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Um hina alþjóðlegu efnahagsþróun 

I. 
Ástand efnahagsmála hefur farið 

versnandi víða um heim að undan-
förnu, framleiðsla dregizt saman, at 
vinnuleysi aukizt, en lítið eða ekki hægt 
á verðbólguþróuninni. Þess sjást engin 
örugg merki, að þessi þróun muni snúast 
við á næstunni, og fer þeim sífellt fjölgandi, sem hafa það á orði, að ný heims 
kreppa sé í aðsigi eða jafnvel þegar skoll 
in á. Enn sem komið er, er þetta ekki 
mat sérfræðinga þeirra alþjóðastofnana, 
sem mest fjalla um stjórn efnahagsmála, 
né heldur þeirra manna,er fara með hag 
stjórn þeirra iðnaðarríkja, sem mest 
áhrif hafa á gang heimsviðskiptanna. 
Allir eru þeir þó sammála um það, að um 
alvarlegan efnahagslegan samdrátt sé 
að ræða og litlar horfur á hagvexti með 
al iðnaðarþjóða á árinu 1975. 

Þótt svartsýni margra á efnahags 
horfurnar eigi vafalaust við sterk rök 
að styðjast, er hinn vaxandi kreppuótti, 
sem svo mjög hefur verið kynt undir af 
fjölmiðlum, i sjálfum sér hættulegt fyrirbæri. Efnahagsákvarðanir í frjálsum 
hagkerfum eru að meginhluta i höndum 
fjölmargra fyrirtækja og einstaklinga, 
og þessar ákvarðanir eru mjög háðar 

þeim almennu skoðunum, sem hverju 
sinni ríkja um framtíðarþróun efna 
hagsmála. Ef allir eru sammála um, að 
framundan sé áframhaldandi hagvöxtur 
og verðþensla, en þannig var ástatt á 
árinu 1973, keppast þeir við að auka 
fjárfestingu sina og neyzlu, og eykur 
það enn á styrkleika þensluaflanna. Snú 
ist þróunin hins vegar við og merki sam 
dráttar verði yfirgnæfandi, vikur bjart 
sýnin fyrir ótta við greiðsluerfiðleika og 
atvinnuleysi. Ný fjárfesting virðist þá 
ekki lengur arðbær, og neytendur forðast óhóflega eyðslu, en leggja meira upp 
úr því að tryggja efnahagslegt öryggi 
sitt. Skoðanabreytingar af þessu tagi 
eiga því veigamikinn þátt í að auka á 
styrkleika hagsveiflunnar. Þess vegna 
er við núverandi aðstæður mikilvægt, að 
menn ýki ekki fyrir sér um of vanda 
málin, sem framundan eru, og geri þau 
þannig ennþá erfiðari úrlausnar. Það er 
alltaf heppilegast að forðast öfgarnar, 
en reyna að gera sér sem gleggsta grein 
fyrir vandanum, eðli hans og umfangi. 

Flestir munu vera sammála um það, 
að efnahagssamdráttur sá, sem nú á sér 
stað, eigi sér tvær meginskýringar. Ann 
ars vegar sé um að ræða samdráttar 
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skeið venjulegrar hagsveiflu, sem er í 
eðli sínu svipuð þeim hagsveiflum, sem 
einkennt hafa þróun efnahagsmála á ár 
unum eftir stríð. Hins vegar gæti svo 
sérstakra áhrifa hinnar miklu hækkunar 
olíuverðs á verðlag og eftirspurn. Er 
rétt að ræða þessar skýringar nokkuð 
hvora fyrir sig. 

II. 
Miklar f ramfar i r hafa orðið í hag 

stjórn á undanförnum þremur áratug 
um. Ráða menn nú yfir miklu betri 
tækjum en áður til þess að tryggja nægi 
lega eftirspurn og forðast eftirspurnar 
sveiflur. Jafnframt hefur hátt atvinnu 
stig hlotið viðurkenningu sem eitt mikilvægasta markmiðið í stjórn efnahags 
mála. Þótt ekki hafi tekizt að koma í 
veg fyrir tiltölulega reglulegar hag 
sveiflur á þessu tímabili, hefur tekizt 
að halda sveiflunum innan tiltölulega 
þröngra marka og koma í veg fyrir, að 
þær leiddu til verulegs samdráttar í 
framleiðslu eða til almenns atvinnuleys-
is. Það var þó greinilegt þegar á árinu 
1973, að eftirspurnarþenslan, sem hófst 
fyrir alvöru á árinu 1972, væri óvenju 
lega sterk og almenn og henni væri sam 
fara meiri verðbólga en þekkzt hafði, 
siðan styrjöldinni lauk. Ástæðurnar fyrir þessu lágu m. a. í því, að eftirspurnar 
þróunin varð nú óvenjulega samstíg í 
öllum helztu iðnaðarríkjum heimsins, og 
leiddi þetta til mikils þrýstings, t. d. á 
hráefnismörkuðum, jafnframt því sem 
matvælaverð hækkaði ört vegna ófull 
nægjandi uppskeru, einmitt þegar eftir 
spurnaraukningin var mest. Margar 
þjóðir gripu þegar á árinu 1973 til að 
gerða í því skyni að draga úr hinni geig 

vænlegu verðbólguþróun, og var þegar 
af þeirri ástæðu augljóst, að draga 
mundi verulega úr hagvexti á árinu 
1974. 

