þarf því að finna ný hagstjórnar-
tæki til þess að ná þessum nýju markmið-
um. 

Hér er einnig á ferðinni sá eiginleiki 
fjölboðanna í þjóðfélagi nútímans, sérstak-
lega sjónvarpsins, að varpa skörpu, hvítu 
ljósi athyglinnar á sérstök, aðgreind vanda-
mál, sem myndavélin gerir góð skil. Al-
mennu málin „gera sig ekki í sjónvarpinu" 
eins og það heitir á máli þeirra, sem við 
það kerfi s tarfa (og e. t. v. þeirra, sem þess 
njóta). Þessi tilhneiging — og raunar fleiri 
í framvindu þjóðfélagsins — stefnir í þá 
átt, að markmið efnahagsstefnunnar muni 
á næstu árum verða fleiri og sérgreindari 
— í sumum dæmum e. t. v. með hættulegri 
einföldun. Með þessu er að sjálfsögðu gerð 
krafa um stöðugt sérgreindari aðgerðir af 
opinberri hálfu, — „smásmugulegri íhlut-
un", mundu sjálfsagt sumir segja. Þessi 
þróun, sem í sjálfri sér er hvorki góð né 
vond, hefur í sér fólgnar vissar hættur f r á 
sjónarmiði hagstjórnar, þvi að nógu tor-
velt hefur okkur reynzt að tryggja inn-
byrðis samræmi milli aðgerða, sem stefnt 
er að heildstæðum og almennt viðurkennd-
um markmiðum efnahagsstefnunnar á síð-
ustu árum. 

í þessari framvindu eru að sjálfsögðu 
fleiri öfl að verki en ég nefni hér, ekki 
sízt breytingar í félagslífi þjóðarinnar, sem 
einkennast af mikilli fjölgun sérhagsmuna-
samtaka, er láta að sér kveða hver á sínu 
sviði. Stjórnmálamennirnir hljóta ævinlega 
að taka tillit til sjónarmiða hagsmunasam-
taka. Við þetta bætist svo, að vaxandi þátt-
taka okkar og annarra þjóða heims í al-
þjóðasamstarfi leggur tálma á beitingu 
sumra hagstjórnartækja, sem áður var oft 
gripið til, svo sem innflutningsgjalda og 
hafta, fjölgengisskráningar og raunargeng-
isbreytinga. Af þessu hefur leitt, að ýmis 
ríki hafa á síðustu árum leitað að nýjum 
leiðum til að hlúa að sínum; oftast nær 

með því að hygla einstökum heimafyrir-
tækjum beinlínis eða óbeinlínis, án þess að 
brjóta bókstaf milliríkja- og viðskiptasamn-
inga. 

Val leiða — framkvæmd aðgerða. 
Með þessum orðum er ég kominn að 

f jórða atriðinu á listanum í innganginum 
og raunar því fimmta líka, þ. e. vali leiða 
og framkvæmd aðgerða í efnahagsmálum. 
Með dálítið harkalegri einföldun má halda 
þvi fram, eins og ég nefndi áðan, að okkur 
hætti til að halda okkur við vel skilgreindar 
leiðir og aðgerðir og fræðilegt mat á áhrif-
um og innbyrðis samræmi þeirra án þess 
að skeyta mikið um sjálf t valið á leiðum og 
raunverulega framkvæmd aðgerðanna. Að 
þessum atriðum ætla ég að víkja nánar hér 
á eftir, þegar ég sný mér að fyrs ta atriðinu 
á listanum, þ. e. „opinberum stjórnvöldum". 
Áður en að því kemur, vil ég þó aðeins 
drepa á leiðirnar. Ekki eins og þær eru 
yfirleitt taldar í fræðunum og fyr i r f ram 
gefnar skýrt skilgreindar athafnir , heldur 
fremur eins og þær eru í reynd, illa skil-
greindar og háðar ýmsum annmörkum 
stjórnkerfisins. 

Ég ætla mér alls ekki að endurtaka það, 
sem fram kom í undirbúningserindunum,1) 
heldur aðeins draga f ram örfá atriði, sem 
athyglisverð má telja í sögulegri þróun 
og beitingu hagstjórnartækja hér á landi, 
f r á þvi að við tókum stjórn efnahagsmála 
í okkar eigin hendur á fyrsta fjórðungi 
þessarar aldar. 

Eins og kunnugt er, er bæði erf i t t og 
kannski viðsjárvert að lýsa sögulegri þróun 
með almennum, einkennandi orðum og al-
hæfingum. Mönnum virðist yfirleitt, að 
einmitt á þeirra dögum verði tímamót, og 
atburðarásin sé flókin og mótsagnakennd. 
Ef við tælcjum mark á öllum slíkum meint-
um vatnaskilum, fengist líklega lítt samfelld 
saga. Yfirleitt ímynda menn sér, að í gamla 
daga hafi hlutirnir verið einfaldari, og því 

1) Til undirbúnings ráðstefnunni í Munaðar-
nesi voru fyrirlestra- og umræðufundir í 
Reykjavík um helztu hagstjórnartæki. 
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skiptum við liðinni tið hiklaust upp í af-
mörkuð timaskeið, hvert með sinum skýru 
einkennum. Þessi aðferð hlýtur alitaf að 
vera umdeild, en ég held, að menn myndu 
varla mótmæla því, að fyrstu áratugir 
sjálfsforræðis okkar í efnahagsmálum — 
þ. e. f ram á miðjan þriðja áratuginn — hafi 
helzt einkennzt af afskiptaleysi af opin-
berri hálfu af því, sem við nú köllum al-
menn efnahagsmál. Vandamálin voru senni-
lega sjaldnast skilgreind á landsvisu, heldur 
f remur dæmi fyr i r dæmi. 

Gengisbreytingin 1924—1925 markar 
timamót í þessum efnum. Hún var reist 
á t rú á gildi almennra þjóðhagfræðilegra 
sjónarmiða og aðgerða, þótt menn kunni 
að greina á um réttmæti þeirra sérstöku 
sjónarmiða, sem réðu breytingunni og 
stærð hennar. 

Frá 1930 og f ram undir lok sjötta ára-
tugarins var hér hins vegar ráðandi beit-
ing sérgreindra efnahagsaðgerða. Áherzla 
var lögð á beinar magntakmarkanir og 
leyfaveitingar vörutegund fyr i r vöruteg-
und. Hér ríkti verndar- eða nánast einangr-
unarstefna í utanríkisverzlun — hátolla- og 
haftastefna. Genginu vai' haldið rigbundnu 
í lengstu lög. Upphaf þessarar stefnu má 
rekja til kreppuáranna og alþjóðlegra 
hreyfinga í hagstjórnarmálum á þeim árum. 
Vafalaust má telja, að fyr i r heimsbúskapinn 
í heild hafí aðgerðii' af þessu tagi einmitt 
bæði dýpkað og lengt kreppuna. Við vorum 
þó engan veginn sérstakir ef t i rbátar ann-
arra, því að skilningur manna á nauðsyn 
almennrar hagstjórnar til sveiflujöfnunar 
var hvarvetna takmarkaður. Heimsstyrjöld-
in síðari hafði einnig í för með sér margs 
konar sérgreindar efnahagsráðstafanir, 
skömmtun, höft og leyfisveitingar o. s. frv. 

Hér á landi er það fyrs t seint á sjötta 
áratugnum, og þó ekki fy r i r alvöru fy r r 
en á þeim sjöunda, að í stað hafta-, leyfa-
og hátollakerfis tekur að gæta ákveðinn-
ar viðleitni til þess að beita almennum 
hagstjórnartækjum sem aðalreglu. Á sviði 
utanrikisverzlunar kom þessi stefnubreyt-
ing f ram í afnámi innflutningsleyfakerfis-
ins, almennri lækkun tolla og f r já lsar i 

gjaldeyrisverzlun yfirleitt. Með þessu vai' 
þyngri byrði en áður varpað á almennai' 
fjármála-, peningamála- og gengisaðgerðii' 
sem tæki til þess að halda jafnvægi i utan-
ríkisviðskiptum og þjóðarbúskap. Breyting-
arnar hér á landi spegla að mörgu leyti 
þróunina í nágrannalöndum oklcar, þótt 
segja megi, að við séum seinni til, kannski 
sem nemur einum áratug. Á allra siðustu 
árum tekur svo að gæta á ný sérgreiningar-
viðleitni á sviði efnahagsmála — og enn 
í hátt við það, sem annars staðar hefur 
komið fram. Þótt við munum vafalaust 
dansa með í þessum leik, held ég sé mikil-
vægt, að við reynum fyrst og fremst að ná 
á næstu árum betra valdi á þeim almennu 
hagstjórnartækjum, sem varða heildarskil-
yrðin i hagkerfinu. Þar er margvíslegra 
umbóta þörf, bæði í stjórnkerfinu sjálfu 
og eins á sviði almennra félags- og stjórn-
mála, ekki sízt vegna þess, að við erum 
í miðjum klíðum að framkvæma fríverzl-
unarstefnuna, sem felst í aðild okkar að 
EFTA og viðskiptasamningi við EBE, sem 
viðtæk stjórnmálasamstaða hefur nú náðst 
um. 

Ég ætla að nefna nokkur atriði, sem 
varða framkvæmd efnahagsaðgerða og þann 
stjórnarfarsramma, sem þeim er settur. 

Fjármálatæki. 
Það sjónarmið, að fjármálum hins opin-

bera, bæði ríkis og sveitarfélaga, megi og 
eigi að beita í sveiflujöfnunarskyni, hefur 
átt erfi t t uppdráttar hér á landi. Hér kemur 
m. a. til stöðugt knýjandi þöi'f fyr i r opin-
berar fran.'kvæmdir og þjónustu í „nýju" 
landi. Framkvæmdaviljinn ræður ferðinni, 
og eina reglan, sem nokkurs virðist virt 
í stjórnmálaumræðum um ríkisfjármál, er 
reglan um „hallalausan rikisbúskap" út f r á 
þröngum einkafjárhagssjónarmiðum og 
litlu skeytt um heildareftirspurnaráhrif 
fjárlagaákvarðana, sem sætii' furðu f jöru-
tíu árum eft ir að kenningar Keynes komu 
fram. Á þessu viðhorfi verður að fást 
breyting á næstu árum. Skipuleg beiting 
opinberra f jármála til þess að hafa áhrif 
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á athafnastigið í hagkerfinu kallar á ský-
lausa viðurkenningu á þessu hlutverki rík-
isfjármálanna með breyttri löggjöf. Þessi 
viðurkenning hefur ekki fengizt enn. 
Stjórnvöld verða að gera sér ljóst, að eitt 
meginhlutverk skattlagningar er að halda 
a f tu r af eftirspurn í hagkerfinu til þess 
að skapa raunverulegt svigrúm fyr i r op-
inber útgjöld. Skattalöggjöfin þarf að 
kveða opinskátt á um heimild fyr i r ríkis-
stjórnina til þess að breyta inni á f járlaga-
árinu ákveðnum, mikilvægum sköttum til 
hækkunar eða lækkunar innan ákveðinna 
marka. Síðan væri eft ir á leitað samþykkis 
Alþingis, og væri jafnan fráfararatr iði , ef 
slík breyting hlyti ekki samþykki. Heim-
ildum af þessu tagi ætti alls ekki að fylgja 
s jálfkrafa heimild til þess að ráðstafa fé, 
sem þannig væri aflað, né kvöð til lækkunar 
gjalda, sem tekjufórn í hagstjórnarskyni 
næmi. Til þess að skattabreytingar af þessu 
tagi kæmu að haldi, þyrft i að ákveða í al-
mennum kjarasamningum eða lögum, að 
slíkar skattabreytingar hefðu ekki í för með 
sér sjálflcrafa breytingar á verðlagsbótum 
á laun. Þessi svigrúmsheimild ætti að ná 
til aJlra mikilvægustu skattanna: Sölu-
skatts/virðisaukaskatts, tekju- og eignar-
skatta og launaskatts auk fjáröflunartolla 
og -gjalda af innflutningi. Skattalaga-
breytingar í þessa átt ættu að vera mikil-
vægur þáttur í þeirri heildarendurskoðun 
skattkerfisins, sem nú stendur yfir, einkum 
i tilefni aðildar okkar að EFTA og við-
skiptasamnings við EBE. Til þess að auð-
velda yfirsýn er brýnt, að tekjuöflunar-
lögum ríkisins verði steypt i einn laga-
bálic og sérstakar reglur settar um gerð 
og flutning frumvarpa um breytingar á 
þeirri löggjöf, einkum þannig, að jafnan 
verði reynt að meta heildaráhrif slíkra til-
lagna. Við þá endurskoðun, sem nú stendur 
yfir, þarf einnig að huga að greiðsíureglum 
skattheimtunnar með það fyr i r augum að 
nálgast kosti staðgreiðslu skatta, en sneiða 
hjá göllum hennar. Sérstaka áherzlu þarf að 
sjálfsögðu einnig að leggja á að sníða alls 
konar ótilætlaða mismunun úr skattkei'finu. 
Ekki sízt er þörf róttækra breytinga á 

söluskattinum, sem orðinn er a fa r hár og 
kannski dragbítur á greinar með hátt inn-
lent vinnsluvirðishlutfall vegna uppsöfnun-
ar skattsins í aðföngum þeirra. 

Á útgjaldahlið þyrft i ekki síður að koma 
upp sams konar viðbúnaðar- eða svigrúms-
heimildum, þótt þar yrði sennilega enn 
þyngra undii' fæti vegna hefðbundinna smá-
munaafskipta þingsins af f járveit ingum og 
þó enn fremur vegna víðtækrar lögbinding-
ar útgjalcia. Afnám eða verulegur sam-
dráttur mörkunar tekna til sérstakra þarfa 
væi'i t. d. stói't skref í f ramfaraá t t f r á 
sjónarmiði hagstjórnar. Fjárhagstengsli 
ríkisins og sveitarfélaganna eru mjög mik-
ilvægur hlekkur. Sveitarfélögin eru svo 
mikilvægui' fjárhagsaðili, að til þess verður 
að ætlast, að þau taki þátt í viðleitni til 
sveiflujöfnunar með fjármálalegum aðgerð-
um. Ef tii vill ætti að mynda sérstaka 
jöfnunarsjóði fyr i r f já r fes t ingar fé sveitar-
félaga, sem þau legðu í í þensluástandi, en 
notuðu síðan umfram tekjur, þegar miður 
árar. Einnig væri hugsanlegt að hafa þátt-
tökuhlutföll ríkisins í sameiginlegum fram-
kvæmdum ríkis og sveitarfélaga breytileg 
ef t i r hagsveiflunni, þ. e. ekki alveg fast-
bundin í lögum, heldur aðeins innan 
ákveðinna marka. Hér væri vafalaust um 
erfi t t og viðkvæmt mál að ræða, en engu 
að síður mál, sem ég tel að taka þyrf t i 
föstum tökum á næstu árum. 

Núverandi stjórnkerfi opinberra f j á r -
mála er að minni hyggju of veikt í miðið 
til virkrar hagstjórnar. Til þessa eru vafa-
laust mai'gar sögulegar ástæður, ekki sízt 
sjálfstæðisviðleitni íslenzka þingsins gagn-
vart danskri yfirst jórn á nítjándu öldinni 
og loks hin innflutta danska, þinglega hefð 
í þessum efnum, en mér skilst, að danska 
þinginu sé gefið meira fjárveitingavald en 
víðast tíðkast. Þessum efnum er ég þó ekki 
nógu kunnugur til þess að fullyrða um þau. 

Hér hefur verið tæpt í örfáum orðum 
á mai'gháttuðum breytingum á f jármála-
löggjöf ríkisins. Vísvitandi er hér varpað 
f ram hálfköruðum hugmyndum. Auðvitað 
er ljóst, að breytingar af þessu tagi kynnu 
að leiða af sér víðtækari breytingar á 
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stjórnkerfinu og gildandi lagareglum en 
svo, að í öllum greinum yrði talið hyggilegt 
eða ásættanlegt. Á þetta er nauðsynlegt að 
reyni með itarlegri athugun og tillögugerð 
á þingi á næstunni. Sjónarmið í ætt við 
þessi koma m. a. f ram í skýrslu nefndar 
um tekjuöflun ríkisins f r á í nóvember 1973. 

Peningamdlatæki. 
Látum þetta nægja um ríkisfjármálin, og 

snúum olckur að peninga- og lánamálum. 
Enginn vafi leikur á, að aðgerðir á sviði 
peningamála og lánamála eru og hljóta að 
vera mikilvægur þáttur í samræmdri efna-
hagsstefnu. Hér á landi hefur hins vegar 
reynzt erf i t t að beita peningamálatækjum 
til sveiflujöfnunar. Annars vegar er sú 
staðreynd, að peningamagnið í umferð 
ræðst að verulegu leyti af sveiflum í er-
lendum eignum bankakerfisins, sem að 
óbreyttu gengi eru að mestu utan við 
okkar áhrifasvið, og hins vegar hefur hér 
gætt — eins og í mörgum öðrum Evrópu-
löndum — mikillar tregðu til þess að beita 
peningamáiaaðgerðum, þar sem þeim þó 
mætti koma við, bæði vegna hefðbund-
innar lágvaxtastefnu og eins vegna afstöðu 
þings og stjórnar, sem stöðugt knýr á fyrir-
greiðslu til opinberra framkvæmda eða ann-
arra þóknanlegra framkvæmda f r á banka-
kerfinu eða jafnvel Seðlabankanum án til-
lits til árferðis. En allir mikilvægustu við-
skiptabankarnir eru sem kunnugt er undir 
þingkjörinni yfirst jórn og eru kannski þess 
vegna d ja r fa r i en ella i skiptum sinum við 
Seðlabankann sem endanlega uppsprettu 
lánsfjár , þrát t fyr i r refsivexti, auk þess 
sem þeir gera sér ljóst, a. m. k. þeir stærstu, 
að v$gna peningamargfaldarans í banka-
kerfinu eru yfirdráttarvextir í Seðlabanka 
þeim miklu þyngri í sjón en raun. 

En það er einmitt samþjöppun banka-
valdsins, sem er meginforsenda og réttlæt-
ing rikisbankakerfisins — góð og gild um 
margt að minni hyggju, en af henni þarf 
einnig að leiða sérstaka ábyrgð og þátt-
töku af hálfu ríkisbankanna í stjórn efna-
hagsmála í heild. Vegna ófullkomins f j á r -

magnsmarkaðar hérlendis á Seðlabankinn 
ekki nema takmarkaðan aðgang að öðrum 
aðilum en viðskiptabönkunum til þess að 
hafa áhrif á peningamarkaðinn og peninga-
magnið með sölu eða kaupum á skulda-
bréfum. Endurkaup afurðavíxla skv. rig-
föstum reglum binda einnig hendur Seðla-
bankans til sveiflujafnandi áhrifa. Auk þess 
má nefna, að fjárfestingarlánakerfið, að 
lífeyrissjóðunum meðtöldum, er sundrað og 
áreiðanlega fremur liklegt til óhóflegrar 
útlánaaukningar en aðhalds í þensluástandi. 
Á sviði peninga- og lánamála virðist æski-
legt að stefna á næstu árum að samræmdri, 
sveigjanlegri vaxtastefnu fyr i r allan lána-
markaðinn. Athuga þyrft i sérstaklega í því 
sambandi eitthvert form almennrar verð-
tryggingar eða almenns tillits til verðþróun-
ar við ákvörðun ávöxtunar fjárskuldbind-
inga, bæði á útlánum og innlánum. Á þessu 
viðamikla máli ætla ég þó aðeins að tæpa, 
en ekki að ræða það nánar. 

Auk samræmdrar vaxtastefnu þarf að 
leggja sams konar kvaðir á allar innláns-
og fjármálastofnanir — ekki sízt lífeyris-
sjóðina, sem eru mikilvæg og vaxandi upp-
spretta lánsfjár í landinu, til þess að lána 
ákveðinn hluta af árlegu ráðstöfunarfé sinu 
til sameiginlegra f járfes t ingarþarfa þjóð-
arinnar. Viðskiptabankarnir leggja árlega 
fé af mörkum í þessu skyni, en það veldur 
óæskilegri mismunun milli stofnana að láta 
ekki eitt yf i r alla ganga í þessu efni. Enn-
fremur tel ég, að markviss heildarstjórn á 
erlendum lántökum f r á ári til árs, að teknu 
tilliti til árferðissveiflna og langtimasjón-
armiða í senn, sé mikilvægt hagstjórnar-
tæki, sem þurfi að gefa mun ákveðnara 
form og farveg en nú er. Raunar virðist 
æskilegt, að með fjárlögum ár hvert væri 
lögð f ram lánsfjárspá eða áætlun um lána-
mál þjóðarbúskaparins í heild á næsta ári, 
samræmd stefnunni í f jármálum ríkisins 
og lántöku þess. 

Frá 1969 hefur Verðjöfnunarsjóður fisk-
iðnaðarins starfað. Markmið hans er jöfnun 
sveiflna í útflutningsverðlagi sjávarafurða. 
Hann felur í sér eina markverðustu nýjung 
síðustu ára í viðleitninni að jafna utanað-
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komandi sveiflur við yztu mörk. Útflutn-
ingssveiflur hafa tíðum reynzt afdrifar íkur 
aflvaki innlendrar efnahagsþenslu. Reynsla 
síðustu ára sýnir að minni hyggju, að þótt 
Verðjöfnunarsjóði fiskiðnaðarins séu sett 
ákveðin takmörk vegna áhrifa hans á tekju-
skiptinguna milli atvinnuveganna, þá felist 
eigi að síður í þessari reynslu eins konar 
varnarsigur. Við eigum hiklaust að freista 
þess að þróa þetta tæki frekar. Ekkert 
vinnst með einu snjöllu lagi á þessum vett-
vangi, og ég held, að með verðjöfnunar-
sjóðnum hafi okkur bætzt gagnlegt verk-
færi í kistuna. 

Gengi. 
Þá erum við komin að gengisskráning-

unni. Þar varð sú breyting í lok síðasta 
árs, að Alþingi heimilaði Seðlabankanum 
að ákveða — að höfðu samráði við ríkis-
stjórn — markaðsgengi krónunnar án nokk-
urrar formlegrar takmörkunar upp eða 
niður f r á hinu lögbundna stofngengi. Þessi 
lagabreyting, sem ekki var ágreiningur um 
á Alþingi, staðfesti formlega þá stefnu-
breytingu, sem varð í gengismálum hér á 
landi á árunum 1972 og 1973, að sjálfsögðu 
að verulegu leyti vegna áhrifa f r á breyttum 
viðhorfum til gengisbreytinga í veröldinni 
yfirleitt. E f t i r þessa breytingu er ekkert 
því til fyrirstöðu að beita tíðum smábreyt-
ingum gengisskráningar til þess að mæta 
ytri sveiflum eða innri vandamálum. Þetta 
verður að skoða sem verulega framför, þótt 
við séum og hljótum að sjálfsögðu að vera 
bundnir aí' alþjóðasamkomulagi um gengis-
mál (ef það þá næst á næstu árum). Hinu 
megum við svo ekki gleyma, að þótt sveigj-
anleg gengisskráning með sígandi gengi sé 
kannski heppilegasta leiðin til þess að draga 
úr skaðlegum áhrifum innlendrar verðbólgu 
umfram erlenda á samkeppnisstöðu at-
vinnuveganna („að halda atvinnuvegunum 
gangandi"), þá er hætt við, að hún geti 
átt þátt í að ýta undir verðbólguþróun, ef 
ekki fylgja samræmdar aðhaldsaðgerðir á 
sviði peninga- og lánamála, þar með sveigj-
anleg vaxtastefna, auk aðhalds á sviði opin-

berra f jármála — og síðast en ekki sízt hóf-
semi á vettvangi launa- og verðlagsmála. 

Verðlagsmálatæki. 
Verðlagseftirlit í formi hámarksálagn-

ingarákvæða og hámarksverðákvæða hefur 
lengi tíðkazt hér á landi og hefur haldizt 
hér lengur en í flestum grannlandanna. Frá 
sjónarmiði sveiflujafnandi hagstjórnar, það 
er sem tæki, sem fyrst og fremst væri 
hugsað til að ná markmiðinu stöðugt verð-
lag eða til þess að veita viðnám gegn verð-
bólgu, helcl ég að sé óhætt að fullyrða, að 
okkar núgildandi verðlagseftirlitskerfi hafi 
reynzt áhrifalítið; þótt það kunni að hafa 
haf t margvísleg önnur áhrif, t. d. á skipulag 
atvinnugreina, samruna verzlunar- og iðn-
fyrir tækja, mikilvægi landbúnaðarins o. s. 
frv. Þá hefur annað veifið verið gripið hér 
til verðstöðvana eða sérstaks heildaraðhalds 
að verðhækkunum, oftast í tengslum við 
auknar niðurgreiðslur eða aukningu ann-
arra tilfærslna og beinar aðgerðir á sviði 
launamála. Um þessar ráðstafanir má segja 
yfirleitt, að þær hafi reynzt skammgóður 
vermir. Sé þeim beitt, án þess að öðrum 
hagstjórnartækjum, sem beinast að heildar-
eftirspurn og peningaframboði, sé samtím-
is beitt til aðhalds, þá hrökkva „verðstöðv-
unaraðgerðirnar" skammt. Hins vegar kann 
endurtekin beiting ráðstafana af þessu 
tagi að draga á ef t i r sér slóða, að því er 
varðar ráðstöfun framleiðsluaflanna, þegar 
niðurgreiðslukerfi hleðst upp á löngum 
tíma. 

Verðstöðvanir eiga aðeins rétt á sér sem 
eins konar biðleikir í lengri leikfléttum og 
hefur raunar yfiiieit t ekki verið beitt 
öðruvísi, og oftast nær hafa þær aðeins 
verið f ínt nafn á niðurgreiðsluaukningu. 

Launaákvarðanir. 
Ég læt þetta nægja um opinberar vei'ð-

lagsaðgerðir og sný mér þá að ákvörðun 
launa. Þar með yfirgefum við eiginlega 
svið opinberra aðgerða, því að launaákvarð-
anir liggja hér á landi að mestu utan við 
venjulegt áhrifasvið ríkisvaldsins, nema 
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sem samningsaðila við opinbera starfs-
menn. Hér eru þó undantekningar: Fisk-
verðsákvarðanir og búvöruverðsákvarðanir, 
sem að verulegu leyti ráða „launum" fjöl-
mennra stétta. Á þessum vettvangi hafa 
þótt sérstakar ástæður til þess að koma á 
fastr i gerðardómsskipan með lögbundnum 
yfirnefndum með oddamanni eða úrskurð-
araðila f r á opinberum stjórnvöldum eða 
hæstarétti. Ástæðurnar til þessa eru eink-
um þær, að venjulegir tvíhliða samningar 
eða „f r já ls" verðlagning hefur ekki verið 
talin gefa „rétta" niðurstöðu vegna mis-
vægis milli aðila eða sérstakra markaðs-
aðstæðna. 

Á sviði fiskverðsákvörðunar voru víða 
dæmi um sameiginlega hagsmuni eigenda 
báta og fiskvinnslustöðva, þannig að sjó-
menn fengu skarðan hlut. Þetta var megin-
ástæðan til stofnunar Verðlagsráðs sjávar-
útvegsins. Starfsemi Verðlagsráðsins hefur 
gefizt vel, held ég, þótt þar hafi komið f ram 
í nokkrum mæli sumir sömu gallarnir og 
skýrastir eru í verðlagningu búvöru, þ. e. 
beinn samanburður og sjálfkrafa tenging 
við launakjör annarra stétta án tillits til 
markaðsaðstæðna. Þótt slíkur tekjusaman-
burður hafi skipt verulegu máli við ákvarð-
anir á fiskverði, þá hafa raunsæjar ákvai'ð-
anir oft og einatt verið teknar á þessum 
vettvangi. Búvöruverðmyndunin er hins 
vegar um margt gölluð, og sjálfkrafa tengsl 
tekna bænda við tekjur annarra stétta í 
skjóli innflutningsbanns á búvörum er án 
efa mikilvægur hlutur í verðbólguvélinni 
íslenzku. 

Almennar launaákvarðanir eru hins veg-
ar sem kunnugt er yfirleitt teknar með 
svokölluðum fr já lsum samningum. Ég held, 
að á siðustu árum hafi komið f ram á þess-
um vettvangi með einkai' skýrum hætti 
mikilvægir þættir i okkar þjóðskipulagi, 
sem varða styrk og skipulag samnings-
aðilanna á vinnumarkaðnum og samnings-
aðferðina sjálfa, með tilheyrandi verkfalls-
og verkbannshótunum. Með dálítið hættu-
legri einföldun gætum við sagt, að launa-
ákvai'ðanir hér á landi hafi oft reynzt úr 
hófi háar vegna þess, að vei'kalýðshreyf-

ingin sé í senn afar sterk og afar veik. 
Hún er sterk í þeim skilningi, að hún getur 
yfirleitt komið fram vilja sínum i kaup-
gjaldsmálum i heild. En hún er veik í þeim 
skilningi, að hún hefur ekki megnað að móta 
skynsamlega, árangursrika og innbyrðis 
samræmda stefnu í launa- og efnahagsmál-
um. Á næstu árum þarf að leita leiða til 
þess að nálgast ásættanleg launahlutföll á 
öllum vinnumarkaðnum. Þetta er ekki verk, 
sem verður unnið á fáum dægrum og lýkur 
raunar aldrei, en viðleitnin skiptir hér öllu. 
Til þess þarf að efla félagsþroska og bæta 
skipulag samtaka vinnumarkaðarins. í 
þvi sambandi þarf að hafa hugfast, að 
launaákvarðanir eru ekki sérlega afkasta-
mikið tæki til tekjujöfnunar, a. m. k. virðist. 
reynsla okkai' — og raunar annarra þjóða 
— sýna það. Aðrar leiðir (bætur trygginga, 
heilbrigðisþjónustan, menntakerfið og 
skattakerfið) eru sennile.e:a áhrifaríkari til 
þess að ná réttlát.ri skiptingu lifsgæða. 
Hér þarf einnig að huga að sérstökum að-
stæðum á vinnu- og verksölumarkaði, ekki 
sízt launasamningum i greinum, þar sem að-
ilar virðast fremur eiga hagsmunasamleið. 
en að andstæðir hagsmunir vegist á við 
samningaborðið. Stundum er sagt, að sam-
ið sé á kostnað þriðja aðila, sem hvergi fær 
nærri að koma. Um sumt minnir þetta á 
fiskverðsákvarðanir. Kannski ættu hér við 
hliðstæðar aðferðir og þar eru nú notaðar. 