Það mátti því búast við því, að eftir hið 
mikla þensluskeið áranna 1972 og 1973 
kæmi á þessu og næsta ári nokkur efna 
hagslegur afturkippur. Hér er þess líka 
að minnast, að um bylgjugang hagkerfisins gildir að sumu leyti svipað lögmál 
og um öldur úthafsins: því hærra sem 
bylgjufaldurinn rís, þeim mun dýpri 
verður öldudalunun, sem eftir fylgir. 
Ástæðan fyrir því, að öldudalurinn virð 
ist nú ætla að verða enn dýpri en hag 
sveiflan gaf tilefni til, er örugglega sú, 
hver áhrif hin mikla hækkun olíuverðs 
fyrir ári hefur haft á þróun efnahags 
mála. Þessi áhrif eru margþætt og flók 
in, og er aðeins hægt að gera lítillega 
grein fyrir þeim hér. 

III. 
Fyrstu áhrif olíukreppunnar voru 

snögg og afdrifarík, enda fóru þá saman 
margföldun á olíuverði og takmarkanir 
á framleiðslu og útflutningi, sem ollu 
efnahagslegum truflunum viða um lönd. 
Óhætt er að segja, að samdráttaráhrif 
olíukreppunnar hafi komið á versta 
tíma, þar sem hún gerði hvort tveggja 
í senn, herti á þeim samdráttaröflum, 
sem þegar var farið að gæta á fyrri 
hluta þessa árs, og jók á verðbólguvand 
ann, sem þó var ærinn fyrir. Hafa því 
stjórnvöld staðið frammi fyrir óvenju 
legum vanda, þar sem farið hefur saman 
minnkandi atvinna og eftirspurn, en 
vaxandi verðbólga. Er nú útlit fyrir það, 
að hagvöxtur reynist enginn árið 1974 
meðal þátttökuríkja OECD, en verðbólg 
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an verði þó um eða yfir 13% að meðal 
tali, sem er hærra en nokkru sinni fyrr 
frá stríðslokum. Vegna hinnar þrálátu 
verðbólgu hafa stjórnvöld hikað við að 
grípa til eftirspurnaraukandi aðgerða, 
og benda spár nú til þess, að lítil líkindi 
séu til, að framleiðsluþróunin verði hag 
stæðari á árinu 1975 en á því verði þó um eða yfir 13% að meðal 

tali, sem er hærra en nokkru sinni fyrr 
frá stríðslokum. Vegna hinnar þrálátu 
verðbólgu hafa stjórnvöld hikað við að 
grípa til eftirspurnaraukandi aðgerða, 

og benda spár nú til þess, að lítil líkindi 
séu til, að framleiðsluþróunin verði hag 

stæðari á árinu 1975 en á því ári, sem nú 
er að líða. 

Enn eru þá ónefnd þau áhrif olíuverð 
hækkananna, sem e. t. v. eiga eftir að 
verða afdrifaríkust. Með hækkun olíu 

verðs aukast gjaldeyristekjur olíuútflutningsríkjanna gífurlega. Mörg þess 
ara ríkja, einkum, Arabaríkin, eru fá 
menn og auk þess vellauðug fyrir, og 

það eru því engin líkindi til þess, að þau 
geti notað nema lítinn hluta olíuteknanna til aukinnar neyzlu og fjárfestingar. Þetta veldur því, að greiðslujöfnuður þessara landa mun batna, gífurlega 

og þau safna óhemjulegum fjárhæðum, 
í erlendum gjaldeyri. Á móti kemur svo 

samsvarandi greiðsluhalli olíuinnflutningsríkjanna, en hann er á þessu ári 
áætlaður samtals um 60 milljarðar doll 

ara. Er hér um að ræða mesta, misræmi 
í greiðslustöðu milli landa, sem dæmi eru 

til. Hefur þetta misræmi þegar skapað 
stórkostlegan nýjan vanda í gjaldeyris 

málum, sem enn er að miklu leyti óleystur. Takist ekki að ráða bót á honum, er 
hætt við, að mjög erfitt geti reynzt að 

sigrast á þeim samdráttaröflum, sem. nú 
setja svip sinn á þróun efnahagsmála. 

IV. 
Mönnum varð fljótlega ljóst, að þann 
greiðsluhalla, sem olíuverðhækkunin 
hafði í för með sér, gætu innflutnings 

ríkin sem heild ekki bætt á skömmum 

tíma með því að reyna að draga úr inn 
flutningi sínum. Almennur samdráttur 
mundi aðeins koma niður á þeim sjálf 
um, þar sem þau skipta fyrst og fremst 
hvert við annað, en greiðsluafgangur 
olíuútflutningsríkjanna mundi haldast 
sem næst óbreyttur. Úr því að hvorki 
virðist unnt, að knýja fram verðlækkun 
á olíu né draga teljandi úr olíunotkun, 
var í raun og veru aðeins ein leið til út 
úr vandanum: stórfelld skuldasöfnun 
við olíuríkin. Aðeins með því að fá það 
fé að láni, sem þarf til þess að halda 
olíuinnflutningnum óbreyttum þrátt 
fyrir hina miklu verðhækkun, er hægt 
að koma í veg fyrir það, að hún valdi 
almennum samdrætti heimsviðskipta. Er 
hér um að ræða stórfelldustu skulda 
söfnun, sem um, getur í hagsögunni, en 
áætlað hefur verið. að fram til loka þessa 
áratugar muni erlendar eignir olíuútflutningsríkjanna aukast um nálægt 300 
milljarða dollara. Svo gífurlegir fjár 
magnsflutningar milli landa munu hafa 
í för með sér margvísleg vandamál, sem 
ekki skal reynt að k r y f j a til mergjar 
hér. Tvennt skal þó bent á, af því að það 
varðar sérstaklega stöðu smáþjóðanna 
við þessar nýju aðstæður. 

Í fyrsta lagi er útlit fyrir það, að hin 
ar efnahagslega, sterku þjóðir muni gera 
sitt ítrasta til þess að tryggja sér hag 
stæðari kjör i lánsviðskiptum við olíu 
ríkin en hægt er að fá á almennum lána 
markaði. Það er því hætt við, að þær 
þjóðir, sem ekki hafa. upp á, neitt sér 
stakt að bjóða í samningum við olíuútflutningsríkin, muni bera skarðan hlut 
frá borði. 

Í öðru lagi hefur þegar skapazt 
ótryggara ástand á lánsfjármörkuðum 
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og meiri samkeppni um lánsfé en nokkru 
sinni áður. Hlýtur það að valda mestum 
erfiðleikum fyrir þær þjóðir, sem þegar 
eru mjög háðar erlendu lánsfé og þurfa 
nú að bæta á sig skuldum vegna hækkunar olíuverðs. Lánstrausti hverrar 
þjóðar eru takmörk sett, en skemmst 
hlýtur nú að vera í þau mörk hjá þeim 
þjóðum, sem mest voru skuldskeyttar 
fyrir. 

Ekki er ætlunin að ræða þessi mál 
hér sérstaklega frá sjónarmiði Íslendinga. Þeir hljóta hins vegar, eins og 
aðrar smáþjóðir, að setja mjög traust 
sitt á þá alþjóðlegu samvinnu, sem þegar 
hefur tekizt í þessu efni. Fyrir milli 
göngu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins var 

snemma á þessu ári hafizt handa um 
undirbúning sérstakra lánveitinga í því 
skyni að létta þau greiðslujafnaðar 
vandamál, sem olíuhækkuninni fylgja. 
Hafa Íslendingar þegar notið góðs af 
þeirri fyrirgreiðslu. Ýmsar áætlanir eru 
nú uppi um stóraukna alþjóðasamvinnu 
til þess að tryggja flutninga fjármagns 
frá hinum olíuauðugu ríkjum til þeirra, 
sem komizt hafa í mesta greiðslujafnað 
arerfiðleika. Enginn vafi er á því, að 
farsæl lausn þessa vandamáls er ein 
meginforsenda þess, að fljótlega verði 
hægt að yfirvinna þau samdráttaröfl, 
sem nú eru svo mikils ráðandi í efna 
hagsþróun heimsins. 

J. N. 



Jóhannes Nordal: 

Stöðu þjóðarbúsins stefnt í bráða hættu 

Jóhannes Nordal, seðlabankastjóri, formaðnr bankastjórn-
ar Seðlabankans, flutti á ársfundi bankans 8. maí 1974 
ræðu þá, sem hér fer á eftir. 

Áfundi bankaráðs Seðlabankans í dag 
staðfesti viðskiptaráðherra reikninga 

bankans f y r i r árið 1973. Vegna verkfalls í 
prentsmiðjum hefur hins vegar ekki ennþá 
verið unnt að ljúka ársskýrslu bankans og 
leggja hana fram á ársfundi, svo sem ætíð 
hefur verið venja til þessa. Í fyrstu hafði 
bankastjórnin í huga að fresta ársfundi 
bankans, unz hin prentaða skýrsla gæti leg 
ið fyr i r , en verkfallið hefur dregizt svo á 
langinn, að þess var ekki lengur talinn 
kostur. Það hefur því orðið að ráði, að 
fundurinn verði haldinn nú, en í stað árs 
skýrslunnar hafa verið lagðir fram f jö l r i t 
aðir reikningar bankans f y r i r árið 1973 
ásamt því safni af töflum um þróun efna 
hags- og peningamála, sem ársskýrslunni 
munu fy lg ja . Meginmál ársskýrslunnar 
verður hins vegar að bíða þess, að hún geti 
birzt á prenti. 

Ég mun nú, svo sem venja er, gera f y r i r 
hönd bankastjórnarinnar grein f y r i r þróun 
efnahagsmála á liðnu ári, en víkja síðan að 
viðfangsefnum líðandi stundar og horfunum 
framundan. Hins vegar mun ég sneiða að 
mestu hjá sérstökum umræðum um starf 
semi bankans á síðasta ári að öðru leyti en 
því, er varðar aðild hans að mótun stefnunn 
ar í efnahagsmálum og framkvæmd hennar. 

Hefur formaður bankaráðs þegar gert 
rekstri bankans og skyldum málefnum skil 
í ræðu sinni hér á undan. 

Óvæntar breytingar. 
Efnahagsþróunin á Íslandi á árinu 1973 

var um margt frábrugðin því, sem ætla 
mátti í upphafi ársins. Sjaldan hafa orðið 
meiri og óvæntari breytingar á efnahags 
legum skilyrðum þjóðarbúskaparins, bæði 
utanlands og innan. 