Enginn vafi virðist á því, að á þessum 
vettvangi er mikil þörf fyr i r skipulags-
framfai ' ir. Skipulag samtaka vinnuveit-
enda, sem er að ýmsu leyti laust i reipum, 
kemui' hér ekki síður við sögu. Næsti áfangi 
i þróun vei'kalýðshreyfingarinnar á íslandi, 
eft ir að hún hefur fundið samtakamátt sinn 
jafn óumdeilanlega og hún hefur í dag, er að 
efla félagsþroska og innra skipulag og sam-
komulag, sem þarf til að tryggja farsælar 
f ramfar i r efnahagslega og félagslega i hinu 
fjölþætta þjóðfélgi nútimans. Verkalýðs-
hreyfingin ræður þegar yfir miklu afli, en 
hemur það kannski ekki alltaf — eins og 
hendir kraftamenn. í þessu sambandi held 
ég, að tæknileg atriði launaákvörðunar 
eins og vísitölubinding kaupgjalds, sem hef-
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ur verið æði fyrirferðarmikil í umræðum 
um íslenzk efnahagsmál, sé ekki aðalatriðið, 
þótt óneitanlega geti nærtækar afleiðingar 
víxlhækkana verið erfiðar viðfangs, eins og 
efnahagsvandinn, sem á okkur brennur 
þessa dagana, sýnir. En sem eina skýring 
verðbólgunnar dugir hún engan veginn. Til 
dæmis virðist ekki síður ástæða til þess að 
r j ú f a eða slæva annars konar formbundið 
vélgengi í samhengi verðlags- og kaup-
gjalds, t. d. sjálfvirkni í búvöruverðsákvörð-
un og raunar á fleiri sviðum verðákvörðun-
ar og verðlagseftirlits, eins og það hefur 
þróazt í landinu á síðustu áratugum. En 
þótt hófsemi í almennum launaákvörðunum 
sé nauðsynlegur þáttur allrar viðleitni til 
þess að hemja verðbólguna, hrekkur hún 
skammt, ef almenn eftirspurn og peninga-
magn leika lausum hala. — 

Eg ætla mér ekki að fara fleiri orðum um 
einstök hagstjórnartæki, þannig hleyp ég 
í reynd yfir beinar magntakmarkanir og 
skömmtunarkerfi og beina þátttöku ríkis-
ins í atvinnulífinu (utan hins venjubundna 
sviðs ríkisafskipta hér á landi). Þetta er 
ekki af því, að ég telji þessi efni ekki 
áhugaverð, en f r á sjónarmiði hagstjórnar 
til sveiflujöfnunar hafa þau ekki skipt veru-
legu máli að undanförnu. Markalínur 
stærðar ríkisgeirans hljóta alltaf að vera 
óljósar. Ég ætla mér ekki að blanda mér í 
vígorðastríð um æskilega stærð opinbera 
geirans. Ég læt mér nægja, að ríkið sé til og 
hafi hagstjórnarskyldur. Hlutur opinbera 
geirans í þjóðarkökunni er í senn háður 
stjórnmálalegum ákvörðunum og sögulegri 
þróun. Ýmsir hafa haldið þvi fram, að vöxt-
ur ríkisútgjalda sé sem slíkur valdur að 
verðbólgunni. Að því tilskildu, að beitt sé 
samtímis réttum f jármála og peningamála-
aðgerðum til þess að halda a f tur af öðrum 
útgjöldum, er ekki með rökum hægt að 
skoða vöxt ríkisgeirans sem sjálfstæðan 
verðbólguvald. Hitt er svo annað mál, sem 
vel er kunnugt, að án slíkra aðgerða til þess 
að skapa raunverulegt svigrúm fyr i r ríkis-
útgjöld, geta umframútgjöld ríkisins, eins 

og önnur útgjöld umfram efni, valdið mis-
vægi í þjóðarbúskapnum. 

Opinber sljórnvöld. 
Með þessum orðum er ég þá kominn að 

hinum opinberu stjórnvöldum, sem Ieiðirnar 
velja og framkvæma aðgerðirnar. Þá er nú 
komið að stjórnvísindum, sem ætti að eiga 
vel við í þessum félagsskap. 

Hver eru annars þessi opinberu stjórn-
völd? Þingið er handhafi löggjafarvaldsins, 
en framkvæmdavaldið er í höndum ríkis-
stjórnar og sveitarstjórna, er víst venjulega 
sagt. En því fer f j a r r i , að hér sé um vel 
afmarkaða og heilsteypta aðila að ræða. 
Það er ekki nóg, að þjóðhagsspárnar séu 
óvissar og vitneskjan um samhengi efna-
hagslífsins ófullkomin, heldur eru hin opin-
beru stjórnvöld í sjálfum sér flókin kerfi, 
sem við þekkjum ekki nægilega vel, eða 
höfum a. m. k. ekki glöggvað okkur nægi-
lega vel á í öllum greinum, þegar stjórn 
efnahagsmála er á döfinni. Skipting ríkis-
stjórna í sérráðuneyti með tilheyrandi 
reipdrætti þeirra í milli um fjárveit ing-
ar, ekki sízt sé niðurskurðar talin þörf, 
er öllum vel kunn. Þar gildir ekki síður en 
annars staðar í þjóðfélaginu, að hverjum 
er sárt um sinn hlut. Ráðherrar eru 
sennilega yfirleitt nokkuð varir um sig 
og ekki sérlega fúsir til að ganga f ram fyr i r 
skjöldu til niðurskurðar. Ráðherra, sem 
einu sinni hefur boðizt til að taka á sig 
niðurskurð umfram aðra, gerir það senni-
lega ekki ótilneyddur af tur . Til hvers ráð-
herra og ráðuneytis liggja leynt og ljóst 
ýmsir þræðir áhrifa f r á hagsmunasam-
tökum, sem heyra til sviðs þess, og reyna 
að koma sínu fram, að ekki sé minnzt á 
áhrif embættismanna á hverju sérsviði 
kerfisins, sem eiga f rama og heiður undir 
áþreifanlegum framgangi „sinna" mála. 
Sérgreining stjórnarráðsins hefur sem 
kunnugt er farið vaxandi hér á landi á síð-
ustu árum og áratugum, en hún felur án 
efa í sér aukinn vanda hagstjórnar, ekki 
sízt þar sem samsteypustjórnir nokkurra 
flokka eru hið venjulega st jórnarform. 
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Staða samvæmingaraðilanna innan rikis-
stjórna, f jármála- og/eða forsætisráð-
herra og ráðuneyta beirra til að koma 
fram samræmdri, aðhaldssamri stefnu, hef-
ur yfirleitt ekki reynzt nægilega sterk. Vel 
má vera, að ná megi áransr i með skipu-
lagsbreytingum, þ. e. með eflingu f jármála-
ráðuneytis eða bess ráðuneytis, sem fer með 
almenn efnahagsmál. Hér er "þó engan veg-
inn um einfalt framkvæmdaratriði að ræða. 
Fyrst og fremst þarf ákvarðanir af stjórn-
málalegum toga, til þess að á þessu verði 
breyting. Til viðbótar þessum innviðum rík-
isstjórna koma síðan tengsl hennar við 
Seðlabankann ogbanka- og sjóðakerfið yfir-
leitt, en þai er um verulegan samræmingar-
vanda að ræða, ef t rvggja á heilsteypta 
stefnu. Sveitarfélögin eru ekki síður mikil-
væg, og raunar er erf i t t til lengdar að 
halda beirri einföMun, að þau séu órjúfan-
Iegur hluti hins opinbera f r á sjónarmiði 
hagstiórnar, eins og við viljum venjuleí?a 
vera láta. Samtök sveitarfélaga, sem eflzt 
hafa á síðustu árum, hafa einnig fengið 
sterka stöðu sem þrýstingstæki, ekki sízt 
vegna þess, að þau bera hvergi beina fram-
kvæmdarábyrgð. Þetta gerir að verkum, að 
bæta ætti í líkön hagfræðinganna lýsingu á 
atferli verulegs hluta opinbera geirans 
f remur en að skoða hann sem einn óskiptan, 
óháðan aðila. 

Þegar sagt er, að stjórn sé við völd, verða 
menn að gera sér Ijóst, að geta stjórnar 
til að taka ákvarðanir og fylgja þeim eftir 
er yfirleitt háð mýmörgum takmörkunum 
og ytri áhrifum öðrum en eigin mati — eða 
efnahagsráðgjafa hennar — á horfum, 
markmiðum og vali leiða. Valdahlutföll í 
samsteypustjórnum gera oft að verkum, að 
sjálfur ákvörðunartökuferillinn verður afar 
tafsamur og óviss og oft háður því, sem 
við fyrstu sýn gætu virzt smávægileg, ytri 
atriði. Það er furðu oft, ,,sem rófan dillar 
hundinum", svo snúið sé á íslenzku kunnu 
ensku orðtaki. 

Síðan tekur þingið við, en þar geta — 
eins og vel er kunnugt — komið upp fjöl-
mörg atriði önnur en þau, sem varða yfir-
vegað mat aðstæðna út f r á hagfræðilegum 

sjónarmiðum. Um þetta mætti nefna mörg 
dæmi. 

Fjárveitinganefnd Alþingis, sem ásamt 
f járhags- og viðskiptanefndum deiM^nna 
ætti að vera vettvangur efnahaprsmála á 
þingi, hefur i reynd orðið í mörgu hrein 
afereiðslustofnun. sem stimplar smæstu 
fiárveitincrar út í hörgul, en fer svo með 
írlans yf i r heildaráhrif f járlaganna á 
bióðarbúið á einu síðdecri i skammdeginn. 
Þvi fer bó f ja r r i , að við þino-ið eitt sé að 
sakast. þótt bað hafi len.ei verið vinsælt að 
gapnrvna vinnubrögð bess. Hér er einkum 
um bað að ræða, að farvegur efnahags-
mála er yfirlpitt lauslecra markaður í 
stjórnkerfinu. Ég held, að hér gæti m. a. 
komið t.il greina að gera almennum efna-
haírsmálum hærra undir höfði í þinginu, 
til dæmis með sérstökum efnahagsumræð-
um einu sinni eða tvisvar á ári á grundvelli 
yfirlitsskýrslna og e. t. v. með sérstakri 
efnahagsmálanefnd beggja deilda, auk þess 
sem staða efnahagsmálanna ætti að markast 
skýrar innan ríkisstjórna, annað hvort með 
eflingu forsætis- eða fjármálaráðuneytis 
eða sérstöku ráðuneyti. Og er fyr r i kostur-
inn án efa betri. Stjórnmálasaga síðustu 
áratuga bendir til þess, að st jórnarfarið 
hafi dregizt af tur úr veruleikanum i þess-
um efnum. Svo oft hafa efnahagsmálin 
orðið tilefni stjórnarskipta, að stjórnmála-
menn ættu að geta verið þessu að einhverju 
leyti sammála. 

Áðan nefndi ég samtök vinnumarkaðar-
ins, en einkenni okkar tima, olckar aldar-
háttur — virðist vera að mynda samtök um 
alla mögulega (og raunar stundum ómögu-
lega) hagsmuni. Sérgreining í félög eft ir 
hagsmunun: hefur stóraukizt á síðari 
árum, en j a fn f ramt má merkja tilhneig-
ingu h já þessum hagsmunasamtökum til 
þess að fá fl jótt á sig hálfopinberan svip. 
Samtökin lita gjarnan á sig sem eins konar 
sjálfstæðan part af hinu opinbera; vilja 
vera með í ráðum, og að við þau sé haf t 
samráð. í mörgum dæmum er sjálfsagt vald 
þessara samtaka — þ. e. vald í merkingunni 
ákvörðun, sem fylgja má eftir með vald-
beitingu — ekki mikið, en það þýðir ekki 
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endilega, að áhrifamáttur þeirra sé lítill, 
því að samtökin eru í öllu og undir öllu að 
ota sínum tota. Vafalítið virðist, að vax-
andi máttur hvers konar hagsmunasamtaka, 
efling almannatrygginga og almenn viður-
kenning þeirrar fjármálastefnu, sem rekja 
má til rita Keynes — að ríkið geti og eigi 
jafnan að tryggja fulla atvinnu — séu allt 
gagnlegar skýringar á verðbólgutilhneig-
ingum síðustu áratuga hér á landi, ekki sízt 
þegar áhugi á opinberum framkvœmdum 
(og útlánum) er jafn rótgróinn og raun ber 
vitni hjá ráðamönnum þjóðarinnar. Allt 
þetta veldur því, að tiltölulega fl jótt er 
brugðizt við lægðum í hagsveiflunni, en 
mikillar tregðu gætir við að hamla á móti 
uppsveiflu í tæka tíð. Hagsmunasamtökin 
vekja tekjusamanburð (og -meðvitund) h já 
félögum sínum og stilla upp alls konar „aft-
urúrdráttar-reikningum", sem stytta for-
skot forystuhópa í tekjuhækkun, þ. e. stofna 
til launaskrúfu, sem snýst hraðar en áður. 
Launaskrúfan tengist síðan sveiflum, sem 
berast. utan að og tengjast verðlags- og 
launaskrúfunni. Saman mynda þessir þætt-
ir vélgengi verðbólgunnar hér á landi, sem 
hefur gengið án afláts með sprettum og 
hvíldum í hálfan f jórða áratug. 

Svo að við tökum hliðstæðu úr eðlisfræð-
inni, — en ég er vondur eðlisfræðingur — 
þá getum við sagt, að sem viðtæki sveiflna 
utan að hafi íslenzka hag- og stjórn-
kerfið breytzt úr sveifludeyfi, sem fylgdi 
formerkjum ytri verðsveiflna upp og niður 
f ram til 1930, í afriðil, sem eft ir stríðið 
breytir ytri verðsveiflum í verðhækkanir 
án tillits til formerkis hinna ytri sveiflna. 
Þessi afriðill eða baklás, ef við stökkvum 
úr raffræðinni í vélfræðina, er samansett-
ur bæði úr félagsmála- og stjórnmálapört-
um. Stöðugt ríkjandi krafa um fulla 
atvinnu og miklar framkvæmdir og vax-
andi máttur hagsmunasamtaka eru hik-
laust stærstu stykkin, auk landlægs happ-
drættishugarfars. Með þessu er enginn 
móralskur dómur á þessi fyr irbæri lagður, 
aðeins á þau bent og það með, að taka þurfi 
raunsætt mið af þeim og afleiðingum þeirra 
við mótun efnahagsstefnu. Við höfum 

aldrei meðtekið til fulls orðskviðinn úr 
hinni góðu bók: „Skjótfenginn auður 
minnkar, en sá, sem safnar smátt og smátt, 
verður ríkur". 

Við höfum sett markið hátt fyr i r efna-
hagsstefnuna, með mörgum markmiðum, 
þar sem eitt rekur sig stundum á annars 
horn. Aðferðin við stjórnmálaákvarðanir í 
þessum efnum er svo flókin og ófullkomin, 
að vafasamt verður að telja, að jafnvel þótt 
upplýsingagrundvöllurinn og ráðgjöf væri 
ætíð sú bezta, sem á verður kosið (sem auð-
vitað er ekki), þá rötuðu ráðamenn fl jótt 
og örugglega á réttar leiðir. Hér fléttast 
margt saman, sem nauðsynlegt er að skilja 
að til þess að átta sig á því, hvernig svo-
kallaðar „opinþerar aðgerðir í efnahags-
málum" eru ákveðnar og orka. Vissulega er 
þörf á stjórnarfarsumbótum á þessu sviði, 
en þegar öll kurl koma til grafar , felur 
ákvörðunaraðferðin hjá oklcur áreiðanlega 
í sér eins konar valddreifingu. Samþjöppun 
valds mun eiga frekar örðugt uppdráttar 
um þessar mundir. Þannig má varpa mildri 
birtu lýðræðis á þá tæknilegu galla stjórn-
kerfisins, sem mest skera í augu, (en við 
verðum að gera okkur skýra grein fyr i r 
Ijóstollinum). 

Það hefui alltaf þótt merkilegur spádóm-
ur í okkar Iandi um örlög of stjórnsamra 
yfirvalda, sem felst í þessu erindi Sólar-
Ijóða: 

„Rík þau voru 
Ráðný og Véboði 
og hugðust gott eitt gera; 
nú þau sit ja 
og sárum snúa 
ýmsum elda til." 

VancLi haystjórnar á Íslandi. 
Eins og oft vill verða, þegar undirbún-

ingur er ónógur, hefur þetta orðið allt of 
langt h já mér og reyndar mikið um hluti, 
sem ég ber takmarkað skynbragð á, en um 
þá er jafnan skemmtilegast að tala. Að lok-
um Iangar mig til að fara örfáum almenn-
um orðum um árangur hagstjórnar á ís-
landi síðustu ár og áratugi og áhrif hennar 
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á atvinnulífið, sem er viðfangsefni þessarar 
ráðstefnu. 

Frá 1939 hefur okkur í aðalatriðum tekizt 
að sleppa við atvinnuleysi. Hagvöxtur hefur 
verið hér þokkalegur i samanburði við önn-
ur lönd eða nálægt 5% á ári síðasta aldar-
fjórðung. Við höfum náð afar háu, en dá-
lítið ótryggu stigi lífskjara. Þar skilur ein-
mitt á miJli okkar og grannþjóðanna, að 
breytileiki í hagvexti f r á ári til árs hefur 
verið hér miklu meiri en í öðrum hagsæld-
arlöndum með háþróað félags- og trygg-
ingakerfi. Óstöðugt nát túrufar og óstöðug-
ur útflutningsmarkaður valda hér miklu. 
Rikasta sérkenni hagþróunar síðustu ára-
tuga hér á landi er þó meira en tvöfalt meiri 
verðbólga en í flestum Vestur-Evrópulönd-
um og endurteknar gengislækkanir. Við 
höfum þegar skrafað margt um ástæður og 
eðli þessa fyrirbæris, bæði f y r r og nú, og 
ég held. að fæstum blandist hugur um, að 
verðbólgan verður ekki skilin nema í víð-
tæku efnahagslegu, félagslegu og sögulegu 
samhengi. Hún er niðurstaða af samspili 
margra afla. Allar einnar-skýringar verð-
bólgukenningar eru, held ég, dæmdar til að 
misheppnast. 

Verðbólga eftirstríðsáranna hér á landi 
er áreiðanlega að nokkru afleiðing af þeim 
mikla hnykk, sem þjóðarbúskapurinn fékk 
á styrjaldarárunum, 1939—1944. Þá fór 
allt saman, verðlag í utanríkisverzlun rauk 
upp úr öllu valdi, og inn í landið streymdi 
erlent fé fyr i r störf á vegum setuliðs banda-
manna. Þessar skjótfengnu tekjur lyftu lifs-
kjörum í mikla hæð, sem án efa hefur 
sett hátt og torsótt mark fyr i r kjarabarátt-
una að stríðinu loknu, auk þess sem upp-
söfnun kaupgetu á stríðsárunum olli út-
gjaldasprengingu eftir stríðið, vegna þess 
að margvísleg gæði, sem eft ir var sótzt, 
voru einfaldlega ekki föl fy r r en þá. Allt 
dregur þetta mikinn slóða. 

Á árunum 1951—1970 vai' verðlag utan-
ríkisviðskipta frekar stöðugt samanborið 
við fyrr i áratugi. Vei'ðbólgan hér á landi á 
þessum árum er sennilega fyrs t og fremst 
mælikvarði á vandkvæðin við að leiða sam-
an til farsællar niðurstöðu utanaðkomandi 

sveiflur — á þessum árum fyrst og fremst 
aflasveiflur — og þau þjóðfélagsöfl, sem 
eru persónugerð í kumpánunum þremur, 
eyðsluseggnum, lánaaustursmanninum og 
kröfugerðarmanninum. Á allra siðustu ár-
um hefur svo stigmögnun verðbólgu um 
allan heim haf t svipuð áhrif og eitt glas 
enn fyi'ir þann, sem ekki er alltof stöðugur 
á svellinu fyr i r . Til þess að ná góðum ár-
angri þarf skilning á því, að einhliða ráð-
stafanir endast ekki, og ja fnf ramt að sam-
ræmd og hófsöm tekjustefna er ómissandi 
í hagstjórn á íslandi. En jafnvel þótt góð-
ur skilningur sé til staðar á þessum atriðum 
öllum, er nauðsynlegt að gera sér ljósar 
veilurnar í stjórnkei'finu, og sennilega hef-
ur efnahagsráðgjöfin oftast nær ekki tekið 
nægilegt tillit til atfei'liseiginda stjórnkerf-
isins sjálfs. Hér er ég að nálgast viðfangs-
efni, sem gæti enzt í annað erindi, ekki 
skemmra en þetta, um efnið: Samband 
efnahagsráðgjafa og efnahagsráðamanna. 
Það er stundum sagt, að það sé meiri vandi 
að þiggja góð ráð en gefa, en sennilega má 
halda því fram, að í efnahagsmálum sé 
vandinn mestur að sjá fyrir , hvernig góð 
ráð verða þegin. Stjórnkerfið hefur til-
hneigingu til að velja þau ráð, sem þykja 
þægileg úr hverjum vendi, sem þvi er rétt-
ur ; en þetta getur oft valdið þvi, að verr 
sé af stað farið en heima setið. Um þetta 
orðlengi ég ekki frekar. 

Lokaorð. 
Myndin, sem ég hef dregið upp af vanda 

hagstjórnar á íslandi — og sá gamalkunni, 
landlægi draugur, verðbólgan, er þar jafnan 
í forgrunninum — gefur ekki sérstaka 
ástæðu til bjartsýni um það, að auðveldar 
allsherjarlausnir séu í nánd. Ég ætla mér 
ekki þá dul að spá neinu um það, hvort 
og hvenær okkur takist að hemja verðbólg-
una. Þegar skyggnzt er f ram á við, er ekki 
óeðlilegt — og raunai' gætir þess sums 
staðar þessa dagana — að sú spurning risi, 
hvort okkur sé i raun og veru nauðsynlegt 
að binda endi á verðbólguna, hvoi't við eig-
um að legrgja sérstakt kapp á verðlagsmark-
miðið við hlið annarra markmiða efnahags-
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stefnunnar, sem mörgum eigi eðli málsins 
samkvæmt að gefa forgang. Ég held, að 
þessum spurningum eigi að svara hiklaust 
játandi, ekki vegna þess, að stöðugt verð-
lag eða „hófleg verðhækkun" sé eftirsókn-
arverð í sjálfri sér, heldur af því að verð-
bólgan er vísbending um veilur í heildar-
stjórn efnahagsmála, hún gerir undirstöðu 
efnahagslífsins ótryggari en vera þyrfti , 
og henni hlýtur að fylgja nokkur sóun 
verðmæta. 

Menn kunna að spyrja — og gera ja fnan: 
Hvers vegna er mikilvægt að hamla gegn 
verðbólgu hér á landi? Njótum við ekki 
lífskjara, sem jafnast á við kjör ríknstu 
þjóða heims? Hafa ekki hagvöxtur og fél-
agslegar f ramfar i r orðið hér verulegar 
þrátt fyr i r verðbólguna? Hefur okkur ekki 
í reynd tekizt að laga hagkerfið að verð-
bólgunni, þannig að hún trufl i ekki starf-
semi þess og f ramfar i r eða tekjuskipting-
una milli þegnanna? Allt má þetta til sanns 
vegar færa að nokkru leyti, en má ekki 
verða afsökun fyr i r andvaraleysi. Hag-
vöxtur á íslandi á undanförnum árum og 
áratugum hefur að miklu leyti átt rætur 
að rekja til f ramfara í fiskveiðitækni og 
til bættra aflabragða og raunar hagstæðrar 
þróunar viðskiptakjara á síðustu árum. 
Verðbólgan hefur ekki komið í veg fyrir , að 
við nýttum þessi nærtæku tækifæri til 
f ramfara . Valið hefur verið tiltölulega ein-
falt, auðvelt og augljóst. Á þessum grunni 
höfum við síðan reist f ramfar i r í öðrum 
greinum, en varla nógu markvisst. 

Verðbólgan og þær efnahagsástæður, sem 
henni fylgja, og ekki sízt yfirborðslegar 
efnahagsráðstafanir hennar vegna (sem oft 
hafa beinzt að einkennum fremur en rótum 
jafnvægisvandans), hafa að miklum líkum 
torveldað aðrar efnahagsframfarir , hag-
vöxt, sem styðst við gott skipulag atvinnu-
fyr i r tækja og hagkvæma þi'óun atvinnu-
vega; vegna þess, að verðbólga ruglar skyn-
samlegt arðsemismat og áætlanagei'ð til 
Iangs tíma innan fyr i r tækja sem utan. 
Þetta varðar ja fn t þróun okkar hefð-
bundnu atvinnuvega; sjávarútvegs, fisk-
iðnaðar og landbúnaðar, og stofnun nýrra 

atvinnugreina, sem hagkvæmar gætu 
reynzt. Verðbólgan í samspili við stjórn-
kerfið, eins og það er (en ekki eins og það 
ætti og gæti verið), er því íhaldssamt afl í 
þeim skilningi, að hún skorðar hagkerfið í 
troðnum brautum og torveldar breytingar 
og f ramfar i r , sem byggjast á nýjum fram-
leiðslugreinum, en ekki eingöngu á beit-
ingu nýrrar tækni í þeim greinum, sem við 
þekkjum fyrir . Hér kemur að sjálfsögðu 
margt fleira við sögu. Loks má telja vafa-
laust, að á verðbólgutímum sé orku þjóð-
arinnar eytt í allt of ríkum mæli til þess 
að stríða við vandamál líðandi stundar, 
vandamál, sem ekki tengjast f ramförum i 
þjóðarbúskap okkar, þegar horf t er til lengri 
framtíðar. Þetta á við um þjóðina alla: 
Alþingi, ríkisstjórn, stjórnmálaflokka, 
hagsmunasamtök og síðast en ekki sízt 
nær hvert mannsbarn í landinu, sem veltir 
því helzt fyr i r sér, hvernig það fái sér 
bezt borgið í kapphlaupinu við verðbólg-
una, eða sem kannski er meira um vert, 
sveiflur í hraða hennar. í þessu felst í senn 
sóun á líðandi stund og fórn frambúðar-
hagsmuna. Þetta eru meginástæðurnai' til 
þess, að það er mikilvægt fyr i r okkur sem 
þjóð að ná tökum á verðbólguþróuninni, 
sem hefur sett sitt mark á efnahagslifið 
í hálfan f jórða áratug. Við verðum stöðugt 
að freista þess að deyfa þær sveiflur, sem 
eru aflvaki og hreyfiafl vei'ðbólgunnar. Ég 
tel vafalaust, að skilyrði til þessa far i 
smátt og smátt batnandi. Verðbólgan hér á 
landi ber að nokkru vitni sérstökum ytri 
aðstæðum í okkar þjóðarbúskap, og að 
nokkru er hún merki þess, að okkur hefur 
ekki tekizt sem þjóð að ná föstum tökum 
—• fullu valdi — á stjórn efnahagsmála. 
Reynsla okkar er um sumt sama marki 
brennd og annarra nýfr jálsra r íkja Fullt 
sjálfstæði og frelsi er ekki ígildi fullrar 
sjálfstjórnar. Á þessu sviði eins og öðrum 
gildir, að það er ekki nóg að girða, menn 
verða að rækta gai'ðinn sinn. Við þurfum 
að leggja sérstakt kapp á að bæta hag-
stjórnaraðferðir okkar, ekki sízt þæi', sem 
beinast að skammtímavandamálum; og 
hafa jafnan hugfast, að þær séu þannig 
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valdar og gerðar, að þær taki mið af lang-
tímaáformum okkar og óskum. Skamm-
sýnistjórn efnahagsmála getur komið í veg 
fyr i r aukna fjölbreytni og stöðugleika í at-
vinnulífinu. Hættan er sú, að við lendum 
í vítahring; Sjálfheldu einhæfs atvinnu-
lífs, sem gengur með rykkjum og skrykkj-
um. 

Kunnur sænskur hagfræðingur, prófessor 
Erik Lundberg, sem raunar kom við sögu 
íslenzkra efnahagsmála sem ráðgjafi Skipu-
lagsnefndar atvinnumála árið 1934 („Rauð-
ku," sem kölluð var), lýsti einhvern tíma 
ráðleggingum stéttarbræðra sinna — og 
þar með sjálfs sín — með svolítilli klausu. 
Hún er svona: „Spyrji maður hagfræðing, 
hvernig eigi að veiða ljón, svarar hann: 
Veiddu tvö ljón og slepptu öðru". Hér á 
landi væri kannski vissara að hafa þau 
þrjú. Svona góðum ráðum er auðvitað erfi t t 
að fylgja. 
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Valdimar Kristinsson: 

Samgöngur og ferðamdl 

Vegugerö — Farþegaflutningar inuanlands — Vöruflutn-
ingar innanlands — Hótel og sumargistihús — Farþega-
flutningar milli landa — Vöruflutningar milli landa — 
Kaupskipastóllinn — Bifreiðaeignin — Flugflotinn — 
Póstur og sími — Útvarp. 

Annað hvort ár hefur verið rituð grein 
um samgöngur í Fjármálatíðindi og lauslega 
rætt um þróun samgöngumálanna innan-
lands og til og f r á landinu. Síðustu árin 
hefur ferðamálum verið bætt við samgöng-
urnar, enda eru náin tengsl þar á milli. 

Vegakerfið er mest í sviðsljósinu eins og 
áður, enda er það veikasti hlekkurinn í sam-
göngumálunum. Með vegagerðinni yf i r 
Skeiðarársand opnaðist langþráður hring-
vegur um landið, og hafa nú ferðamáti og 
ýmsir flutningar tekið miklum breytingum 
í samræmi við það. Hraðbrautarfram-
kvæmdirnar á suðvesturhorni landsins eru 
eins konar sýnishorn af því, hvernig endur-
leggja þarf helstu þjóðvegi landsins, byggð-
um og atvinnulífi til styrktar og ferða-
mönnum til þæginda og ánægju. Dregið 
hefur úr hraðbrautaiiagningu síðustu miss-
erin og ekki Ijóst, hvenær má vænta næstu 
stórátaka á þessu sviði. Ýmis minni verk-
efni eru þó í gangi og nokkur stærri í undir-
búningi. 

Vegagerð. 
Á næsta ári verður væntanlega lagt bund-

ið slitlag á veginn f r á Keflavik að Gerðum, 
Garði á Miðnesi. Að þessum framkvæmdum 
loknum verður búið að endurbyggja og 

leggja bundið slitlag á alla helstu vegi á 
Reykjanesskaga, en milli verstöðva þar eru 
miklir fiskflutningar á vörubílum. Eru 
þessar framkvæmdir því mikið hreinlætis-
atriði fyr ir utan annað hagræði, sem af 
þeim leiðir. 

Á árunum 1974—75 verður vegurinn f r á 
Selfossi að Skeiðavegamótum endurbyggð-
ur og lögð olíumöl á hann (um 15 km). Not-
að er gamla vegarstæðið, og tefur það að 
ýmsu leyti fyr i r verkinu. Vegagerðin hefur 
tekið við framkvæmdum á Kópavogshálsi, 
og næsta ár standa vonir til, að f jögurra 
akreina vegur verði kominn suður fyr i r 
Kópavogslæk. Vantar þá enn langþráðar 
endurbætur á veginum, um þriggja km 
leið, að Engidal. 