í heild einkenndist hagþróun umheimsins 
á árinu 1973 af miklum hagvexti samfara 
örari og almennari verðbólgu en dæmi eru 
til áður. Jafnframt áttu sér stað miklar og 
óvæntar breytingar bæði á verðlagi hráefna 
og gengi helztu viðskiptamynta heimsins, 
og hafði hvort tveggja víðtæk áhrif á hag 
þróun hér á landi. 

Hækkanir á verðlagi hráefna urðu sér 
staklega örar f rá síðari hluta árs 1972 og 
fram y f i r mitt árið 1973. Á fyrr i hluta ársins 1973 voru þessar breytingar yfirleitt 
mjög hagstæðar f y r i r viðskiptakjör ís 
lendinga, þar sem hækkun á verðlagi matvæla var á þessu tímabili sérstaklega ör. 
Þannig hækkaði dollaraverðlag matvæla 
um nálægt helming frá árslokum 1972 til 
miðs árs 1973. Á síðari helmingi ársins dró 
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úr hækkun á matvælaverði, en verðlag 
margra annarra vörutegunda hélt áfram að 
hækka. Mestu máli skipti þó hin stórfellda 
og óvænta hækkun á olíuverði, sem átti sér 
stað á síðasta ársfjórðungnum og þegar 
hefur haft víðtæk áhrif á þ r ó u n heimsvið 
skipta og gjaldeyrismála. Áður en olíu 
kreppan svonefnda kom til sögunnar, var 
þegar farið að draga úr hagvexti í helztu 
iðnaðarlöndum heimsins, enda þótt verð 
bólga væri þar svipuð og áður. Hætt er við 
því. að olíuverðhækkanirnar valdi hvoru 
tveggja í senn, hægari hagvexti og meiri 
verðbólgu um allan heim á þessu ári en við 
hafði verið búizt. Þegar eru komin fram 
skýr merki bess, að þessi þróun muni verða 
óhagstæð viðskiptakjörum Íslendinga. 

Á árinu 1973 urðu auk þess meiri breytingar á gengisskráningu í heiminum en um 
margra áratuga skeið. Miklar breytingar 
urðu á gengi Bandaríkjadollars gagnvart 
þeim Evrópumyntum, sem mikilvægastar 
eru í viðskiptum Íslendinga, og höfðu þær 
veruleg áhrif á verðlagsþróun og viðskipta 
stöðu Íslendinga, og mun ég nánar víkja 
að því síðar. 

Við þessar öru breytingar ytri aðstæðna 
þjóðarbúskaparins bættist svo eldgosið í 
Vestmannaeyjum og hin djúptæku áhrif, 
sem það hafði á þróun efnahagsmála á ár-

inu. Þannig kallaði hjálpar- og viðreisnar 
starfið í Heimaey og aðstoðin við flóttafólkið í landi bæði á vinnuafl og fjármuni um 
fram það, sem unnt reyndist að losa með 
skipulegum hætti frá öðrum verkefnum. 
Átti þetta verulegan þátt í vaxandi eftir 
spurnarþrýstingi jafnframt því, sem það 
hlaut að rýra skilyrðin til eðlilegrar fram 
leiðsluaukningar. 

Hinar óvenjulegu ytri aðstæður, sem ég 
hef nú farið um nokkrum almennum orð 
um, mörkuðu efnahagsþróuninni hér á landi 
á síðasta ári farveg í ýmsum meginatriðum. 
Ég mun nú snúa mér að því að lýsa þessari 
þróun nokkru nánar og þá um leið þeim 
hagstjórnarvandamálum, er henni fylgdu. 

Stórhækkað verðlag sjávarafurða. 
Aukning þjóðarframleiðslunnar á árinu 

1973 reyndist samkvæmt síðustu áætlunum 
5,5%, sem er mjög nálægt því að vera sama 
aukning og árið áður. Verður þetta að telj 
ast mjög viðunandi hagvöxtur, þegar hvort 
tveggja er haft í huga, að framleiðslugeta 
þjóðarbúsins mátti heita þegar fullnýtt á 
árinu 1972 og nokkur hluti hennar varð 
óvirkur um tima vegna jarðeldanna i Vest 
mannaeyjum. Hina tiltölulega hagstæðu 
framleiðsluaukningu á árinu miðað við árið 

VÖXTUR 
ÞJÓRARFRAM-
LEIÐSLU OG 
ÞJÓÐARTEKNA 
1969-1973 
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á undan má að talsverðu leyti rekja til betri 
útkomu í sjávarútvegi. í heild er áætlað, 
að framleiðslumagn sjávarútvegsins haf i 
aukizt um nálægt 7% á árinu, en 1972 hafði 
það lækkað um 6%. Mestan hluta þessarar 
breytingar má þakka auknum loðnuafla, en 
einnig jókst sókn á þorskveiðar vegna 
stækkunar togaraflotans. Ti l viðbótar þess 
ari framleiðsluaukningu kom svo gí furleg 
hækkun á verðlagi sjávarafurða á erlendum 
mörkuðum, en áætlað er, að það hafi hækkað um rúmlega 50%, og varð meginhluti 
þessarar hækkunar á f y r ra helmingi ársins. 
Mest, hækkaði verðlag á mjöli og lýsi. eða um 
138%, auk 38% framleiðsluaukningar. 
Verðlag á f rystum fiski hækkaði um 37% 
og saltfisks og skreiðar að meðaltali um 
46%- Þessar verðhækkanir á útflutningi 
sjávarafurða voru langt umfram hækkun 
innflutningsverðlags, og áttu þær meginþátt 
í því, hve mjög viðskiptakjör snerust Ís 
lendingum í hag á árinu. í heild hækkaði 
verðlag allra útfluttra vara um 42%, en 
verðlag innflutnings um 24%, og er þá 
reiknað í krónum á gengi eins og það var 
á hverjum tíma. Samkvæmt þessu bötnuðu 
viðskiptakjör við útlönd um nálægt 15% á 
árinu. Séu áhrif þessara bættu viðskipta 
kjara lögð við framleiðsluaukningu þjóðar 
búsins á árinu, kemur í ljós, að þjóðartekjur 
í heild hafa vaxið um 9,5% í samanburði 
við 5.4% árið 1972, en 13,1% árið 1971. 

Heildareftirspurn innanlands jókst 
nokkru hraðar á árinu 1973 en þjóðartekj 
ur. eða um 10.9% á móti 9.5%. Þetta stafaði 
þó f y r s t og fremst af óvenjulega mikilli 
f jár fes t ingu i skipum og byggingu húsa á 
vegum Viðlagasjóðs. Sé sérstakri f jármuna 
myndun af þessu tagi haldið utan við, kemur 
í ljós, að aðrir þættir innlendrar eftirspurn 
ar jukust hægar en árið áður, þrátt f y r i r ná 
lægt 30% hækkun peningatekna. Stafaði 
þetta af mun meiri verðhækkunum innan 
lands, er eyddu miklum hluta af kaupmætti 
hinna auknu tekna. Er talið, að aukning 
einkanevzlu á föstu verðlagi hafi orðið 6% 
á árinu, en hún hafði aukizt um 10,2% árið 
1972 og 12,6% árið 1971. Einnig varð minni 
aukning í byggingarstarfsemi og mann 

virkjagerð, enda tók björgunarstarfsemin í 
Vestmannaeyjum talsvert vinnuafl f rá byggingariðnaðinum. 

Í upphafi ársins 1973 virtist stefna í 
mjög vaxandi viðskiptahalla á árinu vegna 
örrar aukningar innlendrar eftirspurnar. 
Þetta fór þó á annan veg, og var þar fyrs t 
og fremst f y r i r að þakka miklu meiri aukningu útflutningsverðmætis en ráð hafði 
verið f y r i r gert. Átt i verðhækkun sjávar 
afurða, sem þegar hefur verið drepið á, 
mestan þátt í þessari aukningu, en alls jókst 
verðmæti vöruútflutnings um 53% f r á ár 
inu áður, og er þá miðað við sama gengi 
gagnvart dollar bæði árin. Lætur nærri, að 
verðmæti útflutnings reiknað i dol1urum 
hafi tvöfaldazt f r á árinu 1971. en megin 
hluti þeirrar aukningar liggur í hækkuðu 
útflutningsverðlagi, sem að nokkru hefur 
vafalaust stafað af lækkun á meðalgengi 
dollarsins. Aukning innflutningsverðmætis 
ins var hlutfallslega mjög svipuð eða um 
52%, og var verðbreyting innflutnings á 
árinu um 24%, en aukning innflutnings 
magns um 22%. Samtals nam heildarinn 
flutningur 29,2 milljörðum króna á árinu, 
en útflutningur 26 milljörðum, hvort 
t vegg ja reiknað á meðalgengi ársins. 

Mikil aukning var einnig í þjónustuvið 
skiptum, og jukust tekjur af þeim um 20%, 
i 11,3 milljarða, en gjöld um 18% í 10.8 
milljarða. Heildarniðurstaða allra viðskipta 
bæði með vörur og þjónustu kom fram í 
tæplega 2,6 milljarða halla á viðskiptajöfnuðinum, sem er um 900 millj. kr. meiri 
halli en árið áður. Hins vegar er á það að 
benda, að þessi rýrnun viðskiptajafnaðar 
ins miðað við f y r ra ár stafaði eingöngu af 
stórfelldri aukningu innflutnings sérstakra 
f jár fest ingarvara, sem f jármagnaður var 
með erlendu fé, en hann jókst um nálægt 
3.000 millj. kr. á árinu. Langmest aukning 
varð á skipainnflutningi, úr 1.000 milli. árið 
1972 í 3.900 mill j . á síðasta ári. en auk þess 
voru flutt inn hús á vegum Viðlagasjóðs 
f y r i r um 800 millj. kr. 

Hinar miklu sveiflur í innflutningi skipa, 
f lugvéla og efnis og véla til stórfram 
kvæmda valda því, að o f t er er f i t t að bera 
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saman viðskiptajöfnuð Íslendinga milli 
ára. V i ð þetta bætast svo hreyf ingar út 
flutningsvörubirgða, sem einnig eru mjög 
mismunandi milli ára. Með því að ja fna 
þessum stærðum á ár má fá f ram raunhæf 
ari samanburð á þróun greiðslujafnaðarins. 
Á grundvelli slíks samanburðar batnaði við-
skiptajöfnuðurinn um nálægt 2.000 millj. 
milli áranna 1972 og 1973, og er sú niður 
staða í sæmilegu samræmi við þær tölur um 
þróun almennrar innlendrar eftirspurnar og 
þjóðartekna, sem raktar voru hér að framan. 