Frestað hefur verið vegarlagningu um 
Tíðaskarð á Kjalarnesi, sem áætluð hafði 
verið í ár, en fyr i r sunnan skarðið er nú 
verið að vinna 1200 m tilraunakafla, sem 
réttir veginn af um leið. í haust á að hef ja 
undirbúning framkvæmda við brúargerð á 
Kiðafellsá. Síðan verður grafið gegnum 
sandfláka norðan árinnar, og verður f ram-
kvæmdum væntanlega loldð á árinu 1975. 
Þarna hefur vegurinn verið mjög vara-
samur. 

Nú er unnið að brúargerð í Brynjudals-
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vogi, og haustið 1974 er ætlunin að opna 
nýjan veg f r á brekkunni austan Fossár og 
yf i r voginn. Er ]pá kominn góður vegur f r á 
Hvammi og að Múlafjalli, en á þeirri leið 
var Hvalfjarðarvegur löngum verstur. 
Næsta ár verður væntanlega haldið áfram 
vegargerð að Kattarhöfða við Botnsvog. 
Þaðan hefur verið mælt fy r i r vegarstæði 
yf i r Þyrilsey að Þyrilsnesi. Líklega kemur 
framtíðarvegurinn þar, en þó er hugsanlegt, 
að hann verði lagður innar eða f r á Víð-
förulsnesi að Fjárhústanga. Sú leið er um 
2 km lengri og liggur undir Votabergi í 
Múlafjalli, þar sem grjót hefur viljað 
hrynja úr fjallinu. 

Langt mun komið athugunum á vegar-
stæði yf i r Borgarfjörð f r á Seleyri að Borg-
arnesi. Er liklegt, að þar komi ein löng brú 
og garðar við báða enda, en áður hafði 
verið talað um tvær styttri brýr. Önnur leið 
hefur verið athuguð til samanburðar með 
brú yfir Andakilsá og mynni Hvítár, en sá 
kostui', að meðtalinni vegagerð, er aðeins 
talinn litlu ódýrari, og verður þó um mjög 
dýra framkvæmd að ræða, en hún mun líka 
hafa verulega þýðingu í samgöngumálunum. 
Þannig mun leiðin f r á Suðvesturlandi og 
út á Snæfellsnes styttast um 27 km og leið-
in noi'ður um eina 6—7 km. Gamla bi'úin 
yfir Hvítá h já Ferjukoti verður þá aðeins 
innanhéraðsbrú, og sama verður að segja 
um hið erfiða brúarstæði yf i r Síkin þar 
rétt hjá. Þá mun Borgarnes (nú með um 
1300 íbúa) komast í þjóðbraut, og getui' 
það orðið kauptúninu mikil lyftistöng. Nú 
ei' 37 km lengra að aka f r á Reykjavík upp 
í Borgarnes heldur en upp á Akranes, en 
eft ir vegarlagninguna yf i r f jörðinn verður 
munurinn aðeins 10 km. 

Vegurinn f r á ísafirði að Hnífsdal, sem 
nú ei' allur innan nýja kaupstaðarins, var 
undirbyggður 1973 og verður malbikaður 
haustið 1974. Siðar er ætlunin að endur-
leggja veginn suður fy r i r Skutulsfjörð og 
út á flugvöll. 

Nú er unnið að endurlagningu þjóðvegar 
ins norðan Glerárhverfis á Akureyri, og 
vei'ða 3 km malbikaðir þar 1975. Byrjað 
er á framtiðarvegargerð syðst á Svalbarðs-

1. tafía. Fólksflutningar á sérleyfis-
ieiðum 1956— -79751). 

Ekin Farþega-
vegalengd Tala km 
þús. km farþega i þús. 

1956 . . . 5.431 684.357 34.996 
1957 . . . 5.117 588.144 32.926 
1958 . . . 5.219 684.410 34.974 
1959 . . . 5.112 580.320 30.852 
1960 . . . 5.302 635.317 31.852 
1961 . . . 5.441 647.717 36.017 
1962 . . . 5.468 647.124 34.631 
1963 . . . 5.043 689.397 35.183 
1964 . . . 5.576 580.694 23.773 
1965 . . . 5.167 550.369 32.886 
1966 . . . 5.342 483.142 38.495 
1967 . . . 3.433 492.517 38.998 
1968 . . . 2.632 425.517 26.888 
1969 . . . 2.531 525.858 27.963 
1970 . . . 2.787 599.909 34.340 
1971 . . . 2.862 619.005 36.361 
1972 . . . 2.884 636.504 31.501 
1973 2.890 655.926 33.357 

') Fólksflutningar Landleiða h.f. á Hafnarfjarðarleið 
eru ekki taldir með, sjá texta. 

sti'önd gegnt Akureyri, en þar mun aðal-
þjóðvegurinn austur liggja, þar sem nú 
mun ákveðið, að framhaldið verði um Vik-
urskarð. 

Farþegaflu tningar innanlands. 
Farþegaflutningar hér á landi fara að 

langmestu leyti f ram með bifreiðum. Fyrsta 
tafla sýnir fólksflutninga á sérleyfisleiðum 
1956—73, en þai' er um að ræða almenn-
ingsvagna aðra en strætisvagna, sem eru 
í reglubundnum ferðum. Farþegum fækk-
aði verulega á árunum 1964—68 í samræmi 
við fjölgun einkabíla, en siðan hefur þeim 
fjölgað á ný, og hlýtui' það að vera vegna 
aukinna ferðalaga almennt, þar sem einka-
bilum heldur áfram að fjölga. Heildartala 
ekinnar vegalengdar er miklu lægri siðustu 
árin en áður var, og mun það stafa af 
stækkun vagnanna og af því, að far-
þegaaukningin hefur helst orðið á styttri 
vegalengdum. Strætisvagnar Reykjavikui' 
halda uppi ferðum á 12 aðalleiðum með 62 
vögnum. Flestir urðu farþegarnir 1962 eða 
18,2 millj., en þeim fækkaði siðan næstu 
árin og voru 13,3 millj. 1969. Nýtt leiða-
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2. iafla. Innanlandsfiug Flugfélags 
íslands 1955—1973. 

Flogin Far- Farþega-
vegalengd þega- km Fragt Póstur 
þús. km fjöldi í þús. tonn tonn 

1955 1.150 44.512 10.013 949 107 
1956 1.230 54.850 [12.419 1.171 137 
1957 1.309 59.501 

[12.419 
1.422 144 

1958 1.079 56.045 11.737 1.478 144 
1959 821 51.195 10.488 1.140 181 
1960 868 51.593 10.879 1.053 151 
1961 755 48.382 10.527 905 106 
1962 907 68.091 14.976 1.120 127 
1963 893 66.653 15.416 982 117 
1964 965 74.598 17.236 1.054 128 
1965 1.181 93.489 22.274 1.291 177 
1966 1.433 111.724 27.082 1.925 351 
1967 1.474 117.988 28.234 2.656 434 
1968 1.295 109.516 25.448 3.008 422 
1969 1.225 107.032 25.348 3.283 455 
1970 1.149 108.328 26.238 3.401 437 
1971 1.355 130.612 31.780 3.834 526 
1972 1.590 152.246 37.037 4.082 560 
1973 1.868 183.287 44.309 4.605 572 

kerfi var tekið upp vorið 1970, og siðan 
hefur orðið nokkur fjölgun farþega; árið 
1971 voru þeir 14,2 millj. og 1973 14,7 
millj. 

lnnanlandsflugið er mjög mikilvæguir 
þáttur í samgöngumálunum. Síðustu ár 
hafa verið slegin ný og ný met í heildar-
tölu farþega, og í fy r ra urðu þeir yfir 183 
þúsund. Er sú tala jafnhá íbúatölu alls 
landsins árið 1962. Kemur þetta f ram í 2. 
töflu, og þar sést jafnframt , að vöruflutn-
ingar í lofti fara stöðugt vaxandi. Mikil-
vægustu flugleiðir eru sýndar í 3. töflu, en 
það eru leiðirnar f r á Reykjavík til Akur-
eyrar, Vestmannaeyja, í saf jarðar og Egils-
staða. Mest hefur aukningin orðið á Akur-
eyrarleiðinni síðustu árin, og á þeirri leið 
ferðast nú þriðjungur af flugfarþegunum. 
Árið 1973 varð einnig geysileg fjölgun far-
þega til og f r á Vestmannaeyjum, en nátt-
úruhamfarirnar og síðan uppbyggingar-
starfið þar eiga auðvitað mestan þátt í því. 
Nær allt áætlunarflug innanlands er á veg-
um Flugfélags íslands, en sum árin hafa 
nokkur minni flugfélög flogið reglulega til 
einstakra staða. 

Farþegaflutningar á sjó með ströndum 

fram eru ekki miklir og hafa far ið minnk-
andi, enda hafa í stað gömlu Esju og Heklu 
komið ný strandferðaskip, sem taka aðeins 
12 farþega. Reglubundnum siglingum er 
haldið uppi á ákveðnum leiðum með fimm 
skipum. Herjólfur fer f r á Vestmannaeyjum 
til Þorlákshafnar og Reykjavíkur, Akra-
borgin milli Reykjavíkur og Akraness, flóa-
báturinn Baldur siglir um Breiðafjörð, 
Fagranesið um ísaf jarðardjúp og Drangur 
um Eyjaf jörð og til Siglufjarðar og Gríms-
eyjar. 

Vöruflutningar innanlands. 
Meginhluti af innflutningi til landsins 

fer um Reykjavíkurhöfn eða nágrenni henn-
ar. (Hið síðarnefnda á við olíu og súrál.) 
Frá Reykjavík eru vörur því f lut tar til 
allra landshluta. Reynt er þó að skipuleggja 
beina flutninga f r á útlöndum til annarra 
hafna. í samræmi við þessa viðleitni hefur 
Eimskipafélag íslands hafið smíði stórrar 
vöruskemmu á Akureyri, en framkvæmdir 
hafa tafist vegna erfiðleika við nýja hafn-
argerð. 

Vöruflutningar með stórum vörubifreið-

3. tafla. Farþegaflutningar á helztu 
flugleiöum innanlands 1955—1973. 

Rvik- Rvik- Rvik- Rvík-
Akureyri- Vestm.eyj- í s a f j - Egilsst-

Rvik Rvík Rvík Rvík 
1955 13.330 9.177 5.520 4.078 
1956 17.113 11.821 6.219 5.617 
1957 18.525 12.366 6.481 6.678 
1958 15.308 13.082 6.122 5.980 
1959 15.064 12.740 4.850 6.235 
1960 16.784 11.143 5.678 5.983 
1961 15.555 10.851 5.467 5.950 
1962 22.854 13.214 8.911 9.203 
1963 22.381 12.228 7.258 10.643 
1964 24.682 15.541 8.574 12.884 
1965 31.701 16.166 11.696 17.170 
1966 34.604 22.922 15.510 19.588 
1967 38.438 25.848 15.092 18.632 
1968 36.337 22.528 13.825 13.188 
1969 35.952 21.620 14.099 12.445 
1970 36.911 20.363 14.581 13.044 
1971 45.595 23.651 17.601 16.250 
1972 53.922 26.520 20.945 18.725 
1973 61.812 35.322 24.542 22.765 
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um hafa aukist mjög á siðari árum. Margir 
aðilar standa að þessum flutningum, en 
smám saman hefur verið að komast betra 
skipulag á vörumóttökuna í Reykjavik, og 
er Vöruflutningamiðstöðin langstærsti að-
ilinn í þeim efnum. Árið 1973 munu um 
40 þús. tonn hafa farið út á land f r á Vöru-
flutningamiðstöðinni, en flutningar til 
Reykjavikur eru aðeins lítill hluti af þvi 
magni. í tengslum við stöðina eru nú 40— 
50 bílar, og hafa þeir stækkað verulega á 
síðari árum. 

Hótel og sumargistihús. 
Gistiaðstaðan hefur batnað mjög hér á 

landi á síðari árum, eftir að reist hafa verið 
nokkur ný hótel í Reykjavík og víðar um 
land, og margir skólar hafa verið teknir 
í notkun sem sumargistihús. 

Á árinu 1973 var gistihúsakosturinn í 
Reykjavík sem hér segir: 

Hótel Borg 46 herbergi 75 rúm 
Hótel Saga 90 - 150 -

Hótel Loftleiðir 219 - 438 -

Hótel Holt 53 - 96 -

Hótel Esja 134 - 268 -

City Hotel 29 - 51 -

Hjálpræðisherinn 42 - 65 -

Gistihúsið, Brautarholti . 25 - 47 -

Samtals 638 herbergi 1190 rúm 
Stúdentagarðar (á sumrin) 90 - .150 -

Alls 728 herbergi 1340 rúm 

Gistihúsakosturinn á Akureyri 1973 var 
sem hér segir: 

Hótel KEA 34 herbergi 66 rúm 
Hótel Akureyri 18 - 44 -

Hótel Varðborg 27 - 53 -

Skíðahótelið 12 - 27 -

Samtals 
Heimavist Menntaskólans 

(á sumrin) 

91 

70 

herbergi 190 rúm 

140 -

Alls 161 herbergi 330 rúm 

Sumargistihús i skólum hafa bætt mjög 
aðstöðuna til að taka á móti ferðamönnum. 
Hótel Garður hefur lengi verið rekið í stúd-

4. tafla. Farþegaflutningar til 
íslands 1947—1973. 

íslendingar Útlendingar 

Aukn- Aukn- Aukn- Aukn-
ing ing ing ing 

Fjöldi f.f.ári í % Fjöldi f f á r i í% 
1947 3.853 - - 4.395 - -

1948 4.333 480 12,5 4.802 407 9,3 
1949 6.376 2.043 47,1 5.312 510 10,6 
1950 4.312 +2.064 -r32,4 4.383 +929 + 17,5 
1951 4.780 468 10,9 4.084 +299 +6,8 
1952 4.943 163 3,4 4.823 739 18,1 
1953 5.183 240 4,9 6.380 1.557 32,3 
1954 6.566 1.383 26,7 6.843 463 7,3 
1955 7.112 546 8,3 9.474 2.631 38,4 
1956 8.751 1.639 23,0 9.517 43 0,5 
1957 8.858 107 1,2 9.279 +238 +2,5 
1958 8.239 -r-619 4-7,0 10.111 832 9,0 
1959 9.712 1.473 17,9 12.269 2.158 21,3 
1960 9.491 -T-221 +2,3 12.806 537 4,4 
1961 10.078 587 6,2 13.516 710 5,5 
1962 11.227 1.149 11,4 17.249 3.733 27,6 
1963 13.124 1.897 16,9 17.575 326 1,9 
1964 16.746 3.622 27,6 22.969 5.394 30,7 
1965 18.679 1.933 11,5 28.879 5.910 25,7 
19 66 23.147 4.468 23,9 34.733 5.854 20,3 
1967 26.368 3.221 13,9 37.728 2.995 8,6 
1968 20.848 -=-5.520 +20,9 40.447 2.719 7,2 
1969 19.482 -r-1.366 +6,6 44.099 3.652 9,0 
1970 26.899 7.417 38,1 52.908 8.809 20 0 
1971 32.205 5.306 19,7 60.719 7.811 14,8 
1972 36.319 4.114 12,8 68.026 7.307 12,0 

8,8 1973 47.661 11.342 31,2 74.019 5.993 
12,0 
8,8 

entagörðunum við Háskólann, og nú eru 
rekin níu sumargistihús í skólum undir 
nafninu Edda á vegum Ferðaskrifstofu rík-
isins. Það er að Varmalandi í Borgarfirði, 
að Reykjum í Hrútafirði, á Húnavöllum við 
Svínavatn, á Akureyri (heimavist Mennta-
skólans), að Eiðum, á Kirkjubæjarklaustri, 
að Skógum undir Eyjafjöllum og að Laug-
arvatni í tveimur skólum, þ. e. Menntaskól-
anum og Húsmæðraskólanum. 

Samtals eru um 380 herbergi og 765 gisti-
rúm í þessum skólum. Sumargistihús í 
skólum eru einnig rekin á fleiri stöðum og 
þá af ýmsum aðilum. 

Farþegaflutningar milli landa. 
Farþegaflutningar til íslands á árunum 

1947—73 eru sýndir í 4. töflu, en nákvæmar 
er skráð, þegar fólk kemur til landsins, 
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heldur en þegar það fer f r á því. Flestir 
farþeganna eru ferðamenn, en ekki er hægt 
að skilja á milli ferðamennsku og annarra 
erindagjörða. Nær 48 þús. íslendingar ferð-
uðust á milli landa á síðasta ári. Er þetta 
þriðjungs aukning f rá árinu á undan, og 
höfðu þó aldrei fleiri ferðast til útlanda 
en þá. 

Á árunum 1972 og 1973 fjölgaði erlend-
um ferðamönnum hér verulega og auk 
þeirra, sem taldir eru á venjulegan hátt, 
komu 13.734 með 26 skemmtiferðaskipum 
árið 1972 og 11.538 einnig með 26 skipum 
árið eftir. Flest þessi skip stóðu við skem-
ur en sólarhring. Fullur helmingur erlendra 
ferðamanna kemur á þremur mánuðum, í 
júní, júlí og ágúst, og skapar það mikla 
erfiðleika fyr i r hótel, sem rekin eru allt 
árið. 

Árið .1973 heimsótti landið fólk af nær 
hundrað þjóðum. Langflestir voru Banda-
ríkjamenn eða 29.499 og 40% af heildinni. 
Nær fimmtungur ferðamanna voru áfanga-
farþegar Loftleiða eða 12.768, en flestir 
þeirra eru f r á Bandaríkjunum. Næstfjöl-
mennastir voru Þjóðverjar (8.010), og 
Þjóðverjar voru einnig um helmingur 
þeirra, sem komu með skemmtiferðaskipum 

(5.730), en næstfjölmennastir með þeim 
voru Bandaríkjamenn (3.065). Þriðji fjöl-
mennasti hópurinn af almennum ferða-

5. tafla. Farþegaflutningar til íslands eftir 
samgöngutœkjum 1950—1973. 

Farþegar frá útlöudum: 
Með skipum Með flugvélum 

Út- ís- Út- ís-
lend- lend- Sam- lend- lend- Sam-
ingar ingar tals ingar ingar tals 

1950 1.734 2.631 4.365 2.649 4.380 4.330 
1955 2.838 2.732 5.570 7.636 4.380 11.016 
1956 2.990 3.002 5.992 6.527 5.749 12.276 
1957 2.772 2.141 4.913 6.507 6.717 13.224 
1958 2.785 2.282 5.067 7.326 5.957 13.283 
1959 3.275 2.811 6.086 9.021 6.901 15.922 
1960 2.894 2.772 5.666 9.912 6.719 16.631 
1961 2.617 3.152 5.769 10.899 6.926 17.825 
1962 2.672 3.251 5.923 14.577 7.976 22.553 
1963 2.800 3.212 6.012 14.775 9.912 24.687 
1964 3.157 3.635 6.792 19.812 13.111 32.923 
1965 4.391 3.988 8.379 24.488 14.691 39.179 
1966 4.160 4.018 8.178 30.573 19.129 49.702 
1967 3.385 3.787 7.172 34.343 22.581 56.922 
1968 2.226 1.822 4.048 38.221 19.026 57.244 
1969 2.083 2.019 4.102 42.016 17.463 59.477 
1970 1.156 2.055 3.211 51.752 24.844 76.596 
1971 1.301 1.767 3.068 59.418 30.438 89.856 
1972 1.263 1.488 2.751 66.763 36.319 103.082 
1973 1.299 1.462 2.761 72.720 46.199 118.919 
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6. tafla. Millilandaflug Flugfélags 
íslands og Loftleiða 1950—1973. 

Flogin Far- Farþega-
vegcilengd þega- km Fragt Póstur 
þús. km fjöldi í þús. tonn tonn 

1950 708 5.702 11.776 172 15 
1955 3.330 27.295 93.284 382 51 
1956 4.025 36.943 119.611 555 64 
1957 5.472 45.922 154.659 557 70 
1958 4.750 49.129 162.789 706 72 
1959 5.859 57.925 223.333 928 89 
1960 6.043 64.851 250.558 529 91 
1961 6.232 76.881 315.934 677 127 
1962 8.347 103.520 474.633 831 213 
1963 8.671 112.744 517.058 846 190 
1964 9.488 144.179 652.942 1.052 271 
1965 10.614 189.860 886.911 1.328 282 
1966 10.967 227.494 1.019.172 2.148 502 
1967 10.865 259.436 1.142.531 2.645 648 
1968 10.960 266.383 1.172.697 4.164 806 
1969 10.745 275.580 1.252.765 5.079 866 
1970 12.155 350.109 1.722.608 2.527 670 
1971 11.908 363.918 1.800.560 3.799 667 
1972 13.135 393.884 1.903.600 3.936 708 
1973 14.281 409.556 1.940.393 6.158 850 

mönnum voru Danir og Færeyingar (7.040), 
þá Svíar (5.441), Bretar (5.317), Norð-
menn (4.317) og Frakkar (3.167). 

í 5. töflu er farþegaflutningum skipt 
milli skipa og flugvéla. Öll farþegaaukning-
in kemur á flugvélarnar, þar sem farþegum 
með skipum hefur jafnvel fækkað, enda var 
Gullfoss eina farþegaskipið, sem hélt uppi 
ferðum milli íslands og útlanda, en hann 
var seldur í október 1973. Eru því svo til 
engir farþegaflutningar lengur á sjó til og 
f r á landinu. Verði þeir einhvern tima tekn-
ir upp á ný, yrði það að vera í öðru formi 
en áður með mjög takmarkaðri þjónustu 
um borð. Um 90% innlendra og erlendra 
ferðamanna á síðari árum hafa komið og 
farið með íslenskum farkostum. 

Sjötta tafla sýnir farþegafjölda í milli-
landaflugi Flugfélags íslands og Loftleiða. 
Farþegafjöldinn 1973 varð ekki eins mikill 
og oft áður, en heildartalan er komin yf i r 
400 þúsundir. Fragtin jókst verulega á síð-
asta ári og er komin yf i r 6 þús. tonn. Árið 
1973 komu um 80% farþeganna í hlut Loft-
leiða og um 92% farþegakílómetranna, þar 
sem flugleiðir þeirra eru lengri. í linuriti 

7. tafla. HeUdarflutningsmagn 
milli íslands og utlanda 1935—1973. 

Innflutningur Útflutningur 

Tonn Hlutfall Tonn Hlutfall 
1935 333.665 100,0 117.127 100,0 
1940 226.928 68,0 186.317 159,1 
1945 329.344 98,7 199.985 170,7 
1950 488.825 146,5 148.914 127,1 
1955 643.500 193,0 198.718 169,7 
1956 718.400 215,3 241.179 205,9 
1957 663.300 198,8 235.233 200,8 
1958 673.000 201,7 255.203 217,9 
1959 700.062 209,8 239.408 204,4 
1960 666.111 199,6 296.173 252,9 
1961 601.825 180,4 339.277 289,7 
1962 677.000 202,9 395.781 337,9 
1963 753.250 225,8 435.443 371,8 
1964 763.993 229,0 437.228 373,3 
1965 826.429 247,7 507.880 433,6 
1966 838.953 251,4 539.663 460,7 
1967 879.280 263,5 406.642 347,2 
1968 934.309 280,0 315.466 269,3 
1969 862.883 258,6 393.613 336,1 
1970 975.289 292,3 384.829 328,6 
1971 1.049.824 314,6 329.613 281,4 
1972 1.046.450 313,6 395.512 337,7 
1973 1.320.199 395,7 473.360 404,1 

FARÞEGAFLUTNINGAR FLUG-
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á 151. blaðsíðu er gerður samanburður á 
þróun flugsins innanlands og milli landa. 

Frá Keflavík eru fastar flugferðir til 
New York, Chicago, Glasgow, Lundúna, 
Lúxemborgar, Frankfurt , Óslóar, Stokk-
hólms og Kaupmannahafnar. Frá Reykjavík 
er ennfremur flogið til Færeyja. Auk ís-
lensku flugfélaganna halda eitt eða tvö 
erlend flugfélög uppi áætlunarferðum til 
landsins; Pan American er hætt íslands-
flugi, en BEA flýgur tvisvar í viku á sumr-
in og einu sinni á veturna og SAS tvisvar 
í viku á sumrin í sambandi við framhalds-
flug til Grænlands (Narssarssuak), en 
reyndar með leiguvélum f r á Flugfélagi 
íslands. 

Um Keflavíkurflugvöll fór 510.081 far-
þegi á síðasta ári. Eru farþegar í millilend-
ingu þá taldir einu sinni. Á flughöfnum 
erlendis mun víða venja að telja þá tvisvar, 
og þar sem slíkir farþegar voru 284.483, 
mundi heildartalan til samanburðar vera 
nær 800 þús. farþegar. Er það um 100 
þús. fær ra en árin á undan vegna færr i 
millilendinga. 

8. tafla. Innflutningur nokkurra vöru-
tegunda (orkugjafa) í tonnum 1935—1973. 

Bensín, % af 
Brennslu- þotu- Samt. heildar-

Kol olia eldsn. tonn innflutn. 
1935 139.290 12.170 5.845 157.305 47,1 
1940 132.864 10.555 2.554 145.973 64,3 
1945 116.820 17.331 16.992 151.143 45,9 
1950 94.860 141.350 42.410 278.620 56,0 
1955 61.333 207.278 56.677 325.288 53,7 
1956 42.692 237.145 52.333 332.170 51,4 
1957 33.825 247.846 63.298 344.969 53,4 
1958 30.290 285.601 53.367 369.258 54,8 
1959 30.284 332.614 60.004 422.902 60,4 
1960 21.476 313.786 56.079 391.341 58,8 
1961 17.392 280.858 49.978 348.228 57,9 
1962 16.136 311.765 56.927 384.828 56,8 
1963 10.725 349.393 61.641 421.759 56,0 
1964 12.695 351.725 61.753 426.173 55,8 
1965 8.022 380.827 80.764 469.613 56,8 
1966 5.006 409.956 73.139 488.101 58,2 
1967 5.118 393.195 96.777 495.090 56,3 
1968 3.012 444.930 97.646 545.588 58,4 
1969 2.332 342.025 87.809 432.166 50,1 
1970 1.826 395.252 115.244 512.322 52,5 
1971 1.351 397.755 112.917 512.023 48,8 
1972 788 376.107 134.946 511.841 48,9 
1973 830 463.393 188.555 652.778 49,4 

9. tafla. Vöruflutningar milli Islands og út-
landa á vegum íslenskra skipafélaga 1950— 

1973 í þús. tonnaX). 

Innflutningur: 

1950 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

Eimskip 
101,9 
134,5 
147,1 
128,1 
134,8 
133,4 
128.3 
128.4 
148,0 
142.8 
168.9 
151.7 
157.8 
151,7 
185.7 
179.8 
208,7 
236,4 
240.9 
259,7 

S.I.S. 
30.1 
57.7 
73.2 
75,0 
74,0 
72,0 
55.8 
45,0 
44.6 
59.8 
41,0 
64.5 
53.2 
59.7 
73,7 
60.3 
83,7 
79.6 
93.9 
95,5 

Önnur 
fél. og 

leiguskip2) 
55,3 

111,1 
54,0 

214.0 
195.7 
195,6 
175.1 
172,6 
206.5 
228,9 
220.3 
187.2 
207.6 
86.7 
98.8 
80,8 
96,2 
83,6 

109.8 
116.4 

Samtals 
187,3 
303,3 
274.3 
417.1 
404,5 
401,0 
359.2 
346.0 
399.1 
431.5 
430.2 
403.4 
418.6 
298.1 
358.2 
320,9 
388,6 
399,6 
444,6 
471,6 

% of 
heildar 

innfl. 
38,3 
47.1 
38.2 
62,9 
60,1 
57.3 
53,9 
57,5 
58,9 
57,3 
56,3 
48.8 
49.9 
33,9 
38,3 
37,2 
39,8 
38,1 
42,5 
35,7 

Útflutningur: 
Önnur Önnur %af 

S.Í.S. 
fél. og heildar-

Eimskip S.Í.S. leiguskip Samtals innfl. 
1950 55,0 13,4 15,6 84,0 56,4 
1955 74,4 32,5 24,7 131,6 66,2 
1956 104,6 28,5 25,0 158,1 65,6 
1957 79,6 24,1 45,1 148,8 63,3 
1958 101,0 34,0 48,0 183,0 71,7 
1959 103,8 35,0 53,0 191,8 80,1 
1960 124,6 33.8 52,3 210,7 71,1 
1961 120,9 34,9 53,0 208,8 61,5 
1962 110,2 31,7 93,6 235,5 59,5 
1963 129,2 34,2 100,3 263,7 60,6 
1964 129,4 52,7 106,0 288,1 65,9 
1965 132,0 31,5 131,7 295,2 57,0 
1966 140,9 44,7 106,4 292,1 54,1 
1967 132,0 36,4 98,6 267,0 65,7 
1968 98,9 25,5 77,7 202,1 64,1 
1969 132,0 32,3 118,7 283,0 71,9 
1970 152,8 20,8 89,2 262,8 68,3 
1971 150,2 26,6 57,3 234,1 71,0 
1972 152,8 39,3 104,9 297,0 75,1 
1973 147,4 45,1 97,8 290,3 61,3 

1) Nákvæmar tölur hafa ekki alltaf fengist hjá smæstu 
skipafélögunum, enda hafa sum þeirra ekki starfað 
lengi. 

2) Olíuflutningar eru hér taldir með, en þeir voru 
verulegir með íslenskum skipum á árunum 1957-
1966. Leiguskipin voru yfirleitt erlend, en á siðari 
árum hafa íslensk leiguskip verið mikið í förum 
fyrir skipafélögin, einkum Eimskip og Hafskip. 
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10. tafla. Kaupskipaflotinn 1945—1973. 