Innflutningur fjármagns. 
Viðskiptahallinn á árinu 1973 var, eins 

og undanfarin ár, jafnaður að fullu með 
innflutningi f jármagns, einkum erlendum 
lántökum til langs tíma. Alls voru tekin 
löng lán erlendis að f járhæð 5,6 milljarðar, 
en endurgreiðslur námu tæpum 2 mill jörð 
um. Jukust erlendar skuldir nettó um 3.670 
millj. kr. Auk þess komu inn á árinu 1.450 
millj. kr. í framlögum án endurgjalds, og 
var meginhluti þeirra vegna jarðeldanna í 
Vestmannaeyjum. 

Samtals námu innkomnar f jármagns 
hreyf ingar á árinu að meðtöldum framlög 
um um 3.600 millj. kr., sem er um 1.000 
millj. hærri f j á rhæð en hallinn á viðskipta 
jöfnuðinum. Var því heildargreiðslujöfnuð 
urinn hagstæður um þá f járhæð. V ið venju 
legar aðstæður ætti heildargreiðslujöfnuð 
urinn að vera svipuð f járhæð og breyting 
gjaldeyrisstöðunnar, ef skekkjur eru f rá 
taldar. Á árinu 1973 fór hins vegar gengi 
krónunnar hækkandi, og varð aukning á 
nettógjaldeyriseign bankanna í krónum tal 
ið því aðeins 62 millj. Sé gjaldeyrisstaðan 
við upphaf og lok ársins hins vegar reiknuð 
á meðalgengi ársins, er aukning hennar 
mjög nálægt því að vera 1.000 millj. kr. eða 
mjög svipuð greiðsluafganginum í heild. E r 
þetta heldur meiri aukning gjaldeyriseign 
ar en árið áður, en þá batnaði gjaldeyris 
staðan um rúmar 700 milljónir. Þótt áfram 
haldandi aukning gjaldeyriseignar síðustu 
árin sé í sjálfu sér jákvæð og mikilvæg 
f y r i r öryggi þjóðarbúsins, verður að hafa 
í huga, að hún stafar ekki af hagstæðum 

viðskiptajöfnuði, heldur fyrs t og fremst af 
aukningu erlendra skulda til langs tíma. 
Auk þess eru hækkanir á innflutningsverð 
mæti nú svo örar, að nauðsynlegt er að auka 
gjaldeyriseign enn meir en gert var á ár 
inu 1973 til að halda sama hlutfalli milli 
gjaldeyriseignar og innflutnings. Þannig 
ja fngi l t i gjaldeyriseignin í árslok 1973 3,6 
mánaða innflutningi miðað við meðalinn 
flutning þess árs, en í árslok 1972 var sama 
hlutfall 4,2 mánuðir. 

Ég hef nú stuttlega lýst þróun greiðslu 
jafnaðar og nokkurra helztu þjóðhagsstærða 
á árinu 1973 og þeim öru breytingum. sem 
þá urðu í þjóðarbúskapnum. É g mun nú 
snúa mér að því, hvernig brugðizt var við 
þeim vandamálum, sem þessari þróun fylgdu 
í stjórn efnahagsmála. 

Sveigjanleg gengisstefna. 
Er þá fyrs t nauðsynlegt að r i f j a upp, 

hvernig ástatt var í efnahagsmálum í upp 
hafi ársins. Gengi íslenzku krónunnar hafði 
þá nýlega verið fellt um 10,7% vegna 
rekstrarörðugleika sjávarútvegsins, og útlit 
var f y r i r vaxandi greiðsluhalla við útlönd. 
Nauðsvnlegt hafði verið talið, að e f t i r 
fylgdu ráðstafanir til þess að draga úr 
heildareftirspurn og hamla gegn víxlhækk 
unum kaupgjalds og verðlags. Áður en að 
ákvörðun um þær kæmi, varð stórfelld 
breyting á útflutnings- og greiðslujafnað 
arhorfum vegna hækkunar á verðlagi út 
f luttra sjávarafurða. Þegar komið var fram 
í aprílmánuð, var ljóst, að staða sjávarút 
vegsins hafði gjörbreytzt og útlit var f y r i r , 
að aukning útflutningstekna mundi f l jó t 
lega dreifast um allt hagkerf ið í formi 
hækkandi peningatekna, er enn mundu auka 
á verðbólguvandann. Ti l þess að koma í veg 
f y r i r þessa þróun og t rygg ja í þess stað, að 
ávinningur aukinna útflutningstekna 
dreifðist að nokkru leyti um hagkerf ið í 
formi lægra verðlags á innflutningi en ella, 
var i lok apríl ákveðið að hækka gengi 
krónunnar um 6%. Samtímis var ákveðið að 
hækka vexti um 2—3% og auka innláns 
bindingu í því skyni að hamla gegn ef t i r 
spurnarþenslunni innanlands. 
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Fram að þessum tíma hafði þeirri stefnu 
verið f y l g t um langt skeið, að skráning íslenzku krónunnar væri bundin gengi Banda 
ríkjadollars, en f y r i r þessu voru sterk rök, 
þar sem nálægt 60% af gjaldeyristekjum 
Íslendinga eru í dollurum. Breytt staða 
dollarsins, e f t i r að almennt. hafði verið tekið 
upp f l jótandi gengi milli hans og helztu við 
skiptamynta heimsins i marz 1973, gerði 
þessa stefnu illframkvæmanlega, þar sem 
henni fy lgdu miklar og o f t óraunhæfar 
sveif lur á meðalgengi íslenzku krónunnar. 
Frekari lækkun á gengi dollars í maí og 
júní leiddi til þess, að sett voru bráða 
birgðalög 14. júní, er heimiluðu Seðlabankanum með samþykki ríkisstjórnarinnar að 
láta gengi krónunnar fara út f v r i r lög 
bundin 2,25% f rávik f rá stofngengi. í 
kjö l far þessarar breytingar hækkaði meðal 
gengi íslenzku krónunnar smám saman 
fram ef t i r árinu, og var meginstefnan sú 
að reyna að draga úr verðbólguáhrifum 
hækkandi útflutnings- og innflutningsverð 
lags. Síðustu mánuði ársins styrktist gengi 
dollarsins mjög verulega, og fy lgdi gengi 
krónunnar dollarnum upp á við á því tíma 
bili. í heild hækkaði vegið meðalgengi íslenzku krónunnar f rá apríl til áramóta um 
nálægt 15%. 