Vöruflutninga- Olíuflutninga- Kaupskipafloti 
Farþegaskip skip skip samtals 

Lestir Lestir Lestir Lestir 
Tala brúttó Tala brúttó Tala brúttó Tala brúttó 

Árslok 1945 6 5.330 1 4.263 _ _ 13 9.593 
Okt.lok 1950 6 8.622 17 23.343 2 1.106 25 33.071 

— 1955 5 8.310 19 29.738 4 2.687 28 40.735 
— 1956 6 8.668 18 28.963 4 13.839 28 51.470 
— 1957 5 7.089 19 29.462 4 13.939 28 50.390 
— 1958 5 7.089 20 31.802 4 13.839 29 52.730 
— 1959 6 7.280 22 34.083 4 13.839 32 55.202 
— 1960 7 7.796 23 36.260 4 13.839 34 57.895 
— 1961 7 7.796 23 36.260 4 13.839 34 57.895 
— 1962 7 7.796 24 39.268 5 13.987 36 61.051 
— 1963 6 7.726 26 41.368 9 14.067 41 63.161 
— 1964 7 7.870 30 42.287 10 14.962 47 65.119 

Arslok 1965 7 7.870 33 48.128 11 17.467 51 73.465 
— 1966 7 6.594 33 48.471 7 8.361 47 63.426 
— 1967 7 6.594 30 43.576 7 8.361 44 58.531 
— 1968 7 6.534 29 39.988 7 8.361 43 54.922 
— 1969 6 5.226 28 37.966 7 8.361 41 51.553 
— 1970 6 5.239 32 48.618 5 3.394 43 57.251 
— 1971 6 5.224 33 50.289 5 2.795 44 58.308 
— 1972 6 5.224 34 49.121 5 2.795 45 57.140 
— 1973 5 1.366 37 51.995 5 2.517 47 55.878 

11. tafla. Skipakomur í Reykjavíkurhöfn 1950—1973. 

Tala skipa Lestir (brúttó)* íþús. ísl. skip % 

Islensk Erlend Skip alls íslensk Erlend Samtals Tala Lestir 

1950 2.567 618 3.185 517 223 740 81 70 
1955 2.199 566 2.765 561 665 1.226 80 46 
1956 2.374 545 2.919 625 570 1.195 81 52 
1957 2.276 590 2.866 621 530 1.151 79 54 
1958 2.231 642 2.873 656 536 1.192 78 55 
1959 2.490 457 2.947 706 449 1.155 84 61 
1960 2.589 386 2.975 688 481 1.169 87 59 
1961 3.213 430 3.643 696 483 1.179 88 59 
1962 2.990 492 3.482 1.666 822 2.488* 86 67 
1963 2.773 450 3.223 1.885 832 2.717 86 69 
1964 3.454 443 3.897 1.877 914 2.791 89 67 
1965 3.349 532 3.881 1.844 1.137 2.981 86 62 
1966 3.113 541 3.654 1.809 1.211 3.020 85 60 
1967 3.302 563 3.865 1.648 1.062 2.710 85 61 
1968 2.969 428 3.397 1.760 969 2.729 87 64 
1969 3.186 412 3.598 1.680 1.075 2.755 88 61 
1970 2.836 449 3.285 1.537 1.064 2.601 86 59 
1971 2.821 500 3.321 1.598 1.270 2.868 85 56 
1972 3.200 362 3.562 1.710 1.290 3.000 90 57 
1973 3.078 354 3.432 1.664 1.261 2.925 90 57 

* Frá ársbyrjun 1962 hefur Reykjavíkurhöfn gefið upp brúttólestir skipa í stað nettólesta áður. 
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Vöruflutningar milli landa. 
Heildarflutningsmagn milli íslands og út-

landa, skipt á innflutning og útflutning, er 
sýnt í 7. töflu. Útflutningsmagnið var rúm-
ur þriðjungur á við innflutninginn 1971, 
en var nær helmingur 1969. Á ýmsu veltur 
um þessi hlutföll, og má benda á, að á síðari 
árum hafa sveiflur í síldveiðum og svo inn-
flutningur til virkjana og stóriðju haf t 
mikil áhrif i þessu sambandi. Innflutningur 
orkugjafa (kola, brennsluolíu og bensíns) 
er sýndur i 8. töflu. Hefur hann síðustu ár 
verið um helmingur af heildarinnflutnings-
magninu. 

Vöruflutningar milli íslands og útlanda 
fara nær eingöngu f ram með skipum, þar 
sem lítið munar um vöruflutninga í lofti, 
að því er magn snertir. Ýmsar mikilvægar 
vörur, einkum varahlutir, koma þó loftleið-
is. í 9. töflu er sýnt flutningsmagnið, sem 
flutt er á vegum íslenskra skipafélaga. 
Ef t i r að hætt var að f lyt ja olíur með ís-
lenskum skipum, hefur hlutur þeirra i heild-
arinnflutningnum verið rúmur þriðjungur. 
En íslensku skipin f lyt ja dýrustu vörurnar, 
sem ja fn f ramt er mest vinna við að skipa 
upp. Útflutningsmagnið með íslenskum 
skipum var á síðasta ári um 60%, og hefur 
það verið nokkuð misjafnt f r á ári til árs. 
Erlend leiguskip eiga nokkurn þátt í hærri 
hlutfallstölum flutnings á vegum skipafé-
laganna árin á undan. 

Kaupsldpas tóllinn. 
Kaupskipafloti landsmanna er nú 56 þús. 

tonn, og þar af eru vöruflutningaskip sam-
tals 52 þús. tonn. Olíuflutningaskipin og 
farþegaskipin eru nú bæði f á og smá. Ef t i r 
að Gullfoss var seldur úr landi (haustið 
1973), eru farþegaskip aðeins í strandsigl-
ingum. í 10. töflu er sýnd heildarstærð og 
fjöldi kaupskipa. Farþegaskip eru þau köll-
uð, sem mega f lyt ja fleiri en 12 farþega. 
íslensku farþegaskipin eru j a fn f ramt vöru-
flutningaskip. Helstu félög, sem halda uppi 
flutningum til og f r á landinu, eru Eim-
skipafélag íslands, Skipadeild SÍS og Haf-
skip. Eimskipafélag íslands er þeirra lang-
stærst ; á félagið 18 skip og hefur tvö að 

12. tafla. Bifreiðakostur 1950—1973. 

Bifreiöafjðldinn Meðalaldur 

Ars- Fólks- Alm- Vöru- Bifr. Fólks- Alm.- Vöru-
lok bifr.1) bifr. bifr. alls bifr. bifr. bifr. 
1950 6.038 289 4.389 10.716 7,1 6,9 8,2 
1955 9.812 328 5.471 15.611 7 6 8,8 9,9 
1956 10.793 317 5.473 16.583 7,7 8,9 10,5 
1957 11.936 331 5.535 17.802 7,9 9,0 10,8 
1958 12.939 321 5.547 18.807 8,1 9,6 11,4 
1959 14.228 325 5.703 20.256 8,2 9,9 11,7 
1960 15.358 337 5.926 21.621 8,5 9,9 12,0 
1961 16.754 351 6.195 23.300 8,7 9,9 11,8 
1962 18.815 395 6.275 25.485 8,3 9,8 11,6 
1963 22.342 406 6.476 29.224 7,6 9,6 11,0 
1964 25.228 417 6.279 31.924 7,3 9,8 10,7 
1965 28.335 444 6.180 34.959 7,1 9,5 10,4 
1966 32.515 466 6.297 39.278 6,7 9,6 9,4 
1967 35.491 500 6.126 42.117 6,6 9,9 9,5 
1968 37.009 559 6.038 43.606 7,0 9,3 9,6 
1969 37.304 555 5.717 43.576 7,6 9,8 9,9 
1970 40.786 567 5.658 47.011 7,6 9,9 10,3 
1971 46.081 656 5.752 52.489 7,1 9,4 9,6 
1972 50.492 806 5.857 57.155 6,8 9,1 9,3 
1973 56.274 845 6.070 63.189 6,7 9,3 9,3 

1) Með sætum fyrir 7 farþega eða færri. 

auki í fastr i leigu. Ellefta taflan sýnir 
skipakomur i Reykjavíkurhöfn, sem nú er 
reyndar í tveimur hlutum, Vesturhöfn og 
Sundahöfn. Meginhluta af innflutningi 
landsmanna er skipað þar upp, en mikill 
minnihluti útflutningsins fer um höfnina. 

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

reiðaeign landsmanna aukist hröðum skref-
um síðustu tvo áratugi. Undantekning er 
þó árið 1969, en þá voru aðeins fá i r bílar 
f lutt ir inn. Aukningin er nær öll í fólksbif-
reiðum, en almenningsbifreiðum og vöru-
bílum hefur þó fjölgað nokkuð síðustu árin. 
Stórir vörubílar eru nú mun fleiri en áður, 
og fjöldi velútbúinna almenningsbifreiða 
hefur bæst í flotann. Nú eru innan við 4 
íbúar um hverja fólksbifreið í landinu. 

Meðalaldur bifreiða er einnig sýndur i 
12. töflu. Er meðalaldurinn miðaður við ár-
gerð og reiknað með því, að allir bilar séu 
settir saman á miðju ári. Meðalaldur fólks-
bifreiða á árinu 1973 var 6,7 ár. 
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ÁRGER0 FJÖLDI 

1974 1639 
1973 5931 
1972 6565 
1971 7181 
1970 4466 
1969 1589 
1968 3277 
1967 4625 
1966 5869 
1965 3758 
1 964 3303 
1963 3712 
1962 2458 
1961 918 
1960 1 026 
1959 902 
1958 639 
1957 548 
1956 604 
1955 1280 
1 954 2899 

OG EIDRI 

EZZ 

ARGERÐ ÞEIRRA BIFREIDA, SEM 
í NOTKUN VORU í ÁRSLOK 1973. 

Flugflotinn. 
íslenski flugflotinn er orðinn mikill að 

vöxtum, ef flugvélar í fastr i leigu eru taldar 
með. Flugfélag íslands á tvær þotur, Boeing 
727, sem taka 126 farþega hvor, fimm 
Fokker Friendship-vélar (F-27), sem taka 
48 farþega hver, og eina Dakota-vé 1 (DC3), 
sem tekur 28 farþega, en hún er lítið notuð 
nú orðið. 

Loftleiöir leigja tvær þotur af gerðinni 
DC8-63 og tvær af gerðinni DC8-61; tekur 
hver þeirra 249 farþega. Fimmtu þotuna 
leigir svo Air Bahamas, en það félag er 
í eigu Loftleiða. Þ r j á r af þotunum eru 
leigðar með kauprétti, og mun greidd leiga 
ganga upp í afborganir, ef úr kaupum 
verður. Loftleiðir eiga fimm vöruflutninga-
vélar af gerðinni Rolls Royce J+00 ásamt 
með Sálenia, sem er félag í Svíþjóð. Þessi 
fyrir tæki reka Cargolux með Luxair í 
Luxemburg með sex vélum, en sjötta vélin 
er þota af gerðinni DC8-55, sem er leigð til 
flutninganna. Hefur mikil gróska verið í 

þessu fyrirtæki, og heldur það til dæmis 
uppi þremur föstum áætlunarferðum í viku 
til Hong Kong með þotunni. 

13. tafla. Póstsendingar 1970—1973. 

1970 1971 1972 1973 
þús. þús. þús. þús. 

Innanlands: 
Alm. bréfapóstsend. . . . 7.953 7.811 8.708 9.310 
Ábyrgðarbréf 539 582 626 632 
Verðbréf 7 7 7 7 
Bögglar 226 261 286 128 
Póstávísanir 404 420 426 401 
Innr. blöð og tímarit . . . 4.759 4.098 4.000 4.776 

Frá útlöndum: 
Alm.bréfapóstsend. . . . 3.183 3.458 3.062 3.122 

þar af í flugpósti . . . . 1.661 1.921 1.763 1.958 
Ábyrgðarbréf 110 111 116 118 
Bögglar 73 74 79 79 

Til útlanda: 
Alm. bréfapóstsend. . . . 1.790 1.842 1.878 2.358 

þar af í flugpósti 1.425 1.595 1.556 2.042 
Ábyrgðarbréf 130 116 129 147 
Bögglar 31 34 37 40 
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14. tafla. Símskeyti og telexritanir 
1950—1973. 

Fjötdi simskeyta Innanlands- Telexritanir 
til frá skeyti önnur til frá 

útlanda útlöndum en veðursk. útlanda útlöndum 
1950 81.569 64.735 312.607 — — 

1955 104.781 84.763 324.393 . — — 

1956 103.720 87.044 333.119 — — 

1957 102.670 84.923 312.620 — — 

1958 97.875 80.868 298.968 — — 

1959 101.886 87.821 352.467 — — 

1960 97.472 90.368 278.546 — — 

1961 97.239 90.146 278.939 — — 

1962 86.385 79.770 277.723 4.494 5.946 
1963 85.765 77.384 279.570 11.440 14.326 
1964 87.316 80.104 306.166 15.684 21.159 
1965 95.545 87.046 316.155 20.541 28.500 
1966 98.754 94.149 323.027 21.541 27.663 
1967 97.761 92.356 320.638 23.018 28.800 
1968 81.588 78.272 313.558 33.858 37.000 
1969 75.284 73.146 307.160 37.715 41.200 
1970 80.304 74.201 299.127 57.583 71.600 
1971 75.248 65.885 315.686 94.947 112.800 
1972 70.752 64.941 328.816 131.674 146.500 
1973 69.896 62.608 329.258 171.826 179.259 

Air Viking hefur keypt tvær vélar af 
gerðinni Boeing 720, sem taka 149 farþega 
hvor. í eigu minni flugfélaga og í einka-
eign eru um 80 vélar, er samtals geta flutt 
um 330 farþega. Auk þess á Landhelgis-
gæslan f jó ra r vélar (þrjár þeirra þyrlur), 
sem geta flutt 28 farþega. 

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

asti þáttur samgöngukerfisins. Póstsend-
ingar innanlands og milli íslands og út-
landa eru sýndar í 13. töflu. Allmiklar 
sveiflur hafa verið á póstmagninu síðustu 
þr jú ár, en þó hefur aukning orðið nokkur. 
Póstsendingar fara um landið með ýmiss 
konar farar tækjum. 

Fjöldi símskeyta er sýndur í 14. töflu, og 
eru þar einnig skráðar telexritanir. Telex-
sambandi við umheiminn var komið á 1962, 
og er það notað af stofnunum og fyr i r tækj-
um, sem hafa mikil viðskipti við útlönd. 
Árið 1970 var tekin í notkun sjálfvirk telex-
stöð í Reykjavík, en það varð til að auð-
velda mjög telexviðskipti við útlönd. í árs-
lok 1973 voru telexnotendur hér á landi 

15. tafla. Langlínusímtöl og símtöl 
við útlönd 1950—1973. 

Langlinusimtöl innanlands Simtöl við útlönd 

Þar af 
sjálfvirk Til Frá 

Alls /o útlanda útlöndum 
1950 1.192.226 — 3.823 1.808 
1955 1.641.242 — 5.655 4.053 
1956 1.734.595 — 4.816 3.976 
1957 1.752.953 — 5.837 3.933 
1958 1.840.475 — 6.299 4.259 
1959 2.005.724 — 5.919 4.002 
1960 2.218.600 13,7 5.594 4.533 
1961 2.556.761 24,7 5.488 5.109 
1962 2.880.315 26,5 18.828 13.269 
1963 3.157.078 27,7 23.555 17.676 
1964 3.689.146 41,2 29.442 21.785 
1965 4.789.713 53,1 38.163 29.000 
1966 5.925.890 62,4 44.921 32.100 
1967 6.326.669 66,9 48.640 36.400 
1968 7.187.100 73,3 44.172 37.000 
1969 8.237.600 78,4 38.004 32.000 
1970 10.015.000 81,9 49.378 43.100 
1971 10.587.300 82,0 55.870 44.500 
1972 11.026.200 82,4 64.260 51.500 
1973 11.529.900 82,7 75.010 72.156 

orðnir 185. Símskeytum til útlanda hefur 
fækkað á sama tíma sem telexritunum hefur 
fjölgað. 

Langlínusímtölum, sem sýnd eru í 15. 
töflu, f jölgar árlega. Á það mikinn þátt 
í fjölguninni, að mikill hluti langlínusimtal-
anna fer um sjálfvirkar símstöðvar, sem 
verða fleiri með ári hverju. 

Á árunum 1972 og 1973 voru opnaðar 
eftirtaldar sjálfvirkar stöðvar: 

1972 
Búðardalur (11. okt.) 

1973 
Grímsey ( 8 . maí) 
Kirkjubæjarklaustur ( 2 . ágúst) 
Þingeyri ( 5 . sept.) 
Reyðarfjörður (20. sept.) 
Seyðisfjörður (23. okt.) 
Eskifjörður (29. nóv.) 

Auk þess hafa eldri sjálfvirkar stöðvar 
verið stækkaðar, og var sú stækkun í heild 
um 1500 númer, er þá stærð sjálfvirku 
stöðvanna á landinu orðin 62.840 númer. 

Símtöl við útlönd koma einnig f r am í 15. 
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16. tafla. Símnotendur í Reykjavík 
og nágrenni 1950--1973. 

Sím- Símtöl 
notendur Talfæri þús. 

19SO 9.605 12.741 33.723 
1Q5S 10.669 15.845 38.218 
1956 10.708 16.395 38.709 
1957 16.800 20.763 36.988 
1958 17.860 21.668 48.604 
1959 18.353 22.631 53.169 
1960 18.466 73.417 52.198 
1961 20.445 25.287 51.320 
196? 21.863 26.833 53.491 
1963 24.259 29.145 63.936 
1964 26.493 32.724 70.885 
1965 27.280 35.009 
1966 27.941 35.379 
1967 31.030 39.508 
1968 32.110 41.794 
1969 32.882 43.292 
1970 34.664 45.427 
1971 36.140 46.963 
197? 38.496 49.026 
1973 40.888 52.324 

töflu. Fjölgaði þeim nokkuð á árinu 1973. 
í 16. töflu eru sýndir símnotendur i Reykja-
vík og nágrenni, og er þá Hafnarf jörður 
talinn með og byggðin á milli. Simnotendur 
á svæðinu eru orðnir yfir 40 þús., talfæri 
yfir 52 þús eða nær 12 þús. fleiri en skráð-
ir símnotendur. Eru flest aukatalfæri h já 
fyr i r tækjum og stofnunum. í árslok 1973 
voru 66.050 símnotendur á öllu landinu, þar 
af 60.179 tengdir sjálfvirku stöðvunum eða 

91,1%, og 81.813 talfæri, þar af 75.435 
tengd sjálfvirku stöðvunum eða 92,2%. 

Útvarp. 
Þegar rætt er um samgöngur i víðustu 

merkingu, er eðlilegt, að vikið sé að þjón-
ustu útvarpsins. Um Rikisútvarpið — hljóð-
varp er það að segja, að það hefur í rúma 
f jóra áratugi náð til alls Iandsins. En vegna 
stöðugt öfiugri stöðva erlendis hafa hlust-
unarskilyrði á síðari árum oft verið verri 
en þau voru fyr i r stríð. Reynt er að bæta 
úr þessu með stækkun og fjölgun endur-
varpsstöðva Útvarpsviðtæki eru fyr i r löngu 
komin inn á hvert heimili og í samræmi við 
nýjustu tækni raunar í vasa hvers manns, 
sem kærir sig um. 

íslenska sjónvarpið hefur starfað f r á þvi 
í septemberlok 1966. Vorið 1974 voru um 
50.000 sjónvarpsviðtæki í landinu, og eru 
þá rúmir f jór i r um hvert tæki. Svo má 
heita, að sjónvarpið nái til alls landsins. Þó 
eru bæir á víð og dreif, þar sem ekkert sést, 
og aðrir hafa ófullnægjandi skilyrði. Dreif-
ing sjónvarpsins hefur kostað mikið fé, en 
hefur þó gengið betur en bjartsýnustu 
menn þorðu að vona, og hefur það jafnað 
aðstöðu fólks um allt land til skemmtunar 
og fræðslu meira en nokkurt annað tæki 
eða stofnun. Á næstu árum er ætlunin að 
bæta gæði og öryggi dreifikerfisins til 
muna. 



Eiður H. Einarsson: 

Erlend lán 1973 
í grein þessari er fjallað um erlendar lántökur og af-
borgunir og vaxtagrreiðslur af erlendum lánum á árinu 
1973 ásamt heildarupphæð fastra erlendra lána. 

Erlend innkomin lán 1973 námu alls 5.621 
millj. kr. miðað við meðalgengi ársins. Þar 
af voru 4.357 millj. kr. á vegum opinberra 
aðila og lánastofnana. Stærsta einstaka lán-
takan var gerð af ríkissjóði, 1.346 millj. kr. 
í evrópskum reikningseiningum (skulda-
bréfalán). 

Fastar erlendar skuldir hækkuðu um 
19,4% f r á árinu áður og námu í árslok 
22.612 millj. kr. miðað við meðalgengi árs-
ins, en 20.929 millj. kr. á genginu i lok árs-
ins. Afborganir af erlendum lánum 1973 
lækkuðu um 10,1%, en vaxtagreiðslur hækk-
uðu hins vegar um 33,2% f r á árinu áður, 
miðað við sama gengi bæði árin. 

Greiðslubyrði erlendra lána lækkaði úr 
11,3% 1972 i 9,1% árið 1973. í því, sem 
hér fer á eftir, verða þessum atriðum og 
öðrum viðkomandi erlendum lánum gerð 
nánari skil. í grein þessari eru tölur yfir-
Ieitt á meðalgengi janúar—desember 1973, 
nema annað sé tekið fram. Nokkur vand-
kvæði eru á samanburði milli ára vegna 
fljótandi gengisskráningar flestra gjald-
miðla sl. ár (þ. á m. íslenzku krónunnar 
árið 1973), en gerð er tilraun til að bæta 
úr því þar, sem slíkur samanburður er 
nauðsynlegur. Lántökur íslenzka álfélags-
ins h.f. eru ekki taldar með í þessari grein 
um erlend lán á árinu 1973. 

Erlendar lántökur. 
Erlendar lántökur 1973 námu sem fyr r 

segir alls 5.621 millj. kr. og er þá átt við 
lán og lánahluta, sem talin eru innkomin á 
árinu. Opinberir aðilar tóku lán á árinu að 
f járhæð 2.613 millj. kr., lánastofnanir fyr i r 
1.744 millj. kr. og einkaaðilar 1.264 millj. 
kr. Árið 1972 voru sambærilegar tölur 
2.866 millj- kr., 1.057 millj. kr. og 752 millj-
kr., reiknaðar á gengi pr. 15/12 1972 
(1$—87,12 kr.) . 

Innkomin lán, svo og vaxtagreiðslur og 
afborganir, eru sýnd í 1. og 2. töflu. Lánin 
eru flokkuð á ýmsa aðila og skipt á gjald-
eyristegundir. Af innkomnum lánum hafði 
verið samið um 1.481 millj. kr. fyr i r árs-
byrjun 1973, þar af 663 millj. kr. á vegum 
opinberra aðila, 746 millj. kr. á vegum lána-
stofnana og 72 millj- kr. á vegum einka-
aðila. Lán, sem samið var um á árinu 1973, 
en ónotuð voru í árslok, námu alls 1.752 
millj. kr., þar af fóru 1.390 millj. kr. til 
opinberra aðila, 320 millj. kr. til lánastofn-
ana og 42 millj. kr. til einkaaðila. Hér á 
eft ir verður getið helztu lána, sem samið 
var um á árinu 1973. 

Lán ríkissjóðs og ríkisstofnana. 
Tekið var lán á árinu að f járhæð 12 millj. 

evrópskra reikningseininga, en það er 
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1. tafla. Hreyfing fastra erlendra lána 1973 eftir tegundum gjaldmiðla. 
(í millj. króna á gengi pr. 31jl2 1973) 

Innkomin lán Vaxtagreiðslur Afborganir 

Mynttegundir Opinb. Lána- Einka- Opinb. Lána- Einka- Opinb. Lána- Einka-
aðilar stofn. aðilar Samt. aðilar stofn. aðilar Samt. aðilar stofn. aðilar Samt. 

Lán í dollurum 607 719 279 1.605 380 160 162 702 196 171 374 741 
„ Bandar. i ísl. kr - - - - - 9 - 9 - 13 - 13 
„ „ kanadadollurum . . . - - - - 3 - 9 12 - - 75 75 
„ „ sterlingspundum . . . i - - 1 66 0 3 69 75 0 27 102 
„ „ sænskum krónum . . 85 3 9 97 11 0 1 12 23 4 5 32 
„ „ dönskum krónum . . - - 17 17 10 0 32 42 36 4 82 122 
„ „ norskum krónum . . - 799 92 891 4 59 17 80 14 107 124 245 
„ „ svissn. frönkum . . . 3 34 301 338 37 - 0 37 1 - 2 3 
„ „ v.-þýzkum mörkum 52 72 55 179 180 28 36 244 137 57 92 286 
„ „ hollenzkum gyllinum 0 - 24 24 3 0 5 8 0 - 35 35 
„ „ frönskum frönkum . - - - - 2 - 9 11 66 - 31 97 
„ „ belg. frönkum 405 - 367 772 20 - 5 25 - - 4 4 
„ „ ítölskum lirum . . . . - - - - 2 - - 2 - - - -

„ „ luxemb. frönkum . . - - - - - 13 - 13 - - - -

„ „ japönskum yenum . . - - - - 16 - - 16 18 - - 18 
„ „ spænskum pesetum . - - - - - - - - - - - -

„ „ austurr. sch - - 2 2 - - - - - - - -

„ „ A.-Þýzkal, S - - - - - - 1 1 - - 10 10 
„ „ Póllandi, $ - - - - - - 12 12 - - 25 25 
„ „ Tékkóslóvakíu, $ . . - - - - - - 0 0 - - 1 I 
„ „ Rússlandi, cl. $ . . . . - - - - - - 0 0 - - 2 2 
„ „ evr. reikningsein. . . 1.346 - - 1.346 48 - - 48 - - - -

Samtals i millj. kr. á gengi í 
árslok 2.499 1.627 1.146 5.272 782 269 292 1.343 566 356 889 1.811 

Samtals meðalgengi 
jan.-des. 1973 2.613 1.744 1.264 5.621 847 289 316 1.452 606 382 963 1.951 

reikningseining að jafngildi SDR hjá Al-
þjóðagjaldeyrissjóðnum. Mælt í íslenzkum 
krónum nemur lánið 1.346 millj. kr. Hér er 
um að ræða skuldabréfaútgáfu á erlendum 
peningamörkuðum með milligöngu 6 aðila: 
Crédit Commercial de France, First Boston 
ÍEurope), Kreditbank Luxembourgeoise, 
Banque Lambert, Westdeutsche Landesbank 
und Girozentrale og Williams Glyn & Co. 
Lánsféð, sem allt kom inn á árinu, rennur 
til framkvæmda á vegum ríkissjóðs og hluti 
til togarakaupa í Japan og á Spáni. Endur-
greiðsla lánsins fer f ram á árunum 1974— 
1988 með 8y2% vöxtum. 

Notaðir voru á árinu 709.029 dollarar af 
umsömdu 914 þús. dollara PL-480-láni f r á 
árinu 1972. Meira verður ekki notað af því 
láni, en ekkert kom inn árið 1972. 

Á árinu 1973 komu til landsins 3 stórir 
nýir skuttogarar f r á Spáni, Júní GK 345, 
Bjarni Benediktsson RE 210 og Snorri 
Sturluson RE 219. Innkomin erlend lán rík-
issjóðs, sem endurlánaði kaupendum skip-
anna andvirði lánanna, námu 4.122.400 doll-
urum (3 lán). Ónotaðir voru í árslok 1.365.-
600 dollarar vegna síðasta skuttogarans 
samkvæmt samningi f r á 1971 (Ingólfur 
Arnarson RE 201). Endurgreiðsla fer f ram 
á 8 árum, og vextir eru 7^/4% p. a. Lánveit-
andi er Astilleros Luzuriaga S. A., Spáni. 

Notaðir voru 278 þús. dollarar af 4,1 
millj. dollara láni ríkissjóðs hjá IBRD vegna 
hraðbrautarframkvæmda, og var síðasti 
hluti lánsf járins þar með kominn inn. Lánið 
endurgreiðist á árunum 1975—1990. Vext-
ir eru 7V2% p. a. 
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Landmælingar íslands tóku erlent lán á 
árinu hjá Oberbecken Werke A. G. i V.-
Þýzkalandi að f járhæð 121.500 v.-þýzk 
mörlc. Lánið er til 3 ára með §y2% P- a. og 
rennur til kaupa á kortagerðartækjum. 

Ríkissjóður samdi um nýja lántöku hjá 
Alþjóðabankanum að f járhæð 7 millj. doll-
ara. Lánsféð, sem allt var ónotað í árslok, 
mun verða notað til hafnarframkvæmda á 
Suðurlandi, einkum í Þorlákshöfn og 
Grindavik. Endurgreiðsla lánsins fer f ram 
á árunum 1978—1988 með 7%% p. a. 

Á árinu var einnig samið um lántöku í 
Danmörku hjá Danmarks Skibskreditfond. 
Lánsfjárhæð verður 23.713.600 danskar 
krónur. Lánið er tekið vegna smíði nýs varð-
skips, en var ónotað í árslokin. Endur-
greiðslutími verður 1975—1983 með 7%% 
vöxtum. 

Lántökur ríkissjóðs og ríkisstofnana 
námu alls 1.808 millj. kr. (1.777 millj. kr. á 
árslokagengi).Umsamin lánríkissjóðs i árs-
lok námu auk þess 1.102 millj. kr. (1.015 
millj. kr.) og umsamin lán alls á árinu, bæði 
notuð og ónotuð, 2.330 millj. kr. T2.251 
millj. kr.). 

Lántökur ríkisfyrirtækja. 
Á árinu tók Landsvirkjun nýtt lán að 

f járhæð 200 millj. belgískra franka. Hér er 
um að ræða skuldabréfalán erlendis á al-
mennum peningamarkaði með milligönj?u 
Banque Lambert. Lánsféð rennur til fram-
kvæmda við Sigölduvirkjun og endur-
greiðslu á stuttu bráðabirgðaláni Lands-
virkjunar C$4 millj.) h já Manufact. Han-
over Trust Co. Endurgreiðsla fer f ram á 
árunum 1979—1993 með 8%% vöxtum. Lán 
þetta, sem er með ábyrgð ríkissjóðs, kom 
allt, inn á árinu (að frádregnum kostnaði 
við sölu bréfanna). 

Landsvirkjun samdi ennfremur um erlend 
lán hjá Export-Import Bank og Manufactur-
ers Hanover Trust Co., að f járhæð 720 þús. 
dollarar og hjá hvorum aðila um sig. Láns-
fé verður varið til kaupa á þungavinnuvél-
um f r á Bandaríkjunum vegna framkvæmda 
"ið Sigölduvirkjun, en ekkert var notað á 
árinu 1973. Lánið verður endurgreitt á 5 

árum. Lánið h já Export-Import Bank er 
með 6% vöxtum ( + V2% af ónotuðu lánsfé) 
og endurgreiðist á árunum 1977—1981. 
Lánið hjá Manufacturers Hanover Trust 
Co. er hins vegar með breytilegum vöxtum, 
sem eru 1%% yfir beztu viðskiptavöxtum 
New York banka auk y2% þóknunar af 
ónotuðu lánsfé. Það endurgreiðist árin 
1974—1979. Bæði lánin eru með ríkis-
ábyrgð. 

Rafmagnsveitur rikisins (Rarik) sömdu 
um lán á árinu hjá Ingra í Zagreb, Júgó-
slavíu, að f járhæð 369.225 dollarar. Ekkert 
kom inn af lánsfénu, en það mun renna til 
kaupa á rafli og túrbinu fyr i r Mjólkár-
virkjun II. Lánstimi er 1974—1981. Vextir 
eru 6% p. a. Lánið er með ríkisábyrgð. 

Rafmagnsveitur rikisins sömdu einnig 
um lántöku hjá West Landesbank Int., Lux-
embourg, að f já rhæð 1.250.400 v.-þýzk 
mörk. Lánsféð mun renna til kaupa á þrýsti-
vatnspípum fyr i r Mjólkárvirkjun II. Láns-
tími er 5 ár, en vextir breytilegir, 1%% 
yfir „London interbank offered rate" 
V2% þóknun af ónotuðu lánsfé. Ekkert var 
notað af láninu á árinu. 

Á árinu sömdu Rafmagnsveitur rikisins 
um lántökur hjá Alsthom Levallois i Frakk-
landi að f já rhæð 727.488 franskir f r . til 
kauna á rafbúnaði fyr i r Mjólkárvirkjun II. 
Lánið er til 4 ára með 6% vöxtum, en var 
allt ónotað í árslok. 

Loks sömdu Rafmagnsveitur ríkisins um 
lán hjá Skodaexport Foreign Trade Corp. 
í Tékkóslóvakíu að f járhæð 2.502.003 
svissn. franka. Lánsféð rennur til kaupa á 
vélum og búnaði til Lagarfossvirkjunar. 
Endurgreiðsla hefst 12 mán. ef t i r lokaaf-
hendingu tækjanna, og lánstími er 7 ár. 
Vextir eru 7% p. a. Af láninu voru aðeins 
notaðir 110.866 svissn. f rankar . Ríkis-
ábyrgð er á láninu. 

Áburðarverksmiðjan notaði á árinu síð-
asta hluta láns síns hjá Bamag Verfahrens-
technik A. G. vegna stækkunar verksmiðj-
unnar. Heildarlánsfjárhæð er 4,7 millj. v.-
þýzkra marka, en notkun 1973 nam 1.475.-
940 v.-þýzkum mörkum. Lán þetta er til 8 
ára með 5y2% vöxtum p. a. 
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Sementsverksmiðjan tók lán á árinu að 
f já rhæð 147.822 dollarar. Lánveitandi er 
Scandinavian Bank Ltd., London. Lánið var 
notað til kaupa á vélum í Danmörku og 
endurgreiðist á 5 árum. Vextir eru 1%% 
yfir ,,London interbank offered rate". 

Póstur og sími fengu á árinu hækkaða 
lánsheimild sína hjá L. M. Ericson úr 4,8 
millj. sænskra króna í 14,4 millj. sænskra 
króna. Á árinu 1973 nam notkun láns þessa 
4.625.492 sænskum krónum, en ónotaðar í 
árslok voru 7.964.489 sænskar krónur. Hér 
er um að ræða vörukaupalán til kaupa á 
simaútbúnaði f r á Svíþjóð. Endurgreiðslur 
hef jas t jafnan hálfu ári ef t i r afhendingu 
hverrar sendingar, en er lokið á 2 árum með 
8% vöxtum. 

Loks ber að geta tveggja lána, sem Inn-
kaupastofnun ríkisins tók á árinu. Annað 
er að f já rhæð 5 þús. sterlingspund og ei' 
endurlánað Bæjarsjóði Kópavogs til kaupa 
á götusópara. Lánstími er rúmlega eitt ár 
og vextir 9% p. a. Hitt lánið er tekið vegna 
kaupa á f jarskiptatækjum fyr i r Reykjavik-
uiiögregluna. Lánsfjárhæð er 15.853 sterl-
ingspund og lánstími 2 ár með 7% vöxtum. 

Alls námu lántökur r íkisfyrir tækja 623 
millj. kr. (552 millj. á árslokagenginu). 
Auk þessa voru umsamin, en ónotuð lán 
þessara aðila í árslok 453 millj. kr. (413 
millj. kr.). Umsamin lán á árinu, bæði not-
uð og ónotuð, námu alls 967 millj. kr. (867 
millj. kr.). 

Lántökur bæjar- og sveitarfélaga. 
Rafmagnsveita Reykjavíkur tók lán á 

árinu h já Hambros Bank Ltd., London, að 
f já rhæð 500 þús. dollarar, til kaupa á há-
spennujarðstreng f rá Danmörku. Lánstimi 
ei' 5 ár, en vextir breytilegir, lYs% yfir 
„London interbank offered rate". Lánsféð 
kom allt inn á árinu. 

Einnig tók Rafmagnsveita Reykjavikur 
lán að f já rhæð 682 þús. dollarar hjá Scandi-
navian Bank Ltd., London. Lánið er til eins 
árs, en verður sennilega breytt í 5 ára lán 
að því liðnu. Vextir eru breytilegir, þ. e. 
6 mán. „rollover" vextir. Lánsfé kom inn 
á árinu og rann til hitaveituframkvæmda. 

2. tafla. Hreyfing fastra erlendra lána 1973. 
(í millj. kr. á meðalgengi ársins) 

Innkomin Vaxta- Aj'-
lán greiðsíw borganir 

Opinberír aðilar 2.613 846 606 
Lán ríkissjóðs og ríkisst. . 1.808 552 360 
Lán ríkisfyrirtækja 623 253 212 
Lán bæjar- og sveitarf. . . 182 41 34 

Lánastofnanir 1.744 289 382 
Lán Seðlabankans - 15 49 

„ viðskiptabanka . . . . 1.026 73 132 
„ fjárfestingarlánasj. . 718 201 201 

a) Framkvæmdasj.. - 132 201 
b) Fiskveiðasjóður. 718 69 -

Einkaaðilar 1.264 317 963 
Lán v/fiskiskipa 301 58 249 

„ v/fiskiðnaðar 18 3 17 
„ v/skipa, annarra en 

fiskiskipa 269 70 183 
„ v/fiugvéla 

Önnur einkalán 
27 133 372 „ v/fiugvéla 

Önnur einkalán 649 53 142 

Samtals í millj. kr. á 
meðalgengi ársins 5.621 1.452 1.951 

Samtals í millj. kr. á gengi 
í árslok 5.272 1.343 1.811 

Reykjavíkui'borg tók lán á árinu h já 
Scandinavian Bank Ltd. að f járhæð 766 þús. 
dollarai'. Lán þetta er sömuleiðis tekið til 
eins árs, en verður síðan breytt i 5 ára lán. 
Vextir eru 9%r»% p. a. Lánið er tekið fyr i r 
Rafmagnsveitu Reykjavikur vegna fram-
kvæmda og var allt notað á árinu. 

Jarðboranadeild rikis og Reykjavíkur-
borgar tók á árinu lán að f járhæð 51.700 
dollarar hjá First National City Bank, N. 
Y., vegna ýmissa tækjakaupa. Lánstimi er 5 
ár og vextir 1% yfir „base rate." Lánið 
var notað og er með ábyrgð Landsbankans. 

Andakílsárvirkjun tók lán á árinu að f jár-
hæð 79.880 v.-þýzk mörk. Lánið var notað 
til kaupa á spenni vegna stækkunar vii'kjun-
arinnar. Lánstimi er 21/2 ár og vextir 3% 
yfir þýzkum forvöxtum. 

Á árinu samdi Húsavikurkaupstaður um 
lán í Austurríki að f járhæð 215.380 austurr. 
schillingai' til kaupa á skipalyftu. Lánveit-
andi ei' Konrad Doppelmayr & Sohn. Lánið 
er til 3 ára með 9% vöxtum, en var ónotað 
i árslok. 
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Loks tók Bæjarútgerð Hafnar f ja rðar lán 
í Hollandi að f já rhæð 11.982 gyllini til 
kaupa á frystivél. Lánstími er 2 ár og vextir 
9% p. a. 

Lántökur bæjar- og sveitarfélaga á ár-
inu námu alls 182 millj. kr. (170 millj. kr. 
á árslokagenginu). Umsamin, en ónotuð lán 
í árslok námu 1 millj. kr. (1 millj. kr.). Um-
samin lán á árinu, bæði notuð og ónotuð, 
námu alls 183 millj. kr. (171 millj. kr.) 

Lántökur viðskiptabanka. 
Landsbanki íslands notaði á árinu um-

samið lán f r á árinu áður að f járhæð 320 
þús. dollarar, sem ónotað var af 965 þús. 
dollara láni h já Scandinavian Bank Ltd., 
London, og enduiiánað var Síldarvinnslunni 
h.f., Neskaupstað, til kaupa á fiskiskipi f r á 
Noregi. (Varðandi endurgreiðslu lánsins 
sjá Fjármálatíðindi nr. 2/1973, bls. 152). 

Landsbankinn tók á árinu lán hjá Scandi-
navian Bank Ltd. að f j á rhæð 119.955 doll-
arar. Lán þetta er tekið vegna kaupa á 
ljósavélum og búnaði í 5 hinna smærri tog-
ara, sem smíðaðir eru á Spáni, og er lánið 
endurlánað kaupendum skipanna (allt 
einkaaðilar). Endurgreiðslutími er 5 ár, en 
vextir breytilegir, 6 mán. ,,rollover" vextir. 
Ríkisábyrgð er á láninu, sem kom allt inn 
á árinu. 

Landsbankinn tók lán á árinu h já Scandi-
navian Bank, Ltd., að f já rhæð 30 þús. doll-
arar, sem endurlánað var Mjólkurfélagi 
Reykjavíkur til vélakaupa. Lánstími er 5 ár 
og vextir 7fíAa% p. a. Lánið var notað á 
árinu. 

Landsbankinn tók lán að f járhæð 19 þús. 
dollarar hjá Scandinavian Bank Ltd. Lánið 
er til þriggja ára OÍ? var endurlánað Ingi-
mar Ingimarssyni til kaupa á langferðabíl. 
Vextir eru breytilegir, 6 mán. „rollover" 
vextir. 

Landsbankinn tók á árinu lán h já Scandi-
navian Bank Ltd., sem enduiiánað var rikis-
spítölunum vegna kaupa á þvottavélum. 
Lánsfjárhæð var 86 þús. dollarar, sem end-
urgreiðist á 5 árum með 6 mán. „rollover" 
vöxtum. 

Landsbankinn tók einnig lán á árinu hjá 

Scandinavian Bank Ltd. að f j á rhæð 24 þús. 
dollarar, sem endurlánað var Kristjáni 
Helgasyni vegna vélakaupa. Lánstími er 3 
ár og vextir 6 mán. „rollover." 

Á árinu 1973 tók Landsbankinn lán hjá 
Skandinaviska Enskilda Banken, Stokk-
hólmi, sem endurlánað var Kaupfélagi A-
Skaftfellinga og KEA, Akureyri. Lánsf jár-
hæð var 183.830 sænskar krónur, sem end-
urgreiðist á 3 árum með vöxtum, sem eru 
31/2% yfir sænskum forvöxtum. 

Landsbankinn tók á árinu 3 lán hjá 
Scandinavian Bank Ltd., London, til kaupa 
á Baader fiskvinnsluvélum, sem enduiiánuð 
voru ýmsum hraðfrystihúsum. Lánsfjár-
hæðirnar voru: 1.000.000 v.-þýzk mörk (3 
ár, vextir breytilegir, 6 mán. „rollover", en 
4%% fyrstu 6 mánuðina), 810.633 v.-þýzk 
mörk (3 ár, vextir 1% yf ir „London inter-
bank offered rate") og 396.401 v.-þýzk 
mörk (3 ár, vextir 6 mán.„rollover").0fan-
greindar upphæðir voru allar innkomnar á 
árinu. 

Landsbankinn tók lán að f járhæð 127.050 
v.-þýzk mörk, einnig h já Scandinavian 
Bank Ltd. Lánið var enduiiánað Björgun 
h.f. vegna kaupa á pramma fyr i r dýpkunar-
framkvæmdir. Lánstími er 5 ár, vextir 6 
mán. „rollover". 

Árið 1973 eins og árið 1972 tók Lands-
bankinn og endurlánaði mörg lán f r á Eks-
portfinans A/S vegna kaupa á nýjum og 
notuðum fiskiskipum f r á Noregi og sömu-
leiðis vegna endurbóta og lengingar eldri 
skipa. Ef t i r farandi aðilar fengu lán vegna 
skipakaupa: Norðurtanginn h.f., ísafirði, 
N. kr. 7.318.800, Álftfirðingur h.f., N. kr. 
7.412.533, Guðm. Gunnarsson o. fl„ N. kr. 
4.160.000, Ólafur Jónsson 0. fl„ N. kr. 
1.206.000, Krossvík h.f., Akranesi, N. kr. 
6.264.500, Nöf h.f., Hofsósi. N. kr. 6.030.-
000, Fáfni r h.f., Þingeyri, N. kr. 7.760.000. 
og auk þess Útgerðarfélag Dalvíkinga h.f.. 
N. kr. 7.966.400, sem var ónotað í árslok. 
Lánin eru öll til 7—8 ára og með 7%% 
vöxtum. Auk þessara lána vegna skipakaupa 
endurlánaði Landsbankinn 7 aðilum erlend 
lán h já Eksportfinans A/S vegna lengingar 
og endurbóta fiskiskipa, samtals lán að f jár-
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hæð 2.462 þús. norskar krónur. Lánstími 
lánanna er breytilegur, 3—6 ár, en vextir 
eru 7Í4% p. a. 

Loks eru 2 lán, sem Landsbankinn tók á 
árinu h já Scandinavian Bank Ltd. Annað 
er að f j á rhæð 676.255 svissn. franka og var 
endurlánað Krossvík h.f., Akranesi, vegna 
fiskiskipakaupa (sama skip og að ofan getur 
um í N. kr.). Hit t lánið er að f já rhæð 644.-
983 svissn. f rankar og var endurlánað Nöf 
h.f. vegna kaupa á fiskiskipi (einnig sama 
skip og greint er um áður). Bæði þessi lán 
eru til 7 ára og með breytilegum vöxtum 
(hið fy r ra með 6 mán. „rollover", en hið 
síðara 1% yfir „London interbank offered 
rate"). 

Síðast skal getið lántöku Landsbankans, 
sem gerð var h já Eksportfinans A/S að 
f járhæð 1.054 þús. norskra króna, en endur-
lánað var Rafmagnsveitum ríkisins til 
kaupa á gastúrbínu fyr i r Austurland. Lánið 
er til 5 ára og með 7%% vöxtum. 

Á árinu 1973 samdi Útvegsbanki íslands 
um 4 lán h já Eksportfinans A/S, sem end-
urlánuð voru viðkomandi aðilum vegna 
fiskiskipakaupa f r á Noregi. Lánin eru öll 
til 7—8 ára og með 7^4% vöxtum. Ef t i r -
farandi aðilar eru lántakendur: Útgerðar-
félagið Freyja h.f., N. kr. 2.211.000, Sjö-
stjarnan h.f., N. kr. 7.680.000, Hrönn h.f., 
ísafirði, N. kr. 8.344.000, sem var ónotað í 
árslokin, og ísfell h.f., N. kr. 4.238.000, 
einnig ónotað í árslok. Lánstími ofan-
greindra lána er 7—8 ár, en vextir eru 
7i/4% p. a. Auk ofangreindra lána tók Út-
vegsbankinn 3 lán til viðbótar hjá Eksport-
finans A /S samtals að f járhæð 1.151 þús. 
norskra króna vegna lengingar og endur-
bóta fiskiskipa og endurlánaði viðkomandi 
aðilum. Lánstími allra lánanna er 5 ár og 
vextir 7x/4% p. a. 

Loks skal getið um 2 lán, sem Útvegs-
bankinn tók h já Eksportfinans A/S árið 
1972, en voru þá (sbr. grein um erlend lán 
1972, Fjármálatíðindi 2/1973, bls. 154) 
ranglega talin með einkalánum. Hér er um 
að ræða lán, endurlánað Gunnvör h.f., ísa-
firði, vegna kaupa á fiskiskipi, að f já rhæð 
7,2 millj. norskra króna (8 ár, vextir 7 ^ % 

3. tafla. Greiðslubyrðin af erlendum lánum 
1964—1973 í hlutfalli við tekjur af útfi. 

vörum og þjðnustu. Hlutfallstölur. 
Opinber 

lán1) Einkalán Alls 
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 
1973 5,72) 3,42) 9,12) 

*) Opinberir aðilar og lánastofnanir. 
2) Bráðabirgðatölur. 

4. tafia. Meðalvextir af erlendum 
lánum 1964—1973. 

Meðalvextir af: 

Opinberum Einka- Erlendum 
lánum lánum lánum í heild 

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 
1973 6,9 7,4 7,0 

p. a.), og lán, sem endurlánað var Þórði 
Óskarssyni h.f., Akranesi, vegna lengingar 
á fiskiskipi, að f járhæð 225 þús. norskar 
krónur (5 ár, vextir 7y4% p. a.). 

IAntökur fjárfestingarlánasjóða. 
Árið 1972 samdi Fiskveiðasjóður íslands 

um lántöku í Japan að f járhæð 10 millj. 
dollara vegna kaupa á 9 skuttogurum. Tvö 
þessara skipa komu það ár eða sem svarar 
2 millj. dollara lánanotkun. Lánið var full-
notað á árinu 1973, þar sem skipin komu 
öll til landsins fyr r i hluta ársins, eða sem 
svarar 8 millj. dollara 1973, sem endurlánað-
ar voru kaupendumskipanna. Endurgreiðsla 
fer f ram árin 1975—1987 ásamt 8% vöxt-
um. Ef t i r farandi aðilar eru lántakendur og 
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kaupendur skipanna: Bergur/Huginn s.f., 
Vestmannaeyjum; Miðfell h.f., Hnifsdal; 
Hvalbakur h.f., Stöðvarfirði; Jökull h.f., 
Raufarhöfn; Hraðfrystihús Fáskrúðsfjarð-
ar hf.; Útgerðarfélag Skagfirðinga h.f., 
Sauðárkróki; Tangi h.f., Vopnafirði; Síld-
arvinnslan h.f., Neskaupstað; Skagstrend-
ingur h.f., Skagaströnd; Útgerðarfélag 
Ólafsfjarðar h.f. 

Ekki voru aðrar lántökur lánastofnana á 
árinu 1973. 

Alls námu lántökur lánastofnana 1.744 
millj. kr. (3.627 millj .kr.á árslokagenginu). 
Ónotuð umsamin lán lánastofnana í árslok 
námu 320 millj. kr. (300 millj. kr.), en um-
samin lán alls á árinu, bæði notuð og ónot-
uð, námu 1.317 millj. kr. (1.232 millj. kr.). 

Lántökur einkaaðila. 
í 2. töflu má sjá hreyfingar erlendra lána 

á árinu 1973. Hér á undan hefur verið gerð 
grein fyr i r lántökum opinberra aðila og 
lánastofnana og getið um einstakar lán-
tökur. 

Erlend lánanotkun einkaaðila nam á ár-
inu 1.264 millj. kr. (1.146 millj. kr. á gengi 
í árslok). Þar af voru lántökur vegna fiski-
skipa 301 millj. kr. (273 millj. kr.). Munar 
þar mest um lán Útgerðarfélags Akureyr-
inga h.f., 9.980.166 svissn. f ranka eða 283 
millj. kr. (256 millj. kr.), sem keypti 2 not-
aða skuttogara f r á Færeyjum. Lánveitandi 
er Union Bank of Switzerland, og lánstimi 
er 10 ár með 7^2% vöxtum. 

Erlendar lántökur vegna skipakaupa, 
annarra en fiskiskipa, námu alls 269 millj. 
kr. (48 millj. kr.). Innifaldar eru lántökur 
vegna m/ s Dísarfells, 48 millj. kr., m / s 
Norðra, 18 millj. kr., m/s Sæborgar, 21 
millj. kr., m / s Hvalsness, 76 millj. kr., m / s 
Sögu, 56 millj. kr., og m/s Kyndils, 50 
millj. kr. Árið 1972 námu lántökur vegna 
skipa, annarra en fiskiskipa, aðeins 83 
millj. kr. 

Á árinu 1973 var aðeins gerð ein lán-
taka vegna flugvélakaupa, er flugfélagið 
Vængir h.f. keypti 19 sæta vél f r á Kanada, 
og yar lánsfjárhæð 300 þús. dollarar (27 
millj. kr.). 

Aðrar lántökur einkaaðila 1973 námu alls 
629 millj. kr. (583 millj. kr.) á móti 109 
millj. kr. 1972. Stærsta lántakan var gerð 
af Loftleiðum h.f., alls 181.250 þús. belg-
iskir f rankar (417 millj. kr. á meðalgengi 
ársins). Hér er um að ræða tvo lánahluta 
til að greiða upp eldri skammtímalán fyrir-
tækisins ($5 millj.) h já Manufact. Hanover 
Trust Co. Lánveitendur nýja lánsins eru 
hins vegar Banque Internationale á Luxem-
bourg og Banque Générale de Luxembourg. 
Lánstími er 5 ár með 7*4% vöxtum. Lánið 
er með ábyrgð Landsbankans og ríkissjóðs. 

Umsamin, en ónotuð lán einkaaðila námu 
i árslok 1.341 millj. kr. (1.250 millj. á árs-
lokagenginu). Mestur hluti þessara lána er 
vegna fiskiskipa, þ. m. t. lánssamningur 
vegna 5 skuttogara, smiðaðra i Póllandi, 
602 millj. kr. (561 millj kr.), 5 minni skut-
togara á Spáni, 463 millj. kr. (444 millj. 
kr.), og 2ja skuttogara í Frakklandi, 234 
millj. kr. (207 millj. kr.). Lánin verða öll 
notuð 1974. 

Alls námu umsamdar lántökur einkaaðila 
1973, bæði notaðar og ónotaðar, 1.233 millj. 
kr., þar af vegna fiskiskipa 308 millj. kr. 
Gert upp á árslokagenginu verða þessar 
tölur 1.117 millj. kr. og 279 millj. kr. 

í sambandi við lántökur einkaaðila á ár-
inu 1973 ber að hafa í huga, að bæði Lands-
bankinn, Útvegsbankinn, rikissjóður, Fisk-
veiðasjóður o. fl. endurlána verulegar f j á r -
hæðir 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 1973 alls 
1.951 millj. kr. (1.811 millj. kr. á ársloka-
gengi). Árið 1972 voru afborganir er-
lendra lána alls 1.966 millj. kr. (gengi pr. 
15/12 1972). Samanburður milli ára er ekki 
alveg raunhæfur vegna gengisbreytinga. 
Séu afborganir 1973 reiknaðar á „sama" 
gengi og gilti til 15. desember 1972, urðu 
þær alls 1.767 millj. kr., sem er 10,1% lækk-
un f r á árinu áður. 
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5. tafla. Fastar erlendar skuldir í árslok 1972 og 1973. 
(í tnillj. króna á gengi í árslok 1973) 

Skuld i árslok 1972 Skuld i árslok 1973 

Opinb. Lána- Einka- Opinb. Lána- Einka-
Mynttegundir aðilar stofn. aðilar Samt. aðilar stofn. aðilar Samt. 

dollurum 5.024 1.715 1.965 8.704 5.435 2.263 1.870 9.568 
andar. i. isl. kr 234 - 234 - 221 - 221 
kanadadollurum 43 - 144 187 43 - 69 112 
sterlingspundum 915 0 53 968 841 - 26 867 
sænskum krónum 124 4 14 142 186 3 18 207 
dönskum krónum 159 10 518 687 123 6 453 582 
norskum krónuin 57 603 246 906 43 1.295 214 1.552 
svissn. frönkum 644 - 5 649 646 34 304 984 
v.-þýzkum mörkum 2.785 482 456 3.723 2.700 497 419 3.616 
hollenzkum gyllinum 50 12 59 121 50 12 48 110 
frönskum frönkum 70 - 113 183 4 - 82 86 
belgískum frönkum 260 - 13 273 665 - 376 1.041 
itölskum lírum 37 - 0 37 37 - 0 37 
lúxemb. frönkum 182 - 182 - 182 - 182 
japönskum yenum 244 - - 244 226 - - 226 
spænskum pesetum - - - - - - - -

austurr. schillingum - - - - - - 2 2 
A.-Þýzkal., $ - 19 19 - - 9 9 
Póllandi,$ - - 197 197 - - 172 172 
Tékkóslóvakiu, $ - 7 7 - - 6 6 
Rússlandi, cl. $ - 5 5 - - 3 3 
evr. reikningseiningum - - - 1.346 - - 1.346 

Samtals í millj. kr. á gengi í árslok 1973 10.412 3.242 3.814 17.468 12.345 4.513 4.071 20.929 
Samtals í millj. kr. á meðalgengi 

jan.-des. 1973 11.331 3.478 4.133 18.942 13.338 4.840 4.434 22.612 

Afborganir opinberra aðila 1973 námu 
alls 606 millj. kr. (565 millj. kr. á ársloka-
genginu), lánastofnana 382 millj. kr. (356 
millj. kr.) og einkaaðila 963 millj. kr. (889 
millj. kr.). Afborganir af lánum ríkissjóðs 
námu tæpum % hlutum af afborgunum 
opinberra aðila og um 18% af afborgunum 
í heild. 

í 3. töflu er sýnd greiðslubyrði erlendra 
lána, en með henni er át t við heildargreiðslu 
afborgana og vaxta, reiknaða út sem hlut-
fall af tekjum af vörum og þjónustu sam-
kvæmt greiðslujafnaðartölum. Tölurnar 
fyr i r 1973 eru bráðabirgðatölur. Taflan 
sýnir, að greiðslubyrðin hefur sveiflazt 
mjög mikið á þessu tímabili og var 1973 
orðin svipuð og í upphafi þess. Lækkunin 
1973 stafar að verulegu leyti af hækkun 
útflutningstekna vöru og þjónustu, sem 
hækkuðu um 43% f r á 1972, þar sem af tur 

á móti heildargreiðslur afborgana og vaxta 
hækkuðu aðeins um 15% (miðað við verð-
lag og gengi hvers árs). Greiðslubyrðin 
náði hámarki á árunum 1968 og 1969 vegna 
mikils samdráttar í útflutningstekjum á 
þeim árum samfara auknum skuldbinding-
um við útlönd. 

Vaxtagreiðslur af erlendum lánum. 
Árið 1973 urðu vaxtagreiðslur af erlend-

um lánum samtals 1.452 millj. kr. (,1-343 
millj. kr. á árslokagengi). Breyting f rá 
1972 er hækkun um úr 987 millj. kr. í 
1.315 millj. kr. (bæði árin á sama gengi). 
Vaxtagreiðslur ríkissjóðs námu 38% af 
vaxtagreiðslum í heild (34% árið 1972). 

í 4. töflu eru reiknaðir út meðalvextir af 
erlendum lánum á árunum 1964—1973. Er 
þetta gert á þann hátt, að greiddir vextir 
eru reiknaðir út sem hlutfall af meðalfjár-
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hæð lána í ársbyrjun og árslok. Mest hækk-
un hefur orðið á lánum opinberra aðila og 
lánastofnana, um 64%, en í heild hafa 
vextir hækkað um 52% á tímabilinu. 

Séu hins vegar reiknaðir út meðalvextir 
af innkomnum lánum eingöngu, þ. e. vextir 
skv. lánssamningi sem hlutfall af notuðu 
lánsfé á árinu, kemur í ljós, að meðalvextir 
opinberra aðila 1973 voru mun hærri en 
f ram kemur í ofangreindri töflu eða 8,4% 
p. a. (7,6% p. a. 1972). Á sama hátt voru 
vextir lánastofnana 7,9% p. a. (7,6% p. a. 
1972) og einkaaðila 8,3% p. a. (7,6% p. a.) 
og af erl. lánum i heild 8,2% p. a. árið 1973 
samanborið við 7,6% p. a. 1972. Af inn-
komnum lánum opinberra aðila 1973 voru 
meðalvextir rikissjóðs 8,2% p. a. (7,5% 
p. a. árið 1972), r íkisfyrir tækja 8,4% p. a. 
(8,0% p. a.) og bæjar- og sveitarfélaga 
10,4% p. a. (7,4% p. a.). 

Fastar erlendar skuldir. 
Fastar erlendar skuldir 1972 og 1973 eru 

sýndar í 5. og 6. töflu. Tölurnar fyr i r 1972 
eru leiðréttar, f r á því sem birt var í Fjár-
málatíðindum 2/1973, bls. 153 og 154, í sam-
ræmi við nákvæmari upplýsingar, auk þess 
sem allar tölur eru á nýrra gengi. 

Samkvæmt 5. og 6. töflu hafa heildar-
skuldbindingar hækkað úr 17.468 millj. kr. 
i 20.929 millj. kr. árið 1973 (gert upp á árs-
lokagengi 1973), en það er hækkun um 
19,8%. Skuldir opinberra aðila hækkuðu 
um 18,6% (þ. a. hækkuðu skuldir ríkis-
sjóðs um 20,6%), skuldir lánastofnana 
hækkuðu um 39,2%, og skuldir einkaaðila 
hækkuðu um 6,7%. Með þessum tölum er 
aðeins át t við þann hluta lánanna, sem not-
aður hafði verið í lok hvors ársins um sig. 
í árslok 1973 voru ónotaðar 2.979 millj. kr. 
af erlendum lánum, sem þá hafði verið sam-
ið um. Samsvarandi upphæð í árslok 1972 
var 2.632 millj. kr. (hvort tveggja á ársloka-
gengi 1973). Heildarskuldbindingar vegna 
fastra erlendra lána að ónotuðu lánsfé með-
töldu voru því 23.909 millj. kr. í árslok 
1973 á móti 20.101 millj. kr. í árslok 1972 
(árslokagengi 1973) eða hækkun um 18,9%. 
Að óinnkomnu lánsfé meðtöldu hækkuðu 

6. tafla. Fastar erlendar skuldir í árslok 
1972 og 1973. 

(í millj. kr. á medalgengi jan.—cles. 1973.) 

Skulcl Skulcl 
í árslok íárslok 

1972 1973 
Opinberir adilar 11.331 13.338 

Lán ríkissjóðs og ríkisst. 7.017 8.465 
,, ríkisfyrirtækja 3.793 4.204 
,, bæjar- og sveitarfél. 521 669 

Lánastofnanir 3.478 4.840 
Lán Seðlabankans 322 273 

„ viðskiptabanka 608 1.502 
„ fjárfestingarlánasj. . 2.548 3.065 

a) Framkvæmdasj.. 2.369 2.168 
b) Fiskveiðasjóður. 179 897 

Einkaaöilar 4.133 4.434 
Lán v/fiskiskipa 849 901 

„ v/fiskiðnaðar 29 30 
„ v/skipa, annarra en 

fiskiskipa 994 1.080 
„ v/fiugvéla 1.676 1.331 

Önnur einkalán 585 1.092 

Samtals í millj. kr. á meðal-
gengi ársins 1973 18.942 22.612 

Samtals í millj. kr. á gengi í 
lok ársins 1973 17.468 20.929 

skuldbindingar opinberra aðila úr 11.069 
millj. kr. 1972 í 13.774 millj. kr. 1973, þar 
af hækkuðu skuldbindingar ríkissjóðs úr 
7.003 millj. kr. 1972 i 8.893 millj. kr. 1973 
eða 27,0%. Skuldbindingar lánastofnana 
hækkuðu úr 3.938 millj. kr. 1972 í 4.814 
millj. kr. 1973, og skuldbindingar einkaað-
ila hækkuðu úr 5.094 millj. kr. 1972 í 5.321 
millj. kr. 1973. 