Hin sveigjanlega gengisstefna, sem tekin 
var upp á s. 1. ári, hafði áreiðanlega nokkur 
áhrif í þá átt að draga úr utanaðkomandi 
verðþensluáhrifum. Þannig er talið, að bein 
verðlækkunaráhrif þeirrar hækkunar, sem 
varð á gengi krónunnar f r á apríllokum til 
árarnóta, hafi numið um 4%, auk þess sem 
hún hafði bein áhrif á tekjuþróunina í 
landinu. A f þessari reynslu virðist mega 
draga þá ályktun, að sveigjanleg stefna í 
gengismálum geti haft mikilvægu hlutverki 
að gegna í hagstjórn hér á landi. Með 
henni má að nokkru leyti vernda hagkerf ið 
f y r i r utanaðkomandi gengis- og verðsveiflum. Hins vegar kom greinilega í ljós, eins 
og við mátti búast, að erfitt. getur verið 
f v r i r ýmsar greinar útflutningsframleiðslu 
að taka á sig gengisbreytingar, sem ákvarðast að miklu leyti af óvenjulegum hækkun 
um á verði helztu sjávarafurða. Hér er í 

raun og veru um það almenna vandamál að 
ræða, hvernig t rygg ja megi afkomu nýrra 
útflutningsgreina, einkum í iðnaði, ef kaup 
gjald og gengi er fyrs t og fremst ákvarðað 
með tilliti til síbreytilegrar afkomu sjávar 
útvegsins. 

Þótt. sveigjanlegri stefna í gengismálum 
hafi tvímælalaust átt nokkurn þátt í því 
að hamla gegn verðhækkunum á árinu, 
nægðu þær aðeins til þess að eyða hluta 
af utanaðkomandi verðhækkunaráhrifum, 
en við þau bættust áhrif grunnkaupshækkunar í marzmánuði og áframhaldandi víxl 
hækkana launa og verðlags f y r i r tilstuðlan 
vísitölukerfisins. Þannig hækkuðu launa 
taxtar almennt f rá ársbyrjun til áramóta 
um nálægt 35% án nokkurra nýrra kjara 
samninga. Á sama tíma hækkaði vísitala 
framfærslukostnaðar um 33% og urðu verð 
hækkanirnar örari, e f t i r því sem á árið leið. 
Kom þessi verðbólguþróun einnig f ram á 
öðrum sviðum, svo sem i vaxandi þenslu á 
vinnumarkaðinum og mikilli aukningu inn 
flutnings á síðara helmingi ársins. Má ljóst 
vera, að verðbólga í þessum mæli gat ekki 
þróazt eingöngu f y r i r áhrif innlendra 
kostnaðarhækkana og erlends verðlags. 
Einnig þurft i að koma til innlend peninga 
þensla f y r i r tilstuðlan aukinna útgjalda 
opinberra aðila og útlánaaukningar banka 
og annarra lánastofnana. Mun ég nú stutt 
lega rekja þróun þeirra mála. 

Aukning peningamagns. 
Aukning peningamagns, þ . e . a . s . seðla 

veltu og ávísanareikninga, nam á árinu 
1973 45%, en árið áður hafði hún numið 
17%. Var aukning peningamagns um 8% 
meiri en hækkun þjóðartekna á verðlagi ársins. Átt i því þessi aukning verulegan þátt 
í vaxandi eftirspurnarþenslu. Þ r j á r megin 
orsakir lágu að baki þessarar aukningar 
peningamagns. 

Fyrsta orsökin lá í miklu innstreymi f j á r 
f rá útlöndum vegna hækkandi útflutnings 
verðlags og batnandi gjaldeyrisstöðu. eink 
um á öðrum og þriðja f jórðungi ársins, og 
hef ég þegar vikið að þróun þeirra mála. 