í 7. töflu eru sýndar fas tar erlendar 
skuldir undanfarin 10 ár. Allar tölur í töfl-
unni ná aðeins til þess hluta lána, sem 
talinn er notaður í hver árslok. Gengi 1964 
—1972 miðast við 88,00 kr. stofngengi doll-
ars, en tölur ársins 1973 eru umreiknaðar 
til baka til gengis pr. 15/12 1972, þannig að 
tölur einstakra ára verða sem mest sam-
bærilegar þrát t fyr i r fljótandi gengi helztu 
gjaldmiðla sl. 2 ár. 

Taflan sýnir, hversu verulega erlendar 
skuldir hafa aukizt á tímabilinu, eða nærri 
þrefaldazt. Mikið munar um aukningu á 
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7. tafla. Fastar erlendar skuldir í árslok 
1964—1973.1) 

Opinberir aðilar Einka-
og lánastofnanir aöilar Samtals 

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 
19732) 16.467 4.013 20.480 

Gengi í lok hvers árs. 1964—1972 á stofngengi 
1$ = 88,00 kr. Samanburður milli 1970—1972 
skoðist með hliðsjón af fljótandi gengi helztu 
gjaldmiðla á árunum 1971—1972. 

2) Staða erlendra lána í árslok 1972 er umreiknuð til 
gengis pr. 15. desember 1972. 

skuldbindingum ríkissjóðs í þessu sam-
bandi, en þær hafa aukizt úr 1.760 millj. 
kr. árið 1964 í 7.878 millj. kr. árið 1973 
eða rúmlega fjórfaldazt. 

í 8. töflu eru tölur um fjölda erlendra 
lána og meðallánsfjárhæðir á hverju ári 
síðan 1964. Aðeins er miðað við notuð lán 
öll árin. 

Hlutfallsleg skipting skuldbindinga ef t i r 
gjaldmiðlum var þannig í árslok 1973, að 
þær voru mestar í Bandarikjadollurum 
(ásamt PL-480-lánum í ísl. kr.), 47,7% 
(52,5% 1972), þar næst í v.-þýzkum mörk-
um, 17,3% (21,3% 1972), og norskum 
krónum, 7,4% (5,2% 1972). 

Ef flokka skal skuldbindingarnar ef t i r 
því, hvaða erlendir aðilar það eru, sem eru 
helztu lánveitendur, kemur í ljós, að t. d. 
Alþjóðabankinn (IBRD) er lánveitandi 
10,6% heildarskuldbindingar í árslok 1973 
eða alls sem svarar 2.213 millj. ki\, (þar af 

8. tafla. Fjöldi erlendra lána og meðalfjár-
hœð þeirra 1964—1973. 

Opinberir aðilar 
og lánastofnanir Einkaaðilar Samtals 

Meðal-
Fjöldi láns-
lána fjárhœð 

Meðal-
Fjöldi láns• 
lána fjárhœð 

Meðal-
Fjöldi láns-
lána fjárhœð 

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 
1973 179 94 195 21 374 56 

skuldaði ríkissjóður 449 millj. kr. og Lands-
virkjun 1.746 millj. kr.). Almennar skulda-
bréfaútgáfur erlendis á almennum pen-
ingamörkuðum námu í árslok að eftirstöðv-
um 6.469 millj. kr., þar af 5.465 millj. kr. á 
vegum ríkissjóðs. 

Endurgreiðsla erlendra lána til langs 
tíma fer f ram á mjög mismunandi löngum 
tíma, allt f r á einu ári til 20 ára tímabils. 
Lán opinberra aðila eru yfirleitt til lengri 
tíma en lán annarra aðila, einkum einka-
aðila. Áætlað er, að af öllum umsömdum 
lánum opinberra aðila í árslok 1973 muni 
um % hlutar verða greiddir upp á næstu 
5 árum, en síðasti hluti þeirra á síðasta 
áratug þessarar aldar. Hins vegar greið-
ast tæpir % hlutar skuldbindinga lánastofn-
ana á næstu 5 árum, en síðasti hluti þeirra 
á síðasta áratug aldarinnar (einkum gömul 
lán Framkvæmdasjóðs). Endurgreiðslutími 
einkalána er mun styttri en annarra lána, 
þar sem aðeins Yq hluti þeirra er til lengri 
tíma en 5 ára. 



Störf Alþingis 
Hér er greint f r á störfnm 94. löggrjafarþings íslendinga-
Fylgir g-rein þessari skrá yfir lög og ályktanir þingsins. 
Greinin er tekin saman af Signrði Thoroddsen. 

TJ eglulegt Alþingi 1973, sem var 94. 
löggjafarþing Islendinga, stóð frá 

10. október til 21. desember 1973 og frá 
21. janúar til 9. maí 1974 eða alls 182 
daga. 

Haldnir voru samtals 349 þingfundir, 
þar af 129 í neðri deild, 126 í efri deild 
og 86 í sameinuðu þingi. 

Til samanburðar má geta þess, að á 
síðasta reglulega Alþingi, sem var 93. 
löggjafarþing Islendinga, voru haldnir 
samtals 274 þingfundir, þar af 97 í 
neðri deild, 100 í efri deilcl og 77 í sam-
einuðu þingi, en þá stóð þingið í 157 
daga alls. 

Á þinginu voru lögð fram 179 laga-
frumvröp, en 45 þingmannafrumvörp. 
og þingmannafrumvörp 70. Á milli 
deilda skiptust frumvörpin þannig, að 
fyrir neðri deild voru lögð 44 stjórnar-
frumvörp, en 45 þingmannafrumvörp. 
Fyrir efri deild voru lögð 63 stjórnar-
frumvörp, en 25 þingmannafrumvörp. 
Fyrir sameinað þing voru lögð 2 
st j órnarf rumvörp. 

Alls voru 84 lagafrumvörp afgreidd 
sem lög f rá Alþingi, þar af 68 stjórn-
arfrumvörp og 16 þingmannafrumvörp. 
Fjórum þingmannafrumvörpum var 
vísað til rikisstjórnarinnar. Fjörutíu og 

eitt stjórnarfrumvarp og 50 þingmanna-
frumvörp urðu ekki útrædd. 

Á þinginu var borin fram 101 
þingsályktunartillaga, þar af 99 í sam-
einuðu þingi og 2 í efri deild. Tuttugu 
og ein tillaga var samþykkt sem álykt-
un Alþingis, 5 var vísað til ríkisstjórn-
arinnar, en 75 þingsályktunartillögur 
urðu ekki útræddar. 

Til samanburðar má geta þess, að á 
síðasta reglulega Alþingi, hinu 93. lög-
gjafarþingi Islendinga, voru lögð fram 
alls 135 lagafrumvörp, og voru 84 af-
greidd sem lög f rá Alþingi. Þá urðu 
ályktanir Alþingis 24. 

Alls voru bornar fram 148 fyrir-
spurnir, allar í sameinuðu þingi. Sumar 
fyrirspurnirnar voru fleiri saman á 
þingskjali, svo að málatala þeirra var 
ekki nema 59. Allar þessar fyrirspurn-
ir voru ræddar nema fimm, og auk þess 
var ein tekin aftur. 

Þingið fjallaði alls um 339 mál, og 
tala prentaðra þingskjala varð 918. 

Hér á eftir fer skrá yfir öll lög og 
þingsályktunartillögur, sem afgreidd 
voru á þinginu, og er vikið stuttlega að 
efni flestra mála. Þá er þess getið, hve-
nær hver afgreiðsla fór endanlega fram 
af hálfu Alþingis, svo og númers og 
staðfestingardags laganna. 
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Skrá yfir lög, afgreidd á 94. löggjafarþingi. 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að full-
gilda fyrir Islands hönd samning milli Islands, 
Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar um 
skrifstofur Ráðherranefndar Norðuiianda og rétt-
arstöðu þeirra, ásamt viðbótarbókun um skrifstofu 
stjórnarnefndar Norðurlandaráðs og réttarstöðu 
hennar. 

Samþykkt 
af Alþingi 

3. des. 1973 

Lög 
nr. og daas. 

92/10. des. 1973 

Lög um breyting á lögum nr. 4/7. febr. 1973 um 26. febr. 1974 4/27. febr. 1974 
neyðarráðstafanir vegna jarðelda á Heimaey. 

M. a. er kveðið á um 1% viðlagagjald á söluskattstofn 
f rá 1. mars 1974 til 28. febrúar 1975. 

Lög um breyting á lögum nr. 46/10. júní 1960, um 25. mars 1974 15/5. apríl 1974 
um kosningar til Alþingis. 

B a n k a m á l . 

Lög um breyting á lögum nr. 46/10. júní 1960, um 26. nóv. 1973 93/28. nóv. 1973 
Verzlunarbanka Islands h.f. 

Lög þessi kveða m. a. á um heimild til breytinga á kosn-
ingu stjórnarformanns og um kjör stjórnarmanna til 
lengri tíma en eins árs í senn. 

Lög um breyting á lögum nr. 73/22. maí 1965, 14. des. 1973 106/27. des. 1973 
um heimild fyrir veðdeild Landsbanka Islands að 
gefa út nýja flokka bankavaxtabréfa, sbr. lög nr. 
32 f rá 7. apríl 1971, um breyting á þeim lögum. 

Lög um breyting á lögum nr. 20/16. apríl 1962, 19. des. 1973 103/28. des. 1973 
um breyting á lögum nr. 10/29. mars 1961, um 
Seðlabanka íslands. 

2. málsgr. 18. gr. laga um Seðlabanka íslands orðast nú 
svo: Þá ákveður Seðlabankinn að fengnu samþykki rík-
isstjórnarinnar mörk leyfilegs munar stofngengis og 
kaup- og sölugengis. Felld er úr gildi 3. gr. laga nr. 
97/20. des. 1972. 
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Dómstólar, réttarfar o. fl. 

Samþykkt Lög 
af Alþingi nr. og dags. 

Lög' um heimild fyr i r ríkisstjórnina til þess að láta 19. des. 1973 95/20. des. 1973 
öðlast gildi samkomulag- milli íslands, Danmerkur, 
Finnlands, Noregs og Svíþjóðar um breyting á 
Norðurlandasamningnum f rá 6. febr. 1931, um 
alþjóðleg einkamálaréttarákvæði um hjúskap, ætt-
leiðingu og lögráð. 

Lög um breyting á almennum hegningarlögum nr. 10. des. 1973 96/20. des. 1973 
19/1940. 

Bætt er við nýrri grein, 233. gr. a, þar sem refsing er 
lögð við því að ráðast opinberlega á hóp manna vegna 
þjóðernis þeirra, kynþáttar, litarháttar eða trúarbx-agða. 

Lög um ríkisábyrgð á launum við gjaldþrot. 21. mars 1974 31/28. mars 1974 
Samkvæmt lögum þessum ábyrgist ríkið greiðslu á 
launakröfum á hendur vinnuveitanda, sem úrskurðaður 
hefur verið gjaldþrota. Nær ábyrgðin einnig til bóta 
vegna riftunar eða uppsagnar á vinnusamningi svo og 
orlofsgreiðslna. 

Lög um breyting á lögum nr. 3/12. apríl 1878, um 3. apríl 1974 32/10. apríl 1974 
skipti á dánarbúum og félagsbúum o. fl. 

Breytt er ákvæðum 82.—87. gr. í 8. kapítula laganna 
um niðurröðun skulda og 88. og 89. gr. felldar niður. 

Lög um breyting á lögum nr. 73/21. júní 1973, um 8. maí 1974 61/21. maí 1974 
meðferð opinberra mála. 

Breytt er embættisheiti saksóknara í ríkissaksóknara. 
Þá er einnig kveðið á um skipun vararíkissaksóknara 
og saksóknara, sem skulu fullnægja sömu skilyrðum og 
ríkissaksóknari til skipunar í embætti og hlíta fyrir-
mælum hans í störfum. 

Lög um breyting á almennum hegningarlögum nr. 8. maí 1974 64/21. maí 1974 
19/12. febr. 1940. 

Bætt er við nýrri grein, 173. gr. a, þar sem refsing er 
lögð við afhendingu, framleiðslu eða viðskiptum með 
ávana- og fikniefni. 

Lög um breyting á lögum nr. 52/13. apríl 1973, 8. maí 1974 66/21. maí 1974 
um sérstakan dómara og rannsóknardeild í ávana-
og fíkniefnamálum. 



STÖRF ALÞINGIS 171 

Fasteignamál. 

Lög um breyting á lögum nr. 33/1947, um heim-
ild fyrir ríkisstjórnina til að selja Grímsneshreppi 
kirkjujörðina Stóru-Borg. 

Samþylckt 
af Alþingi 

8. maí 1974 

Lög 
nr. og dags. 

70/21. maí 1974 

Félagsmál, heilbrigðismál, tryggingamál o. fl. 

Lög um breyting á lögum nr. 46/1973, um kjara- 29. okt. 1973 
samninga opinberra starfsmanna. 

84/30. okt. 1973 

Lög um breyting á lögum nr. 73/25. nóv. 1952, um 31. okt. 1973 
tilkynningar aðsetursskipta. 

87/2. nóv. 1973 

Lög um breyting á lögum nr. 8/1972, um tekju- 20. des. 1973 
stofna sveitarfélaga. 

Lög þessi kveða m. a. svo á, að innheimta megi upp í 
greiðslu yfirstandandi árs hjá hverjum gjaldanda allt 
að 60% þess útsvars, sem honum bar að greiða fyrir 
næstliðið ár. 
Þá greinir einnig frá hámarki aðstöðugjalds sem hér 
segir: 
a) Allt að 0,33% af rekstri fiskiskipa og flugvéla; 
b) Allt að 0,65% af rekstri verslunarskipa og af fisk-

iðnaði; 
c) Allt að 1% af hvers konar iðnaðarrekstri öðrum; 
d) Allt að 1,3% af öðvum atvinnurekstri. 

104/24. des. 1973 

Lög um húsbyggingar á vegum Viðlagasjóðs eða 14. des. 1973 
Vestmannaeyj akaupstaðar. 

105/27. des. 1973 

Lög um breyting á lögum nr. 35/30. maí 1960, um 20. des. 1973 
lögheimili. 

109/27. des. 1973 

108/31. des. 1973 Lög um breyting á læknalögum nr. 80/23. júní 20. des. 1973 
1969. 

Lög um breyting á skipulagslögum nr. 19/21. mai 27. febr. 1974 42/11. mars 1974 
1964. 

Lög þessi kveða svo á, að auk skipulagsgjalds skuli 
greiða árlega úr rikissjóði til framkvæmdar skipulags-
mála eigi lægri fjárhæð en nemur helmingi skipulags-
gjalda liðins árs. 
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Samþykkt 
af Alþingi 

26. febr. 1974 

4. mars 1974 

Hjúkrunarlög. 
Lög þessi f jalla um réttindi og skyldur hjúkrunarkvenna 
og -manna. Úr gildi eru felld lög nr. 42/12. maí 1965. 

Lög um starfskjör launþega o. fl. 
Laun og önnur starfskjör, sem aðildarsamtök vinnu-
markaðarins semja um, skulu vera lágmarkskjör fyrir 
alla launþega á svæði því, sem samningurinn tekur til. 
Þá er einnig i þessum lögum fjallað um greiðslur ið-
gjalda í lífeyrissjóð og m. a. ákveðið, að öllum laun-
þegum sé rétt og skylt að eiga aðild að lífeyrissjóði 
viðkomandi starfsstéttar eða starfshóps. 

Lög um ráðstafanir vegna sameiningar Flugfélags 15. mars 1974 
Islands h.f. og Loftleiða h.f. 

Lög um breyting á lögum nr. 87/24. des. 1971, 18. mars 1974 
um orlof. 

Lög 
nr. og dags. 

8/13. mars 1974 

9/14. mars 1974 

30/27. mars 1974 

12/28. mars 1974 

Lög um kaupstaðarréttindi til handa Seltjarnar- 29. mars 1974 
neshreppi. 

Lög um kaupstaðarréttindi til handa Bolungarvík- 5. apríl 1974 
urkauptúni. 

Lög um kaupstaðarréttindi til handa Grindavík- 5. apríl 1974 
urhreppi. 

Lög um kaupstaðarréttindi til handa Eskifjarðar- 5. apríl 1974 
hreppi. 

Lög um kaupstaðarréttindi til handa Dalvíkur- 5. apríl 1974 
kauptúni. 

Lög um breyting á lögum nr. 18/1959, um vöru- 29. mars 1974 
happdrætti fyrir Samband íslenskra berklasjúkl-
inga. 

Hámark hlutatölu hækkar úr 65.000 í 75.000. 

Lög um breyting á lögum nr. 30/12. maí 1970, um 5. apríl 1974 
Húsnæðismálastofnun ríkisins. 

Ibúðir, byggðar í því skyni að útrýma heilsuspillandi 
húsnæði, geta einnig notið lána samkvæmt lögum um 
Stofnlánadeild landbúnaðarins. 

16/9. apríl 1974 

17/10. apríl 1974 

18/10. apríl 1974 

19/10. apríl 1974 

20/10. apríl 1974 

22/10. apríl 1974 

33/10. apríl 1974 
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Samþykkt Lög 
af Alþingi nr. og dags. 

Lög um breyting á lögum nr. 10/25. jan. 1952, um 1. apríl 1974 34/10. apríl 1974 
heimilishjálp 1 viðlögum. 

Lög um breyting á umferðarlögum nr. 40/23. apríl 17. apríl 1974 25/24. apríl 1974 
1968, sbr. lög nr. 55/12. maí 1970 og lög nr. 23/3. 
maí 1972. 

M. a. er ákveðið, að vátrygging, sem eigendum vélknú-
inna ökutækja sé skylt að kaupa, hækki fyrir bifreið í 
kr. 6.000.000,00. 

Lög um breyting á lögum nr. 46/1973, um kjara- 30. apríl 1974 23/30. apríl 1974 
samninga opinberra starfsmanna. 

Lög um breyting á lögum nr. 57/27. apríl 1973, 24. apríl 1974 29/3. maí 1974 
um atvinnuleysistryggingar. 

Lög um breyting á lögum nr. 31/5. maí 1970, um 24. apríl 1974 43/7. maí 1974 
dýralækna. 

Lög um breyting á lögum nr. 25/21. maí 1965, um 2. maí 1974 60/15. maí 1974 
útgáfu og notkun nafnskírteina. 

Lög um lífeyrissjóð sjómanna. 7. maí 1974 49/16. maí 1974 
Lífeyrissjóður sjómanna starfar með því skipulagi og 
markmiði, sem segir í lögum þessum. Sjóðfélagar eru 
allir þeir, sem lögskráðir eru á íslenska togara og ís-
lensk farskip, sem notuð eru til farþega- og vöruflutn-
inga. Þó eru undantekningar um yfirmenn á farþega-
skipum skipafélaga, strandferðaskipa ríkissjóðs og varð-
skipa. Sjóðfélagar eru ennfremur þeir sjómenn og beit-
ingamenn, sem lögskráðir eru á íslensk vélskip, 12 lesta 
og stærri, og stunda þær veiðar, sem greindar eru í 
lögunum. Úr gildi eru numin lög nr. 78/10. ágúst 1970, 
um Lífeyrissjóð sjómanna. 

Lög um breyting á lögum nr. 41/27. apríl 1963, 29. apríl 1974 50/16. maí 1974 
um aðstoð ríkisins við kaupstaði og kauptún vegna 
landakaupa. 

Lánstími má vera allt að 15 ár. Heimilt er að ákveða, 
að lán verði afborgunarlaus fyrstu þrjú árin. Vextir 
af lánum þessum verði 3% lægri en almennir útláns-
vextir lánastofnana. 

Lög um gatnagerðargjöld. 7. maí 1974 51/16. maí 1974 
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Samþykkt Lög 
af Alþingi nr. og dags. 

Lög um ávana- Og f íkn ie fn i . 8. maí 1974 65/21. maí 1974 
Varsla og meðferð ávana- og fíkniefna, sem talin eru 
upp í lögunum, er óheimil á íslensku yfirráðasvæði. 
Brot á lögum þessum varða sektum allt að 1 millj. 
króna, varðhaldi eða fangelsi allt að 2 árum. Úr gildi 
eru felld lög nr. 77/16. júní 1970, um tilbúning og versl-
un með ópíum o. fl. 

Lög um breyting á lögum nr. 101/28. des. 1970, 8. maí 1974 67/21. maí 1974 
um Lífeyrissjóð bænda, sbr. lög nr. 35/1972, um 
breyting á þeim lögum. 

Lög þessi kveða m. a. svo á, að stjórn sjóðsins sé heimilt 
að víkja frá skilyrðum um lögbýli varðandi aðild að 
sjóðnum. Þá eru og ákvæði um iðgjaldagreiðslur og líf-
eyrísréttindi. 

Lög um breyting á lögum nr. 67/1971, um al- 8. maí 1974 69/21. maí 1974 
mannatryggingar. 

Lög um breyting á lögum nr. 34/21. maí 1964, um 9. maí 1974 71/21. maí 1974 
loftferðir. 

Fjármál og efnahagsmál. 

Lög um innheimtu ýmissa gjalda með viðauka. 14. des. 1973 94/20. des. 1973 

Lög um breyting á lögum nr. 14/15. marz 1965, 17. des. 1973 101/21. des. 1973 
um launaskatt. 

1. gr. laganna breytist þannig, að ekki er greiddur 
launaskattur af tekjum sjómanna á íslenskum fiski-
skipum, þar með töldum tekjum hlutaráðinna land-
manna. í ákvæði til bráðabirgða segir, að launaskattur 
f rá 1. jan. 1974 til ársloka 1974 skuli vera 2%%, og 
renni 1%% í ríkissjóð. 

Fjárlög fyrir árið 1974. 20. des. 1973 110/31. des. 1973 
Heildartekjur skv. greiðsluyfirliti ríkissjóðs eru áætl-
aðar 29.180 millj. kr. og gjöld umfram tekjur 222 millj. 
kr. Lánahreyfingar inn að frádregnum lánahreyfingum 
út áætlast 315 millj. kr. og greiðsluafgangur því um 
93 millj. kr. Stærstu tekjuliðir eru skattar af seldum 
vörum og þjónustu, 10.984 millj. kr., gjöld af innflutn-
ingi, 8.515 millj. kr., og tekjuskattur, 6.795 millj. kr. 
Stærstu gjaldaliðir eru til heilbrigðis- og tryggingar-
mála, 10.716 millj. kr., menntamála, 5.496 millj. kr., og 
samgöngumála, 3.735 millj. kr. 
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Lög um álagningu sérstaks gjalds til að draga úr 
áhrifum olíuverðhækkana. 

Lagt er 1% gjald á söluskattsstofn f rá 1. mars 1974 til 
28. febr. 1975. 

Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til að veita 
sjálfskuldarábyrgð á lánum til kaupa á 10 fiski-
skipum yfir 300 lestir og til kaupa á 2 ferjuskipum. 

Ábyrgðarheimild er 80% af kaupverði skipanna. Annað 
ferjuskipanna er til siglinga milli Aki*aness og Reykja-
víkur og hitt til flutninga fyrir Vestmannaeyjar, enda 
gangist bæjarstjórn Vestmannaeyja fyrir stofnun fé-
lags, er eigi skipið og annist rekstur þess. 

Lög um tollskrá o. fl. 

Lög um skattalega meðferð verðbréfa o. fl., sem 
ríkissjóður selur innanlands. 

Lög þessi kveða m. a. svo á, að ríkisskuldabréf og spari-
skírteini, gefin út skv. 6. gr. LXIII fjárlaga 1974, skuli 
skráð á nafn eiganda. 

Samþykkt 
af Alþingi 

27. febr. 1974 

Lög 
nr. og dags. 

5/28. febr. 1974 

14. febr. 1974 13/28. febr. 1974 

27. febr. 1974 

12. mars 1974 

6/5. mars 1974 

7/13. mars 1974 

Lög um skattkerfisbreytingu. 20. mars 1974 

Lög um samþykkt á ríkisreikningnum fyrir árið l. apríl 1974 
1971. 

10/22. mars 1974 

35/10. apríl 1974 

Lög um breyting á lögum nr. 22/23. apríl 1968, 
um gjaldmiðil Islands. 

8. gi'. laganna orðist svo: „Að tillögu Seðlabanka íslands 
er ráðherra heimilt að ákveða með reglugerð, að f jár-
hæð sérhverrar kröfu eða reiknings skuli greind og 
greidd með heilli krónu. Skal lægri fjárhæð en fimmtíu 
aurum sleppt, en fimmtíu aurar eða hærri fjárhæð 
hækkuð í eina krónu. 

22. apríl 1974 38/8. maí 1974 

Lög um ráðstafanir til að draga úr áhrifum olíu- 6. maí 1974 47/14. maí 1974 
verðhækkana á hitunarkostnað íbúða. 

Tekjum af 1% gjaldi því, sem lagt er á söluskattsstofn, 
er varið: 
a) til að styrkja þá aðila, sem nota olíu til hitunar 

íbúða sinna, og greiðist sama upphæð á hvern íbúa, 
sem býr við olíuhitun; 

b) til að styrkja rafveitur að því marki, sem þær nota 
olíu sem orkugjafa til framleiðslu rafmagns til hit-
unar íbúða á sölusvæði sínu. 
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Samþykkt Lög 
af Alþingi nr. og dags. 

Lög um sérstakt útflutningsgjald af loðnuafurð- 7. maí 1974 52/20. maí 1974 
um, framleiddum á árinu 1974. 

Lög um Þjóðhagsstofnun og breyting á lögum nr. 8. maí 1974 54/21. maí 1974 
93/1971, um Framkvæmdastofnun rikisins. 

Fela skal sérstakri stofnun, er nefnist Þjóðhagsstofnun, 
að fylgjast með árferði og afkomu þjóðarbúsins, vinna 
að hagrannsóknum og vera ríkisstjórn og Alþingi til 
ráðuneytis í efnahagsmálum. Þjóðhagsstofnun heyrir 
undir forsætisráðherra, sem skipar forstjóra hennar, er 
nefnist hagrannsóknarstjóri. Lög þessi kveða m. a. nán-
ar á um verkefni Þjóðhagsstofnunarinnar og skyldu til 
að láta henni í té upplýsingar, er hún þarfnast. Úr gildi 
fellur II. kafli laga nr. 93/1971, um Framkvæmdastofn-
un ríkisins, svo og 2. málsgr. 38. gr. sömu laga og önn-
ur ákvæði þeirra, er varða hagrannsóknardeild og starf-
semi hennar. 

Iðnaðar- og- orkumál. 

Lög um þörungavinnslu við Breiðafjörð. 17. des. 1973 103/27. des. 1973 
Ríkisstjórnin skal beita sér fyrir stofnun hlutafélags, 
er reisi og reki verksmiðju að Reykhólum við Breiða-
fjörð til vinnslu á þörungum eða efnum úr þörungum. 
Til samvinnu um stofnun eða starfrækslu hlutafélags-
ins skal ríkisstjórninni heimilt að kveðja til hvers kon-
ar aðila, sem áhuga hafa á málinu, innlenda og útlenda. 
Þó skal ekki minna en 51% af hlutafé félagsins jafnan 
vera í eigu ríkisins og stjórn þess skipuð fulltrúum 
ríkisins að meirihluta. Rikisstjórninni er m. a. heimilt 
að leggja fram allt að kr. 60 millj. sem hlutafé, veita 
rikisábyrgð fyrir lánum eða taka lán, er hlutafélaginu 
verði veitt til byggingar verksmiðjunnar, að fjárhæð 
allt að kr. 140 millj., og taka allt að kr. 200 millj. lán 
vegna hitaveituframkvæmda á Reykhólum, hafnar við 
Karlsey o. fl. 

Lög um jarðgufuvirkjun við Kröflu eða við Náma- 4. apríl 1974 21/10. apríl 1974 
fjall í Suður-Þingeyjarsýslu. 

Ríkisstjórninni er heimilt að fela væntanlegri Norður-
landsvirkjun, sem yrði sameign ríkis og sveitarfélaga 
á Norðurlandi, eða öðrum aðila að reisa og reka jarð-
gufuaflstöð við Kröflu eða austanvert Námafjall, með 
allt að 55 megawatta afli, til framleiðslu raforku og 
leggja þaðan aðalorkuveitur til tengingar við aðalorku-
flutningskerfi Norðui'lands og Austurlands. 
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Samþykkt Lög 
af Alþingi nr. og dags. 

Lög um breyting á lögum nr. 59/20. maí 1965, um 29. apríl 1974 59/10. maí 1974 
Landsvirkjun, sbr. lög nr. 36/7. maí 1969 og lög 
nr. 37/16. apríl 1971. 

Þegar hafin verður virkjun Landsvirkjunar við Sig-
öldu í Tungnaá, er ríkisstjórninni heimilt að ákveða, 
að ríkissjóður láni Landsvirkjun allt að 350 millj. króna. 

Lög um stofnun undirbúningsfélags fiskkassaverk- 2. maí 1974 46/14. maí 1974 
smiðju. 

Ríkisstjórnin skal beita sér fyrir stofnun hlutafélags, 
er hafi það að markmiði að kanna hagkvæmni og að-
stæður til að koma á fót og reka verksmiðju til að fram-
leiða fiskkassa, flutningspalla og aðrar sambærilegar 
vörur úr plasti og stuðla að því, að slikt fyrirtæki verði 
stofnað. Ríkisstjórninni er heimilt í þessum tilgangi að 
leggja fram 10 millj. kr. sem hlutafé. 

Lög um breyting á lögum nr. 68/10. okt. 1967, um 8. maí 1974 68/21. maí 1974 
Iðnlánasjóð. 

Skv. lögum þessum er lagmetisiðnaðurinn ekki undan-
þeginn gjaldi til Iðnlánasjóðs. 

Lög um breyting á lögum nr. 48/26. maí 1972, um 8. maí 1974 69/21. maí 1974 
Sölustofnun lagmetisiðnaðarins. 

Lagmetisiðnaður fellur undir skilgreiningu laga um 
iðnrekstur. 

Landbúnaður. 

Lög um breyting á lögum nr. 85/21. des. 1971, um 29. apríl 1974 44/10. maí 1974 
breyting á lögum nr. 30/28. ágúst 1966, um með-
ferð, skoðun og mat á sláturafurðum. 

Lántökur. 

Lög um lántökuheimild vegna framkvæmda- og 6. des. 1973 91/10. des. 1973 
fjáröflunaráætlunar 1973 og um sérstaka lántöku-
heimild vegna hafnarframkvæmda. 

Ríkisstjórninni er heimilt að taka allt að 1.400 millj. 
kr. erlent lán og skulu 800 millj. kr. endurlánaðar Fram-
kvæmdasjóði Islands í samræmi við framkvæmdaáætlun, 
en hinu skal ráðstafað skv. gildandi lagaákvæðum. Þá 
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Samþykkt 
af Alþingi 

Lög 
nr. og dags. 

er ríkisstjórninni einnig heimilt að taka 7 millj. dollara 
lán hjá Alþjóðabankanum til hafnarframkvæmda í 
Grindavík, Þorlákshöfn og Höfn í Hornafirði eftir nán-
ari ákvörðun ríkisstjórnarinnar. 

Lög um lántökuheimild fyrir ríkissjóð. 28. mars 1974 11/29. mars 1974 
Fjármálaráðherra er heimilt að gefa út ríkisskuldabréf 
fyrir hönd ríkissjóðs allt að kr. 600 millj. Heimilt er 
að verðtryggja þau og binda vexti af þeim og afborg-
anir vísitölu. Skuldabréf þau, sem út verða gefin, má 
einungis selja Viðlagasjóði, og skulu þau vera ófram-
seljanleg. Innstæður þeirra, sem fengið hafa bætur eða 
eiga rétt til bóta úr Viðlagasjóði vegna íbúðarhúsnæðis, 
sem eyðilagðist eða varð óíbúðarhæft í Heimaeyjargos-
inu, verða verðtryggðar á sama hátt og framangreind 
skuldabréf, enda verði innstæðunni varið til eigin íbúð-
arhúsnæðis í Vestmannaeyjum. 

Fjármálaráðherra er heimilt að taka erlent lán fyrir 
hönd ríkissjóðs að jafnvirði allt að 569 millj. kr., sem 
verja skal sem hér segir: 
a) til framkvæmda í raforkumálum 149 millj. kr.; 
b) til orkurannsókna 127 millj. kr.; 
c) til flutningslínu um Suður-, Vestur- og Norðurland 

100 millj. kr.; 
d) til Laxárvirkjunar 100 millj. kr.; 
e) til landshafna 18 millj. kr.; 
f) til Siglufjarðarkaupstaðar vegna virkjunar í Fljótá 

75 millj. kr. 
Einnig er heimilt að ábyrgjast tækjakaupalán vegna 
Rafmagnsveitna ríkisins að jafnvirði allt að 90 millj. 
kr. vegna kaupa á þrýstivatnspípu og vélbúnaði til 
Mjólkárvirkjunar. 

Lög1 um happdrættislán ríkissjóðs til að fullgera 6. maí 1974 48/16. maí 1974 
Djúpveg og opna þannig hringveg um Vestfirði. 

Ríkissjóður gefur út í þessu skyni til sölu innanlands 
happdrættisskuldabréf samtals að fjárhæð 80 millj. kr. 
Skuldabréfin falla í gjalddaga 10 árum eftir útgáfu-
dag. Þau bera ekki vexti, en 7% af heildarfjárhæð þeirra 
eru greidd í vinninga, sem dregið er um einu sinni á 
ári og úthlutað í samræmi við útdrátt númera. Heimilt 
er að binda endurgreiðslu höfuðstóls vísitölu. 

Lög um lántökuheimildir erlendis. 29. apríl 1974 37/8. maí 1974 

Menntamál, náttúruvernd o. fl. 
Lög um breyting á lögum nr. 84/1970, um Háskóla 7. nóv. 1973 88/7. nóv. 1973 
Islands. 

Breyting gerð á atkvæðisrétti við rektorskjör. 
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Samþykkt Lög 
af Alþingi nr. og dags. 

Lög um verndun Mývatns og Laxár í Suður-Þing- 22. apríl 1974 36/2. maí 1974 
eyjarsýslu. 

Lög þessi kveða m. a. svo á, að öll mannvirkjagerð og 
jarðrask á hinu verndaða svæði sé bönnuð nema með 
leyfi Náttúruverndarráðs. Reisa skal náttúrurannsókna-
stöð við Mývatn. Menntamálaráðuneytið skipar stjórn 
stöðvarinnar eftir tilnefningu ýmissa aðila, og er hún 
stjórnvöldum til ráðuneytis um framkvæmd þessara 
laga. Nánar er kveðið á um starfsemi stöðvarinnar í 
reglugerð, er menntamálaráðuneytið setur að fengnum 
tillögum Náttúruverndarráðs. 

Lög um skólakerfi. 
Allir skólar, sem kostaðir eru eða styrktir að hálfu eða 
meiru af almannafé, mynda samfellt skólakerfi, sé eigi 
annað tekið fram í lögum. Skólakerfið skiptist í skyldu-
námsstig, framhaldsskólastig og háskólastig. Kennsla 
er veitt ókeypis í öllum opinberum skólum. Ríki og 
sveitarfélögum er skylt að tryggja nemendum hvar sem 
er á landinu sem jafnasta aðstöðu til menntunar. Úr 
g-ildi eru felld lög nr. 22/1946, um skólakerfi og fræðslu-
skyldu. 

8. maí 1974 55/21. maí 1974 

Lög um breyting á lögum nr. 67/1966, um vél-
stjóranám. 

Lög þessi varða breytingar á skipan skólanefndar. 

8. maí 1974 56/21. maí 1974 

Lög um breyting á lögum nr. 55/1971, um fisk-
vinnsluskóla. 

Lög þessi varða breytingar á skipan skólanefndar. 

8. maí 1974 57/21. maí 1974 

Lög um landgræðslustörf skólafólks. 
Lög þessi heimila að kveðja til starfa við landgræðslu 
a. m. k. tvo daga á hverju skólaári hvern þann nemanda, 
sem orðinn er 12 ára eða eldri og stundar nám í skóla, 
sem kostaður er af ríkinu að einhverju eða öllu leyti, 
enda sé nemandinn hraustur og ófatlaður. 

8. maí 1974 58/21. maí 1974 

Lög um grunnskóla. 8. maí 1974 63/21. maí 1974 
Ríki og sveitarfélögum er skylt að halda skóla fyrir 
börn og unglinga á aldrinum 7—16 ára. Skóli þessi nefn-
ist grunnskóli, og er öllum börnum á nefndum aldri skylt 
að sækja skóla. Lög þessi eru heildarlög um grunnskóla 
og segir þar m. a., að hlutverk grunnskólans sé að búa 
nemendur, í samvinnu við heimili, undir líf og starf í 
lýðræðisþjóðfélagi, sem er í sífelldri þróun. Fjallað er 
um stjórn grunnskóla, skólahúsnæði, starfslið, námsefni, 
réttindi og skyldur kennara og nemenda o. fl. 
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Sjávarútvegur og1 siglingar. 

Lög um breyting á lögum nr. 62/18. maí 1967, um 
bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu, 
sbr. lög nr. 21/1969, nr. 50/1971, nr. 101/1972 og 
lög nr. 74/1973. 

Samþykkt 
af Alþingi 

14. nóv. 1973 

Lög 
nr. og dags. 

89/15. nóv. 1973 

Lög um breyting á lögum um Verðlagsráð sjávar- 10. des. 1973 99/21. des. 1973 
útvegsins nr. 97/1961, sbr. lög nr. 60/1964 og lög 
nr. 5/1967. 

Lög þessi varða aðallega breytingu á tölu fulltrúa, sem 
tilnefndir eru í verðlagsráð. Þá er einnig ákvæði um, 
að verðlagsráð ákvarði sjálft verðlagstímabil. 

Lög um breyting á lögum nr. 62/18. maí 1967, um 14. des. 1973 100/21. des. 1973 
bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu, 
sbr. lög nr. 21/1969, lög nr. 50/1971, lög nr. 89/ 
1971 og lög nr. 101/1972. 

Lög um löndun loðnu til bræðslu. 19. des. 1973 97/27. des. 1973 
Skv. lögum þessum skal skipulagning og tilhögun á 
löndun loðnu til bræðslu vera 1 höndum þriggja manna 
nefndar. Skipar ráðherra einn skv. tilnefningu Samtaka 
fiskseljenda, einn skv. tilnefningu Félags íslenskra fisk-
mjölsframleiðenda og einn án tilnefningar, sem jafn-
framt er formaður nefndarinnar. Nefnd þessi fer m. a. 
með stjórn loðnuflutningssjóðs, annast greiðslu flutn-
ingsstyrkja o. fl. 

Lög um veiðar með botnvörpu, flotvörpu og drag- 19. des. 1973 102/27. des. 1973 
nót í fiskveiðilandhelginni. 

Skv. lögum þessum eru erlendum skipum bannaðar allar 
veiðar í fiskveiðilandhelgi íslands, eins og hún er ákveð-
in í reglugerð nr. 189/14. júlí 1972. íslenskum skipum 
eru einnig bannaðar veiðar þar með botnvörpu, flot-
vörpu og dragnót, nema þar sem lög þessi heimila slíkt. 
Fjalla lögin síðan nánar um þau veiðisvæði, veiðitíma 
o. fl., sem slík veiði er leyfð á. Þá er ráðherra einnig 
heimilt að veita frekari heimildir en greint er í lögun-
um eða takmarka veiðar enn frekar, yfirleitt að feng-
inni umsögn Hafrannsóknastofnunarinnar. Ennfremur 
er kveðið á um refsingar fyrir brot gegn lögum þess-
um. Úr gildi eru felld lög nr. 62/18. maí 1967, um bann 
gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu, ásamt síðari 
breytingum, sbr. lög nr. 21/1969, lög nr. 50/1971, lög 
nr. 89/1971 og lög nr. 101/1972. Þó halda gildi sínu 
lög nr. 89/15. nóv. 1973. Einnig falla úr gildi lög nr. 
40/1960. 
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10. Ríkarður Jónsson 250 000 — 
11. Tómas Guðmundsson 250 000 — 
12. Þórbergur Þórðarson . . . . 250 000 — 

Samtals 3 000 00 kr. 

Þingsályktun um stofnun sjóminjasafns. 
(Samþykkt á Alþingi 21. febrúar 1974.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að 
hefja nú þegar, í samráði við þjóðminja-
vörð, undirbúning að stofnun sjóminjasafns. 
Skal leita eftir samvinnu við Hafnarfjarð-
arbæ um hentugt landssvæði fyrir slíkt 
safn, svo og um byggingu þess og rekstur. 

Þingsályktun um vinnu framhaldsskóla-
nemenda við framleiðslustörf á vetrar-
vertíð. 
(Samþykkt á Alþingi 12. mars 1974.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að 
láta athuga, hvort unnt reynist að haga 
árlegum kennslutíma í framhaldsskólum í 
verstöðvum á Suðvesturlandi og annars 
staðar, þar sem skortur er á mannafla til 
framleiðslustarfa á vetrarvertíð, þannig, 
að þeir nemendur, sem á því hefðu áhuga, 
geti unnið skólanámsins vegna við slík störf 
takmarkaðan tíma í mars og apríl. 
Jafnframt stuðli ríkisstjórnin að því, að 
fjölbrautaskólar geti hið allra fyrsta gefið 
nemendum sínum kost á námsbrautum, þar 
sem virk þátttaka í atvinnulífinu, svo sem 
við fiskveiðar og fiskverkun á vetrarvertíð, 
sé mikilvægur liður í námi þeirra. 

Þingsályktun um bættar vetrarsam-
göngur í snjóþungum byggðarlögum. 
(Samþykkt á Alþingi 26. marz 1974.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að 
endurskoða reglur, sem gilda um snjóruðn-
ing af vegum, með það í huga að bæta vetr-
arsamgöngur í snjóþungum byggðarlögum, 
auka öryggi sjúkraflutninga og auðvelda 
flutninga barna í skóla, auk mann- og 
vöruflutninga í þessum byggðarlögum. Rík-
isstjórninni er falið að kanna hagkvæmni 
þess að afla nýtískulegra og öflugra tækja, 
sem tíðkast í öðrum löndum, til þess að 
koma þessari stefnu í framkvæmd. 

Þingsályktun um athugun og breytingu 
á fasteignamatslögum og lögum um sam-
býli í fjölbýlishúsum. 
(Samþykkt á Alþingi 26. mars 1974.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að 
láta athuga um breytingu á fasteignamats-
lögum og lögum um sambýli í fjölbýlishús-
um, er feli í sér eftirfarandi breytingar frá 
gildandi lögum: 
1) að unnt verði að meta hverja íbúð sem 

sérstaka einingu, en nafn hússins eða 
númer, ásamt lóðareiningu, ekki eitt 
látið ráða án tillits til þess, hve margar 
íbúðir eru byggðar á sömu lóð; 

2) að tryggja, að í sambýlishúsum verði 
ekki aðrar íbúðir auglýstar til iippboðs 
eða aðfarar vegna vangoldinna gjalda 
en þær, sem í skuld eru hverju sinni. 

Þingsályktun um bætta póst- og síma-
þjónustu úti um byggðir landsins. 
(Samþykkt á Alþingi 28. mars 1974.) 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina 
að gera nú þegar ráðstafanir til að auka 
og endurbæta þjónustu Pósts og síma úti 
um byggðir landsins, svo að allir lands-
menn geti búið við sem jafnasta aðstöðu 
að þessu leyti. 

Þingsályktun um jöfnun símgjalda. 
(Samþykkt á Alþingi 28. mars 1974.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að 
haga endurskoðun gjaldskrár Landssímans 
þannig, að sem fyrst verði náð sem mestum 
jöfnuði með landsmönnum í kostnaði við 
notkun símans og dreifbýli og höfuðborg-
arsvæðið beri hlutfallslega sömu byrði 
hinna sameiginlegu heildarsímaútgjalda. 
Sérstaklega ber að stefna að því, að: 
1. símgjöld innan eins svæðisnúmers eða 

landshluta verði hin sömu um land allt; 
2. gjöld fyrir símtöl úr dreifbýli til höfuð-

borgarsvæðisins lækki verulega. 

Þingsályktun um framkvæmd Inn-
Djúpsáætlunar. 
(Samþykkt á Alþingi 28. mars 1974.) 

Alþingi ályktar, að ríkisstjórnin skuli fela 
Landnámi ríkisins að hafa yfirumsjón með 
framkvæmd Inn-Djúpsáætlunar um eflingu 
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landbúnaðax- í Ögurhreppi, Reykjarfjarðar-
hreppi, Nauteyrarhreppi og Snæfjallahreppi 
í Norður-ísafjarðarsýslu og jafnframt gera 
ráð fyrir fjárveitingu í þessu skyni á f jár-
lögum á áætlunartímabilinu. 

Þingsályktun um „Gjöf Jóns Sigurðs-
sonar". 
(Samþykkt á Alþingi 29. apríl 1974.) 

Alþingi ályktar, að þar til öðruvísi verður 
ákveðið, skuli árlega veitt fé á fjárlögum 
í því skyni, að sjóðurinn „Gjöf Jóns Sig-
urðssonar" fái starfað samkvæmt tilgangi 
sínum, sem er sá að verðlauna vel samin 
vísindaleg rit og styrkja útgáfu slikra rita. 
Skal árleg fjárveiting til sjóðsins eigi nema 
lægri upphæð en sem svarar árslaunum 
prófessors við Háskóla íslands. Verði verð-
launanefnd Gjafar Jóns Sigurðssonar heim-
ilað að úthluta þessari viðbótarfjárhæð í 
samræmi við þær reglur, sem um vexti 
sjóðsins gilda, þó með þeirri breytingu, að 
þegar sérstök ástæða þyki til, megi verja 
fé til viðurkenningar á viðfangsefnum og 
störfum höfunda, sem hafa vísindarit í 
smíðum. 

Þingsályktun um rannsókn á reki gúm-
björgunarbáta o. fl. 
(Samþykkt á Alþingi 29. apríl 1974.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að 
láta fara fram hið fyrsta ítarlega rann-
sókn á reki gúmbjörgunarbáta við mismun-
andi veðurskilyrði á hafinu umhverfis ís-
land, enn fremur á búnaði bátanna, þar á 
meðal radíósenditækjum, sem staðsett væru 
í þeim. Skal Sjóslysanefnd hafa forgöngu 
um rannsókn þessa, en kostnaður allur 
greiðist úr ríkissjóði. 

Þingsályktun um Z í ritmáli. 
(Samþykkt á Alþingi 29. apríl 1974.) 

Alþingi ályktar, að hrundið skuli þeirri 
ákvörðun að fella Z niður í íslensku ritmáli. 

Þingsályktun um athugun og tillögur 
til úrbóta á vanda þeirra aðila, sem 
stunda veitinga- og gistihúsarekstur að 
vetrarlagi utan mestu þéttbýlissvæða 
landsins. 
(Samþykkt á Alþingi 29. apríl 1974.) 

Alþingi ályktar að fela samgönguráð-
herra að skipa nefnd til þess að athuga og 
gera tillögur um úrbætur á vanda þeirra 
aðila, sem stunda veitinga- og gistihúsa-
rekstur að vetrarlagi utan mestu þéttbýlis-
svæða landsins. Skal nefndin m. a. taka til 
athugunar rekstrarafkomu og rekstrarfjár-
þörf þessara þjónustuaðila yfir vetrarmán-
uðina ásamt leit að leiðum til bættrar af-
komu, enn fremur tillögur um aðstoð hins 
opinbera, ef þess er þörf, og samræmingu 
slikrar aðstoðar. 
Nefndin skal skila áliti eigi síðar en svo, 
að leggja megi tillögu hennar fyrir Alþingi 
á næsta hausti. 

Þingsályktun um bætt skipulag tónlist-
arnáms. 
(Samþykkt á Alþingi 29. apríl 1974.) 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina 
að taka til gagngerðrar endurskoðunar allt 
tónlistarnám í landinu. 
M. a. skal starf hinna einstöku tónlistar-
skóla samræmt skyldunáminu og almenn 
tónlistarkennsla skipulögð, þar sem engin 
er nú. 
Skal að því stefnt að færa undirstöðu-
kennslu í hljóðfæraleik inn í alla skyldu-
námsskóla nemendum að kostnaðarlausu. 
Við þessar aðgerðir svo og aðrar, sem 
nauðsynlegar reynast, skal stuðst við álit 
tónmenntunarnefndar menntamálaráðuneyt-
isins frá 30. ágúst 1972. 

Þingsályktun um rannsókn á gerð nýrr-
ar hafnar á suðurströndinni. 
(Samþykkt á Alþingi 29. apríl 1974.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að 
láta rannsaka hafnamál Suðurlands og gera 
tillögur um nýja höfn á suðurströnd lands-
ins. 
Til að hefja rannsóknina og gera tillögur 
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um framkvæmdir skal samgönguráðuneytið 
skipa nefnd fimm manna. Skal einn til-
nefndur af sýslunefnd Árnessýslu, einn af 
sýslunefnd Rangárvallasýslu, einn af sýslu-
nefnd Vestur-Skaftafellssýslu, einn af bæj-
arstjórn Vestmannaeyja og einn af sam-
gönguráðuneytinu án tilnefningar, og skal 
hann vera formaður nefndarinnar. 

Þingsályktun um kostnaðaráætlanir við 
stjórnarfrumvörp. 
(Samþykkt á Alþingi 29. apríl 1974.) 

Alþingi ályktar að beina því til ríkisstjórn-
arinnar, að frumvörp, sem fela í sér ný 
útgjöld fyrir ríkissjóð, séu ekki lögð fram, 
án þess að þeim fylgi rækilegar kostnaðar-
áætlanir. 

Þingsályktun um stuðning við búsetu á 
Hólsfjöllum og Efra-Fjalli. 
(Samþykkt á Alþingi 29. apríl 1974.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að 
hlutast til um, að treyst verði til frambúð-
ar búseta á Hólsfjöllum í Norður-Þingeyj-
arsýslu og Efra-Fjalli í Norður-Múlasýslu. 
Er ríkisstjórninni heimilt að gera nú þegar 
nauðsynlegar ráðstafanir í þessu sambandi. 
Skal hún m. a. beita sér fyrir því, að við 

gerð landshlutaáætlana þeirra, sem unnið 
er að fyrir Norður-Þingeyjarsýslu og Aust-
urland, verði sérstaklega fjallað um úrræði 
til lausnar byggðavanda Hólsfjalla og Efra-
Fjalls. 

Þingsályktun um byggingu skips til 
Vestmannaeyjaferða. 
(Samþykkt á Alþingi 7. maí 1974.) 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina 
að ákveða nú þegar að láta byggja nýtt 
skip til Vestmannaeyjaferða og leita tilboða 
í smíði þess á grundvelli tillögu stjórnskip-
aðrar nefndar um samgöngumál Vestmanna-
eyinga, sem fram kemur í álitsgjörð nefnd-
arinnar til samgönguráðuneytisins. 

Þingsályktun um framkvæmd iðnþróun-
aráætlunar. 
(Samþykkt á Alþingi 7. maí 1974.) 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina 
að hraða framkvæmd þeirrar iðnþróunar-
áætlunar, sem sérfræðingar Sameinuðu 
þjóðanna hafa lagt fram við ríkisstjóm-
ina, bæði að því er varðar tæknilega upp-
byggingu iðnaðarins og að því er varðar 
markaðsmál atvinnuvegarins, vegna út-
flutnings iðnaðarvara. 



ólafur Tómasson: 

Greiðslujöfnuðurinn við útlönd 1971 og 1972 

f þessari g-rein er skýrt f r á greiðslujöfnuði áranna 1971 og 
1972 og skipting-u á einstaka tekju- og gjaldaliði og á 
greiðslusvæði. 

Skýrslum um greiðslujöfnuð við útlönd 
er ætlað að sýna heildarviðskipti þjóðar-
búsins við umheiminn á ákveðnu tímabili. 
Greiðslujafnaðaryfirliti má skipta í f jó ra 
aðalþætti: vöruskipti (inn- og útfluttar vör-
ur), greiðslur fyr i r þjónustu, sem oft eru 
kallaðar duldar greiðslur, framlög án endur-
gjalds og f jármagnshreyfingar. í greiðslu-
jafnaðarskýrslum er verð inn- og útflutn-
ings gert upp á sama grundvelli, þ. e. hvort 
tveggja er miðað við f. o. b. verðmæti, 
gagnstætt því sem jafnan er gert i verzlun-
arskýrslum, þar sem innflutningur er oftast 
talinn c. i. f., en útflutningur f. o. b. 

Á árinu 1972 varð mismunur á verðmæti 
heildarinn- og útflutnings, vöruskiptajöfn-
uðurinn, þa.nnig reiknaður óhagstæður um 
2.075 millj. kr. samanborið við 4.340 millj. 
kr. óhagstæðan vöruskiptajöfnuð árið áður. 
Samkvæmt þessum tölum varð vöruskipta-
jöfnuður ársins 1972 2.265 millj. kr. hag-
stæðari en árið áður. Slíkur samanburður 
milli ára gefur þó ekki alltaf raunhæfa 
mynd af þróuninni. Er þar einkum tvennt, 
sem veldur: í fyrsta lagi eru oft miklar 
sveiflur milli ára í þróun útflutningsvöru-
bii'gða, og í öðru lagi eru oft miklar 
sveiflur milli ára í innflutningi á sérstök-
um fjárfestingai'vörum svo sem skipum, 

flugvélum og vörum vegna stórfram-
kvæmda. Séu þessir liðir athugaðir á ár-
unum 1971 og 1972, kemur i ljós, að þróunin 
hvort árið var mjög ólík. Þannig jukust 
útflutningsbii'gðir um 1.732 millj. kr. á ár-
inu 1971, en rýrnuðu um 1.108 millj. kr. á 
árinu 1972 Innflutningur sérstakra f j á r -
festingarvara nam 2.994 millj. kr. 1971, 
en 1.820 millj. kr. 1972. Ef vöruskiptajöfn-
uður væri leiðréttui' fyr i r þessu tvennu, 
það er að segja sérstakar f járfest ingar-
vörur væru dregnar f r á innflutningi bæði 
árin og útflutningstekjur miðaðar við út-
flutningsframleiðslu, en ekki útflutning, 
eins og hann afskipast, myndi vöruskipta-
jöfnuður hafa verið 1.749 millj. kr. óhag-
stæðari 1972 en árið áðui'. 

Helztu þjónustuliðii' (duldar tekjui' og 
gjöld) eru flutningar, tryggingar, vaxta-
greiðslur, ferðalög, viðskipti við varnar-
liðið, vinnulaun og opinber þjónusta. Mis-
munur á inn- og útfluttri þjónustu, þjón-
ustujöfnuðurinn, varð hagstæður um 320 
millj. kr. á árinu 1972, en um 480 millj. kr. 
árið áður. Innifalin í gjöldum er greiðsla 
fyr i r innflutta þjónustu á vegum íslenzka 
álfélagsins h / f . 

Heildarniðurstaða vöruskiptajafnaðar og 
þjónustujafnaðar kallast viðskiptajöfnuður. 
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1. tafla. Viðskiptajöfnuöur (vörur og þjónusta) 1968—1972, skipt á lönd. 
(í millj. kr. miðaö við stofngengi 88,00 kr.) 

Bandarikin Bretland Önnur Rússland 
og , og OECD- og Önnur 

Kanada Irland lönd A.-Evrópa lönd Sa/ntals 
1968: 
Tekjur 5.148 2.195 4.587 1.192 598 13.720 
Gjöld 3.363 3.093 8.708 1.430 1.177 17.771 
Viðskiptajöfnuður 1.785 -898 -4.121 -238 -579 -4.051 

1969: 
Tekjur 6.123 2.574 5.576 1.228 631 16.132 
Gjöld 3.159 2.661 7.515 1.366 1.040 15.741 
Viðskiptajöfnuður 2.964 -87 -1.939 -138 -409 391 

1970: 
Tekjur 8.227 3.339 7.760 1.464 348 21.138 
Gjöld 3.820 3.573 10.232 1.497 1.365 20.487 
Viðskiptajöfnuður 4.407 -234 -2.472 -33 -1.017 651 

1971: 
Tekjur 9.578 3.492 7.131 1.626 546 22.373 
Gjöld 5.594 4.324 12.420 1.757 2.138 26.233 
Viðskiptajöfnuður 3.984 -832 -5.289 -131 -1.592 -3.860 

1972: 
Tekjur 9.912 3.649 9.597 2.111 936 26.205 
Gjöld 4.276 4.749 14.618 2.055 2.262 27.960 
Viðskiptajöfnuður 5.636 -1.100 -5.021 56 -1.326 -1.755 

2. tafla. Fjármagnshreyflngar, nettó. 
(/ millj. kr. miðað við stofngengi 88,00 kr.) 

+ = Fé frá útlöndum, þ. e. a. s. lántökur eða lækkun innstæðna. 
- = Fé til útlanda, þ. e. a. s. lánveitingar eða aukning innstæðna, og afborganir af lánum. 

Aðrar 
Langar fjármagns-
lántökur Afborganir hreyfingar Samtals 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

Á árinu 1972 varð viðskiptajöfnuðurinn 
óhagstæður um 1.755 millj. kr , en árið áður 
varð hann óhagstæður um 3.860 millj. kr. 

Línurit á 187. bls. sýnir viðskiptajöfnuð 
sl. tíu ár, þar sem inn- og útfluttar vörur 
eru sýndar sérstaklega, en hins vegar aðeins 
sýndur jöfnuður á inn- og útfluttri þjón-
ustu. Á 190. bls. er annað línurit, sem sýnir 
viðskiptajöfnuð, f jármagnsjöfnuð og heild-

2.926 -1.474 1.274 2.726 
2.110 -1.978 1.305 1.437 

925 -1.646 994 273 
4.382 -1.446 2.271 5.207 
4.676 -1.966 -390 2.320 

argreiðslujöfnuð sl. tíu ár. Innflutningur 
er í þessum línuritum eins og annars staðar 
í greininni talinn á f. o. b. verði, og allar 
tölur línurita og taflna, sem fylgja þessari 
grein, eru umreiknaðar miðað við gengi 
88,00 krónur fyr i r hvern bandarískan doll-
ar, að undanskildum tölum í 3. töflu, en þar 
eru tölur hvers árs miðaðar við það gengi, 
sem var í gildi meginhluta viðkomandi árs. 
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Til sérhverra viðskipta, sem færð eru á 
hina ýmsu liði viðskiptajafnaðarins og 
greiðslur koma fyrir , svarar færsla á ein-
hvern lið f jármagnsjafnaðar . Eru niður-
stöður af þeim færslum sýndar í f jármagns-
hreyfingum greiðslujafnaðaryfirlitsins. 
Fjármagnshreyfingum má skipta á ýmsa 
liði. E r algengt að gera greinarmun á 
f jármagnshreyfingum opinberra aðila ann-
ars vegar og einkaaðila hins vegar. Hvorum 
flokki fy r i r sig má svo af tur skipta annars 
vegar í hreyfingar til langs tíma, t. d. lán-
tökur til eins árs og lengri tíma og afborg-
anir af slíkum lánum, og hins vegar stuttar 
hreyfingar, svo sem breytingar á reiknings-
stöðu fyr i r tækja , stutt vörukaupalán, gjald-
eyrisstöðu bankanna o. fl. Oft er þó breyt-
ing á gjaldeyrisstöðunni skilin f r á öðrum 
fjármagnshreyfingum og sýnd í sérstökum 
lið á greiðslujafnaðaryfirlitinu, þar sem 
breyting á gjaldeyrisstöðunni er þá heildar-
niðurstaðan af breytingu á öllum öðrum 
liðum yfirlitsins eða heildargreiðslujöfnuð-
urinn. 

Mótbókun vegna vöru, þjónustu eða f j á r -
magns, sem látið er í té eða tekið við án 
endurgjalds, er færð á sérstakan lið í 
greiðslujöfnuðinum, sem nefnist framlög 
án endurgjalds. 

Skipting á landsvæði: í 1. töflu er við-
skiptajöfnuðinum (vörum og þjónustu) árin 
1968—1972 skipt á eftirtalin landsvæði: 
Bandarikin og Kanada. 
Bretland og írland. 
Önnur OECD-lönd, en til þeirra teljast 

aðildarríki OECD í Evrópu, önnur en 
Bretland og írland. 

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

Önnur lönd. Hér eru talin þau lönd, sem 
ekki eru talin með í framangreindum 
f jórum svæðum. Einnig eru færð hér 
viðskipti við alþjóðastofnanir. 
Viðskiptajöfnuðurinn við Bandaríkin 

hefur verið hagstæður öll árin, sem taflan 
nær yfir , og hefur honum að stórum hluta 
verið varið til jöfnunar á hallanum við hin 

VIÐSKIPTAJÖFNUÐUR 1963-1972 
ÍMlLLJ. KR. Á GENGI 1 $= 88 KR. 
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svæðin, sem hefur verið óhagstæður allt 
tímabilið, einkum viðskipti við önnur OE-
CD-lönd. 

Fimmta tafla sýnir helztu liði greiðslu-
jafnaðarins 1972, skipt á landsvæði. Þar 
má sjá, að vöruskiptajöfnuðurinn varð hag-
stæður við Bandaríkin og Kanada um 3.631 
millj. kr., og við Rússland og Austur-Evrópu 
varð vöruskiptajöfnuðurinn hagstæður um 
67 millj. kr., en var óhagstæður við hin 
landsvæðin, einkum önnur OECD-lönd. 
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3. tafla. Greiðslujöfnuður við útlönd 1968—1972. 
(7 millj. kr.) 

A. Vörur: 1968 1969 1970 1971 1972 
Tekjur: 

16.700 1. Útfluttar vörur (f.o.b.) tollafgreiddar 4.648 9.411 12.850 13.178 16.700 
(Þar af ál) - (519) (1.708) (888) (2.716) 

2. Útfluttar verktakavörur (ÍSAL) 25 - - - -

3. Birgðabreyting erlendis +49 - - - -

Útflutningur, alls 4.722 9.411 12.850 13.178 16.700 
Gjöld: 

1.130 4. Innflutt skip og flugvélar (f.o.b.) 379 52 856 2.250 1.130 
5. Innflutt v/virkjunar við Búrfell (f.o.b.) 428 300 104 282 130 
6. Innflutt v/byggingar álbræðslu (f.o.b.) 573 439 112 462 560 
7. Innfluttar rekstrarvörur v/álbræðslu - 513 822 914 990 
8. Aðrar innfluttar vörur (f.o.b.) 5.993 7.981 10.565 13.610 15.965 

Innflutningur, alls 7.373 9.285 12.459 17.518 18.775 

Vöruskiptajöfnuður -2.651 126 391 -4.340 -2.075 

B. Þjónusta: 
Tekjur: 

720 1. Tekjur af erlendum ferðamönnum 174 320 441 555 720 
2. Farmgjöld ísl. skipa í millilandaflutningum . . 345 642 664 685 820 
3. Fargjöld útlendinga með íslenzkum skipum . . 14 34 20 16 20 
4. Tekjur af erl. skipum (hafnargjöld o. fl.) 54 107 157 237 145 
5. Tekjur íslenzkra flugvéla 1.758 2.723 3.350 3.750 3.575 
6. Erlend framlög v/flugumferðarþjónustu 56 39 48 118 75 
7. Olíusala til erlendra flugvéla 82 165 140 144 155 
8. Tryggingar 615 895 1.115 1.200 1.280 
9. Vextir 75 165 310 325 300 

10. Tekjur af erlendum sendiráðum 61 106 112 115 120 
11. Tekjur vegna varnarliðsins 621 996 1.278 1.407 1.620 
12. Póstur og sími 47 139 137 152 145 
13. Ýmislegt 262 390 516 603 715 

Tekjur af þjónustu, alls 4.164 6.721 8.288 9.307 9.690 
Gjöld: 

795 1.050 14. Ferða- og dvalarkostnaður erlendis 371 395 582 795 1.050 
15. Vinnulaun til útlendinga 38 17 18 28 49 
16. Greiðslur til áhafna skipa og flugvéla 165 205 253 270 311 
17. Útgjöld íslenzkra skipa erlendis 562 819 1.065 1.310 1.364 
18. Farmgjöld til erlendra skipa 153 175 285 280 230 
19. Útgjöld íslenzkra flugvéla erlendis 1.092 1.791 2.420 2.790 2.330 
20. Trvggingar 775 1.143 1.270 1.400 1.450 
21. Vextir 426 760 795 820 1.150 
22. Erlendur kostnaður við utanríkisþjónustu . . . 57 63 73 80 85 
23. Póstur og sími 43 93 138 140 150 
24. Útgjöld vegna varnarliðsins 85 123 153 112 185 
25. Ýmislegt 370 872 976 802 1.016 

Gjöld vegna þjónustu, alls 4.137 6.456 8.028 8.827 9.370 

Þjónustujöfnuður 27 265 260 480 320 

A + B Vörur ot> hiónnst i: 
26.390 Tekjur alls 8.886 16.132 21.138 22.485 26.390 

Giöld alls 11.510 15.741 20.487 26.345 28.145 

Viðskiptajöfnuður -2.624 391 651 -3.860 -1.755 
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3. tajia (frh). Greiðslnjöfnuður við útlönd 1968--1972. 

C. Framlög án endurgjalds: 1968 1969 1970 1971 1972 
Tekjur: 

1. Eignayfirfærsla - - 40 95 125 
Gjöld: 

2. Framlög til alþjóðastofnana 16 24 32 30 55 
3. Eignayfirfærsla 35 48 43 75 50 

Alls 51 72 75 105 105 
Framlög án endurgjalds, nettó -51 -72 -35 -10 20 

D. Fjármagnshreyfingar: 
Frá útlöndum: 

1. Lántökur einkaaðila (lánsfé notað á árinu) . . . 235 66 534 2.204 752 
2. Fyrirframgr. fyrri ára fyrir skip og flugvélar, 

innflutt á árinu 49 - 39 65 60 
3. Lækkun á ógreiddum útflutningi - 32 311 63 -

4. Erlent einkafjármagn til langs tíma v/atv.rekstr. 855 1.450 395 718 820 
5. Erl. einkafjárm. til skamms tíma v/atv.rekstrar - - - 1.008 -

6. Aðrar stuttar hreyfingar einkaaðila, nettó . . - - 37 92 412 
7. Lántökur opinberra aðila (notað á árinu) . . . 1.589 1.748 391 1.529 2.867 
8. Stuttar opinberar hreyfingar, nettó - - - 158 -

9. Lántökur lánastofnana (notað á árinu) 71 296 - 649 1.057 
10. Aðrar langar hreyfingar lánastofnana - - 269 212 -

Frá útlöndum, alls 2.799 3.592 1.976 6.698 5.968 

7/7 útlanda: 
11. Af borganir af lánum einkaaðila 618 1.005 877 814 961 
12. Fyrirframgr. fyrir skip og flugv., ókomin í ársl. - 55 57 45 470 
13. Aukning á ógreiddum útflutningi 45 - - - 482 
14. Erlent einkafjármagn til skamms tíma, nettó - - - - 580 
15. Aðrar stuttar hreyfingar einkaaðila, nettó . . 34 92 - - -

16. Afborganir af opinberum lánum 214 440 518 432 775 
17. Stuttar opinberar hreyfingar, nettó - 30 - - 150 
18. Afborganir af lánum lánastofnana 123 533 251 200 230 

Til útlanda, alls 1.034 2.155 1.703 1.491 3.648 
Fjármagnsjöfnuður 1.765 1.437 273 5.207 2.320 

E. Sérstök dráttarréttindi við IMF _ _ 222 217 215 
F. Skekkjur og vantalið, nettó 64 -71 89 -61 -133 
G. Heildargreiðslujöfnuður (= breyting á gjald-

eyrisstöðu) -846 1.685 1.200 1.493 667 
Umreikningsgengi miðað við bandarískan doll. 56,93 87,90 87,90 87,61 87,12 

Ath.: Verðmæti innfluttrar vöru, eins og annarra liða greiðslujafnaðarins, er umreiknað í íslenzkar krónur 
miðað við kaupgengi, sem gilti meginhluta ársins. 

Þjónustujöfnuður varð hagstæður við 
Bandaríkin og Kanada um 2.005 millj. kr., 
en óhagstæður við öll hin svæðin. 

Skýrslur um greiðslujöfnuðinn eru samd-
ar af hagfræðideild Seðlabankans, og eru 
upplýsingar fengnar f r á ýmsum fyr i r tækj-
um og opinberum aðilum. Þær eru víða 
ófullnægjandi, þannig að þur f t hefur að 

áætla ýmsa liði, og getur þá í sumum tilfell-
um gætt nokkurrar ónákvæmni. Þannig má 
t. d. benda á, að væru nákvæmar upplýsing-
ar fyr i r hendi, ættu samanlagðar niður-
stöðutölur viðskiptajafnaðar, f jármagns-
jafnaðar, framlaga án endurgjalds og sér-
stakra dráttarréttinda að vera ja fnar breyt-
ingu gjaldeyrisstöðunnar. Á því tímabili, 
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GREIÐSLUJÖFNUÐUR 
1963-1972 

í MILLJ. KR. Á GENGI 1$ = 88 KR. 

— HEILDARGREIÐSLUJÖFNUÐUR 

'63 '64 '65 '66 '67 '68 '69 '70 '71 '72 

sem yfirlit 3. töflu nær yfir, hefur jafnan 
verið um einhvern mismun að ræða, eins og 
sjá má á F-lið töflunnar. Á árinu 1972 nam 
þessi mismunur 133 millj. kr. 

Hér á eft ir verður gerð nánari grein 
fyr i r einstökum liðum greiðslujafnaðarins 
og á það, nema annað sé tekið fram, við 3. 
töflu, sem sýnir sundurliðað yfirlit 1968— 
1972. 

Vörur. 
Útflutningur (1) er talinn á f. o. b. verði, 

þ. e. söluverði afurða, f luttra í skip í út-
flutningshöfn. Til þess að fá sambærilegt 
verð á fisk, sem fluttur er af fiskimiðum 

með íslenzkum skipum til sölu í erlendum 
höfnum, er dreginn f r á söluverði hans inn-
flutningstollur og áætlaður sölukostnaður 
erlendis, ásamt áætlaðri upphæð á tonn 
fyr i r flutningskostnað. Til ársloka 1967 
voru allir þessir liðir dregnir f r á heildar-
söluverði við ákvörðun á f. o. b. verðmæti, 
sem birtist í verzlunarskýrslum Hagstof-
unnar, en f r á ársbyrjun 1968 hætti hún að 
draga áætlaðan flutningskostnað f r á sölu-
verðinu. í greiðslujafnaðarskýrslum var til 
ársloka 1970 haldið áfram að áætla fyr i r 
þessum flutningskostnaði, sem þá var dreg-
inn f r á tölum útflutningsskýrslna, en tald-
ist svo eins og áður til tekna í samgöngu-
liðnum farmgjöld íslenzkra skipa í milli-
landaflutningum, en f r á ársbyrjun 1971 er 
í greiðslujafnaðarskýrslum eins og í verzl-
unarskýrslum hætt að draga þennan áætl-
aða flutningskostnað, sem fiskiskipum var 
reiknaður, f r á útflutningsverðmæti, og 
falla þá j a fn f ramt niður samsvarandi 
farmgjaldatekjur í samgönguliðnum. 

Innflutningur (4—8) er talinn á f. o. b. 
verði, þ. e. á verði í útflutningslandinu, en 
ekki c. i. f. eins og venjulega i verzlunar-
skýrslum. Enn fremur er innflutningur 
eins og aðrir liðir greiðslujafnaðarins um-
reiknaður í íslenzkar krónur miðað við 
kaupgengi, en ekki sölugengi eins og í verzl-
unarskýrslum. Þá er rétt að geta þess, að 
lengingar og endurbyggingar á flugvélum 
og fiskiskipum eru taldar með innflutningi 
skipa og flugvéla í greiðslujafnaðarskýrsl-
um, en eru ekki teknar með innflutningi 
í verzlunarskýrslum. Er eðlilegra að telja 
slíkar endurbyggingar með vöruskiptum en 
þjónustu. Á árunum 1960—1972 var ekki 
um að ræða endurbyggingar, svo að neinum 
verulegum fjárhæðum næmi. 

Innflutningur byggingarefnis (6) og 
rekstrarvara (7) vegna álbræðslu er í 
greiðslujafnaðarskýrslum talinn samkvæmt 
upplýsingum íslenzka álfélagsins h / f , og 
er sum árin nokkur mismunur á milli þess 
og hins, sem talið er í skýrslum Hagstof-
unnar, og er sá munur vegna mismunandi 
tímasetningar. 
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4. tafla. Greiðslujöfnuöur við útlönd 1968—1972. 
(Scimandregið yfirlit í millj. kr., umreiknað miðað við 88,00 kr. stofngengi) j 

A. Vörur: 1968 1969 1970 1971 1972 
Tekjur * 

1. Útfluttar vörur (f.o.b.) 7.291 9.411 12.850 13.178 16.700 
(Þa ra fá l ) - (519) (1.708) (888) (2.716) 

Gjöld: 
2. Innflutt skip og flugvélar 585 52 856 2.250 1.130 
3. Innflutt v/virkjunar v/Búrfell 661 300 104 282 130 
4. Innflutt v/byggingar álbræðslu 885 439 112 462 560 
5. Innfluttar rekstrarvörur v/álbræðslu - 513 822 914 990 
6. Aðrar innfluttar vörur 9.253 7.981 10.565 13.610 15.965 

Innfluttar vörur alls (f.o.b.) 11.384 9.285 12.459 17.518 18.775 
Vöruskiptajöfnuður -4.093 126 391 -4.340 -2.075 

B. Þjönusta: 
Tekjur * 

1. Ferðalög 269 320 441 555 720 
2. Samgöngur 3.565 3.710 4.379 4.950 4.790 
3. Tryggingar 950 895 1.115 1.200 1.280 
4. Vextir 116 165 310 325 300 
5. Tekjur af varnarliði, nettó 828 873 1.125 1.295 1.435 
6. Ýmislegt 571 635 765 870 980 

Tekjur af þjónustu, alls 6.299 6.598 8.135 9.195 9.505 
Gjöld: 

7. Ferðalög 573 395 582 795 1.050 
8. Samgöngur 3.045 2.990 4.023 4.650 4.235 
9. Tryggingar 1.197 1.143 1.270 1.400 1.450 

10. Vextir 658 760 795 820 1.150 
11. Ýmislegt 784 1.045 1.205 1.050 1.300 

Gjöld vegna þjónustu, alls 6.257 6.333 7.875 8.715 9.185 
Þjónustujöfnuður 42 265 260 480 320 

A + B Vörur og þjönusta: 
Tekjur alls 13.590 16.009 20.985 22.373 26.205 
Gjöld alls 17.641 15.618 20.334 26.233 27.960 

Viðskiptajöfnuður -4.051 391 651 -3.860 -1.755 

c. Framlög án endurgjalds, nettó -79 -72 -35 -10 20 

D. Fjármagnshreyfingar: 
Frá útlöndum: 

1. Lántökur einkaaðila 363 66 534 2.204 752 
2. Erlent einkafjármagn til atvinnurekstrar, nettó 1.320 1.450 395 1.726 240 
3. Aðrar fjármagnshreyfingar einkaaðila 76 32 387 220 472 
4. Lántökur opinberra aðila 2.453 1.748 391 1.529 2.867 
5. Stuttar opinberar hreyfingar, nettó - - - 158 -

6. Lántökur lánastofnana 110 296 - 649 1.057 
7. Aðrar langar hreyfingar lánastofnana - - 269 212 -

Frá útlöndum, alls 4.322 3.592 1.976 6.698 5.388 



192 FJÁRMÁLATÍÐINDI 

4. tafla (frh). Greiðslujöfnuður við útlönd 1968—1972. 
Tilútlanda: 1968 1969 1970 1971 1972 

8. Af borganir af lánum einkaaðila 954 1.005 877 814 961 
9. Aðrar fjármagnshreyíingar einkaaðila 122 147 57 45 952 

10. Afborganir af lánum opinberra aðila 330 440 518 432 775 
11. Stuttar opinberar hreyfingar, nettó - 30 - - 150 
12. Afborganir af lánum lánastofnana 190 533 251 200 230 

Til útlanda, alls 1.596 2.155 1.703 1.491 3.068 
Fjármagnsjöfnuður 2.726 1.437 273 5.207 2.320 

E. Sérstök dráttarréttindi - - 222 217 215 
F. Skekkjur og vantalið, nettó 98 -71 89 -61 -133 
G. Heildargreiðslujöfnuður (= breyting á gjald-

eyrisstöðu) -1.306 1.685 1.200 1.493 667 
Umreikningsgengi miðað við bandarískan doll. 56,93 87,90 87,90 87,61 87,12 

Þjónusta. í liðnum ferða- og dvalarkostnaður (14) 
Við ákvörðun á liðnum tekjur af erlend- er almennur ferða- og dvalarkostnaður 

um ferðamönnum (1) hefur eingöngu verið stærsti þátturinn og nam 738 millj. kr. 
stuðzt við það, sem skilað hefur verið til 1972, þá námskostnaður 233 millj. kr. og 
bankanna af ferðamannagjaldeyri, og er útgjöld vegna verzlunarferða 62 millj. kr. 
því eingöngu um að ræða útgjöld erlendra Upphæðir eru teknar samkvæmt skýrslum 
ferðamanna hér innanlands, þar með talin um gjaldeyrissölu gegn leyfum gjaldeyris-
viðskipti þeirra í fríhöfninni á Keflavíkur- bankanna ásamt sölu ferðamanna á íslenzk-
flugvelli. Fargjöld milli íslands og útlanda, um gjaldeyri erlendis. 
sem erlendir ferðamenn greiða innlendum í liðnum erlendur kostnaður við utan-
flugfélögum og skipafélögum, eru hins veg- ríkisþjónustu (22) er innifalinn kostnaður 
ar talin með tekjum af samgöngum. við rekstui' sendiráða og ræðismannaskrif-

Helztu vaxtatekjur (9) eru tekjur af stofa og opinberan erindrekstur erlendis. 
ávöxtun gjaldeyrisforða Seðlabankans í er- Ýmsar tekjur (13) og gjöld (25) eru 
lendum verðbréfum og tímabundnum inn- einkum umboðslaun, leiga fyr i r kvikmyndir, 
stæðum, en vaxtagjöld (21) eru einkum greiðslur fyr i r tækni- og sérfræðiþjónustu 
vextir af samningsbundnum lánum og og fleira, sem ekki er talið annars staðar. 
lausaskuldum bankanna. í 25. lið eru einnig innifalin ýmis þjón-

Tekjur vegna varnarliðsins (11) eru ustugjöld íslenzka álfélagsins h / f að upp-
tekjur af olíusölu til bandaríska varnar- hæð 706 millj. kr. á árinu 1972 á móti 500 
liðsins, tekjur vegna byggingarstarfsemi millj. kr. árið áður. 
og annarra útgjalda þess hér á landi. Bygg-
ingarefni og annar erlendur kostnaður Framlög án endurgjalds. 
vegna þjónustustarfsemi, sem seld er varn- Liðurinn framlög til alþjóðastofnana (2) 
arliðinu, er fær t á 24. lið yfirlitsins. Rétt eru framlög vegna rekstrarkostnaðar ým-
er að vekja athygli á því, að útgjöld vegna issa alþjóðastofnana. í 1. lið teknamegin og 
starfsemi fyr i r varnarliðið hafa í yfiiiits- 2. lið gjaldamegin eru eignayfirfærslur 
greinum undanfarin ár verið færð í sér- einkaaðila aðaluppistaðan. 
stakan lið yfir innfluttar vörur, en eru nú, 
fyr i r það tímabil, sem taflan nær yfir, færð Fjármagnshreyfingar. 
á þjónustuútgjöld. Er þessi tilfærsla ekki Lántökur einkaaðila 1968—1972 eru 
óeðlileg með tilliti til þess, að fleira var einkum vegna skipa- og flugvélakaupa. 
innifalið í liðnum innflutt vegna varnar- Sömuleiðis eru afborganir af lánum einka-
liðsins en vörur. aðila að mestu leyti vegna slíkra lána. Er-
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5. tafla. Greiðslujöfnuður við útlönd 1972, skipt á lönd. 
(ímillj. kr.) 

Bcmdaríkin Bretland Önnur Rússland og Önnur 
og Kanada og írland OECD-lönd A.-Evrópa lönd Samtals 

A. Vörur og þjónusta: GjöldTekjur GjöIdTekjur GjöldTekjur GjöldTekjur GjöldTekjur GjöldTekjur 
1. Inn- og útflutningur 

(f.o.b.) 1.505 5.136 2.810 1.828 10.884 7.037 1.854 1.921 1.722 778 18.775 16.700 
2. Ferðalög 101 411 298 96 644 212 3 1 4 - 1.050 720 
3. Samgöngur . . . 1.986 2.482 635 608 1.469 1.580 145 83 - 37 4.235 4.790 
4. Tryggingar 102 93 904 787 342 291 28 24 74 85 1.450 1.280 
5. Vextir 335 134 48 151 321 15 2 - 444 - 1.150 300 
6. Varnarliðið . . . - 1.435 - - - - - - - - 1.435 
7. Ýmislegt 247 221 54 179 958 462 23 82 18 36 1.300 980 

Alls 4.276 9.912 4.749 3.64914.618 9.597 2.055 2.111 2.262 936 27.960 26.205 

B. Framlög án endurgjalds, 
nettó - 45 - 5 - 20 - - -50 - - 20 

C. Fjármagnshreyfingar: Út Inn Út Inn Út Inn Út Inn Út Inn Út Inn 
1. Erl. einkafjármagn til at-

vinnurekstrar - - - - - 240 - - - - - 240 
2. Löng lán einkaaðila . . . 520 247 32 23 397 276 12 206 - - 961 752 
3. Aðrar fjármagnshreyfing-

ar einkaaðila 62 47 20 45 360 240 50 105 460 35 952 472 
4. Löng lán opinberra aðila 482 116 33 544 125 753 1 14 134 1.440 775 2.867 
5. Aðrar fjármagnshreyfing-

ar opinberra aðila . . . . - - 80 - 70 - - - - - 150 -

6. Löng lán lánastofnana 125 458 17 109 79 138 - - 9 352 230 1.057 

Alls 1.189 868 182 721 1.031 1.647 63 325 603 1.827 3.068 5.388 

D. Sérstök dráttarréttindi .. - - - - - - - - - - - 2 1 5 

E. Breyting ágjaldeyrisstöðu 
bankanna (út = bœtt 
staða; inn = rýrnunstöðu) 670 546 181 - 223 225 165 - 347 148 1.586 919 

6. tafla. Greiðslujöfnuður, samandregið yfirlit 1968—1972. 
(í millj. kr. miðað við stofngengi 88,00 kr.) 

Vöruskiptajöfnuður 
Þjónustujöfnuður 

Viðskiptajöfnuður 
Framlög án endurgjalds, nettó . 
Fjármagnsjöfnuður 
Sérstök dráttarréttindi við IMF 
Skekkjur og vantalið, nettó . . . 

Heildargreiðslujöfnuður ( = breyting á gjald-
eyrisstöðu) 

1968 1969 1970 1971 1972 
^ .093 126 391 ^ .340 -2.075 

42 265 260 480 320 

-4.051 391 651 -3.860 -1.755 
-79 -72 -35 -10 20 

2.726 1.437 273 5.207 2.320 
_ - 222 217 215 

98 -71 89 -61 -133 

-1.306 1.685 1.200 1.493 667 
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lendum lántökum til eins árs og lengri 
tíma er nú í greiðslujafnaðaryfirlitinu 
skipt í þr já floklca, lán einkaaðila, lán opin-
berra aðila og lán lánastofnana, en lán 
hinna síðast nefndu eru öll endurlánuð ým-
ist opinberum aðilum eða einkaaðilum. Er-
lendar lántökur eru hér taldar með þeirri 
f járhæð, sem talin hefur verið notuð á við-
komandi ári. Er oft mikill munur á því á 
hverju einstöku ári, hvað samið hefur ver-
ið um af erlendum lántökum, og hinu, hve 
mikið hefur verið notað. Á árinu 1972 námu 
afborganir af lánum einkaaðila 209 millj. 
kr. umfram lántökur þeirra, lántökur opin-
berra aðila námu hins vegar 2.092 millj. 
kr. umfram afborganir, og lántökur lána-
stofnana námu 827 millj. kr. umfram af-
borganir, þannig að í heild námu nýjar er-
lendar lántökur 2.710 millj. kr. umfram 
afborganir. Frekari upplýsinga um erlend-
ar lántökui og lánahreyfingar á árinu 1972 
er að finna í 2. hefti Fjármálatíðinda 1973, 
149.—156. bls. 

Liðurinn erlent einkafjármagn til langs 
tíma vegna atvinnurekstrar (4) er að 
mestu leyti fjármagnsinnstreymi vegna 
stækkunar á álbræðslunni i Straumsvík, en 
liðurinn erlent einkafjármagn til skamms 
tíma vegna atvinnurekstrar (5) og (14) er 
rekstrarfé vegna birgðahalds hjá íslenzka 
álfélaginu h / f . 

í liðunum aðrar stuttar hreyfingar einka-
aðila (.6) og (15) eru meðal annars inni-
falin stutt vörukaupalán innflytjenda ásamt 
nettóniðurstöðum af ýmsum stuttum reikn-
ingshreyfingum einkaaðila. 

í liðunum stuttar opinberar hreyfingar 
(8) og (10) vega skammtímalán Lands-
virkjunar þyngst. 

Liðurinn aðrar Iangar hreyfingar lána-
stofnana (10) eru innkomin framlög hinna 
Norðuiiandanna til Iðnþróunarsjóðs, sem 
stofnaður var, er ísland gerðist aðili að 
Fríverzlunarsamtökum Evrópu í marz 1970. 

Sérstök dráttarréttindi við IMF. 
í ársbyrjun 1970 úthlutaði Alþjóðagjald-

eyrissjóðurinn í fyrsta sinn hinum sérstöku 
dráttarréttindum (Special Drawing 
Rights), sem samþykkt höfðu verið á árinu 
1969. Hefur hinum sérstöku dráttarrétt.ind-
um verið úthlutað þrjsvar eins og sýnt er 
í E-Iið greiðslujafnaðaryfirlitsins. Við út-
hlutun eru sérstöku dráttarréttindin tekin 
inn í gjaldeyrisstöðuna og hafa því bein 
áhrif á hana og breytingu hennar. í 
greiðslujafnaðaryfirlitinu kemur mótvirði 
hinna sérstöku dráttarréttinda sem f j á r -
magnsinnstreymi og er fært á sérstakan 
lið, eins og fy r r segir, og er þannig mót-
bókun þeirra áhrifa, sem sérstöku dráttar-
réttindin hafa á breytingu gjaldeyrisstöð-
unnar. 

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

Sjötta tafla sýnir samandregið yfirlit, 
þar sem aðeins eru sýndar niðurstöður af 
helztu þáttum greiðslujafnaðaryfirlitsins og 
heildarniðurstaðan af hreyfingum hinna 
ýmsu þátta sýnir að lokum breytingu gjald-
eyrisstöðunnar, sem er jöfn og heildar-
greiðslujöfnuðurinn. 
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Selt innanlands : 1 4 8 l \ \ \ \ \ \ \ N í s 

é 
Birgðir í lok tímabils 

688 t. 

Birgðir í byrjun 
tímabils:471t. Framleidd : 1 843 tonn 

Selt innanlands : 925 t. Ut f lut t : 843 t. 
Birgðir'i lok tíma-

bils : 511t. 



Slátrað fé eftir sýslum árið 1973 (eftir staðsetningu sláturhúsa) 

Dilkar Geldfé 

© 

minna en 25000 
2 5 0 0 0 . 4 5 0 0 0 
4 5 0 0 0 _ 6 5 0 0 0 
meira en 6 5 0 0 0 

K ' X ' L n n n en 200 

minna en 100 
10Q_200 
200.350 
imeira en 350 



Hagræn kortagerð II 
Að þessu sinni fjallar viðauki Fjár-

málatíðinda um landbúnað og er eins og 
áður unninn af J. P. Bicird, landa- og 
kortafræðingi. Eru kortin og tölulegar 
upplýsingar unnar úr ýmsum skýrslum 
um landbúnað. Eins og um sjávarútveg-
inn í síðasta hefti gefa kortin ekki neina 
heildaryfirsýn yfir atvinnuveginn, en 
þau munu glöggva marga á ýmsum þátt-
um landbúnaðarins, sem ber svo oft á 
góma. Síðar mætti bæta við fleiri kort-
um um frumatvinnuvegina jafnframt 
því, sem ýmsum öðrum þáttum þjóðlífs-
ins yrðu gerð skil. 

Fyrsta blaðsíðan hér á eftir fjallar 
um gróðurfar og ræktun. Aðeins hefur 
verið ræktaður um hundraðasti hluti 
landsins, en stundum hefur verið sagt, 
að um fimmtungur þess væri ræktan-
legur til fullra nytja. Getur það bæði 
verið gróið land og ógrónir sandar. 
Gróðurfarið er mjög misjafnt eftir sýsl-
um og einkum hafa þær lága hundraðs-
tölu, sem ná upp á miðhálendið. Hey-
fengur er einnig mjög misjafn; er hann 
langmestur á Suðurlandsundirlendi, í 
Eyjafirði og á Fljótsdalshéraði. Enn 
meiri munur er á kartöflurækt og er hún 
einkum stunduð sunnan- og suðvestan-
lands, en einnig töluvert um miðbik 
Norðurlands. Athygiisvert er linuritið, 
sem sýnir heyfeng af úthaga og af tún-
um. tJthey var meira að magni fram á 
síðari hluta fjórða áratugar þessarar 

aldar, en nú hefur taðan alveg tekið 
við og margfaldast að magni. 

Önnur blaðsíðan fjallar um búfé og 
dreifingu þess um landið. Þar kemur 
meðal annars fram, að miklu meiri mun-
ur er á fjölda nautgripa eftir sýslum 
heldur en fjölda sauðfjár. Þess vegna 
væri ekki síður fróðlegt að sýna hús-
dýraeignina, eftir að henni hefði verið 
breytt í kúgildi, og bíður það sins tíma. 
Varðandi fjölda búfjár á hvern km2 

gróins lands mun margt að athuga. 
Gróna landið getur ýmist verið þurr-
lendi eða votlendi, og gæði haga á af-
rétti skipta oft mestu máli fyrir skil-
yrðin til sauðfjárræktar. Greinilega 
kemur fram, sem oft hefur verið rætt 
um, að afréttarlönd á Norðausturlandi 
eru minnst nýtt. 

Þriðja bladsíða fjallar um mjólkur-
vinnslu. Mjólkurbúin eru dreifð um allt 
land, nema hvað Mjólkurbú Flóamanna 
vinnur úr mjólk af öllu Suðurlandi. 
Langmest er mjólkurvinnslan á Selfossi 
og á Akureyri. Neðst á síðunni er sýnd 
skipting framleiðsluvara úr mjólk og 
sala á þeim; þar á meðal útflutningur. 

Fjór'öa blaðsíöa fjallar um sláturhús 
og kindakjöt. Sláturhúsin eru mörg og 
dreifast víða. Langstærst eru sláturhús 
Sláturfélags Suðurlands á Suðvestur-
landi. Neðst á síðunni er sýnd sauðfjár-
slátrun, skipt eftir sýslum og tegundum. 
Dilkar eru auðvitað langmikilvægastir. 

7. K. 
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