Önnur meginorsök peningaþenslunnar var 
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útgjaldaaukning og greiðsluhalli opinberra 
aðila gagnvart Seðlabankanum, en hann 
nam nálægt 1.200 millj. á árinu. A f þessu 
peningaútstreymi stöfuðu um 420 millj. af 
nettóskuldaaukningu ríkissjóðs og ríkis 
stofnana, en 780 millj. af greiðsluhalla Við 
lagasjóðs. Hin veika greiðslustaða ríkis 
sjóðs og ríkisstofnana var sérstaklega 
óheppileg í því þensluástandi, sem ríkti á 
árinu. Hefði verulegur greiðsluafgangur 
raunar verið nauðsynlegur, ef hemja átti 
þensluna innan viðunandi marka. Ennþá af-
drifaríkari urðu þó áhrifin af starfsemi 
Viðlagasjóðs, sem settur var á laggirnar 
skömmu eftir eldgosið í Vestmannaeyjum. 
Markmiðið með stofnun Viðlagasjóðs var 
að tryggja, að öll þjóðin tæki á sig hin 
miklu útgjöld, sem fyrirsjáanleg voru vegna 
björgunarstarfs og endurreisnar i Vest-
mannaeyjum. Voru honum í þessu skyni 
fengnir skattstofnar, sem gefa áttu nálægt 
3% af þjóðartekjum á ársgrundvelli. Það 
var að sjálfsögðu erfitt, ef ekki ógerningur, 
að spá með nokkurri nákvæmni um efna 
hagslegar og fjárhagslegar afleiðingar þess 
ara náttúruhamfara. Nú, meira en ári síðar, 
er þó óhætt að segja, að áhrif þeirra á 
framleiðslugetu þjóðarinnar hafa orðið 
minni en nokkurn gat órað fy r i r fyrstu 

vikurnar eft ir gosið. Hins vegar hafa orðið 
veruleg verðbólguáhrif af starfsemi Við 
lagasjóðs og þeirri röskun, sem flutningur 
mikils hluta þjóðarinnar í ný byggðarlög 
hlaut að hafa í för með sér. Lítum á f já r -
hag Viðlagasjóðs sérstaklega. 

Á árinu 1973 urðu heildarútgjöld Viðlaga 
sjóðs um 3.300 millj. kr. Hins vegar urðu 
heildartekjur hans aðeins 2.520 millj., þar 
af um 1.1G0 millj. í skatttekjum, sem inn 
heimtust mun hægar en búizt hafði verið 
við, en 1.360 millj. voru gjafafé, sem að 
langmestu leyti kom frá útlöndum. Mismun 
urinn var jafnaður með lántökum Viðlaga 
sjóðs í Seðlabankanum, sem hlutu að hafa 
sterk áhrif til aukningar á peningamagni. 
Verðbólguáhrifin af starfsemi Viðlagasjóðs 
og öðrum útgjöldum, sem Vestmannaeyja 
gosið hafði i för með sér, urðu enn meiri 
en ella vegna þess, að vinnuafl og aðrir 
framleiðsluþættir þjóðarbúsins voru þegar 
fullnýttir og ekki tókst með skipulegum að 
haldsaðgerðum á öðrum sviðum að skapa 
eðlilegt svigrúm fyr i r það mikla átak 
björgunar- og viðreisnarstarfs, sem unnið 
var í þágu Vestmannaeyja. 

Kem ég þá að þriðju orsök peningaþenslunnar: útlánaaukningu bankakerfisins. í 
heild jukust útlán banka og annarra inn 
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lánsstofnana um 7.640 millj. á árinu, sem 
var um 33% aukning, en árið áður höfðu 
útlán þessara aðila aukizt um rúmlega 20%. 
Þrátt f y r i r mikla aukningu innlána, sem 
fy lgd i peningaþenslu og hækkandi tekjum, 
jukust nettóskuldir bankanna við Seðla 
bankann um 334 millj. kr. Át t i þetta g í fur 
lega stökk í útlánum bankakerfisins mikinn 
þátt í að auka peningaeftirspurn, sér 
staklega á síðara helmingi ársins. í við 
ræðum Seðlabankans við viðskiptabankana 
vorið 1973 voru allir aðilar sammála um það, 
að nauðsynlegt væri að halda útlánaaukningu 
bankanna í skef jum og að hún fær i a. m. k. 
ekki upp f y r i r það, sem hún var árið áður. 
Með tilliti til óvissu um þróun verðlags og 
þjóðartekna þótti hins vegar ekki heppilegt 
að reyna að ganga f r á formlegu samkomulagi 
um útlánamarkmið viðskiptabankanna á 
árinu. Var reyndar búizt við því, að þröng 
lausafjárstaða mundi veita bönkunum 
nægilegt aðhald. Ti l þess að auka það enn 
frekar var innlánsbinding aukin tvívegis á 
árinu, í maí og september, og dró sú aukning 
úr ráðstöfunarfé bankanna, sem nam rúmum 
500 millj. kr. Loks voru vextir hækkaðir 
í byrjun maí um 2—3% með tilliti til hinn 
ar vaxandi verðbólgu og áhri fa hennar á 
aukningu spar i f jár . 

Þótt ætla megi, að þessi viðleitni til að 
hemja peningaþensluna haf i öll haft nokkur 
áhrif, nægðu þau engan veginn til að halda 
aukningu útlána og peningamagns innan 
viðunandi marka. Át t i hin óhóflega útlána 
stefna bankanna þar óneitanlega verulegan 
hlut að máli. Verðbólgan jók þar að auki 
sífellt eftirspurn e f t i r lánsfé, og vaxta 
hækkunin í maí reyndist allsendis ónóg í 
ljósi enn vaxandi verðbólgu á síðara helm 
ingi ársins. Verður því að horfast í augu 
við þá staðreynd, að ekki er á það að treysta, 
að viðskiptabankarnir geti haldið útlána 
aukningu sinni nægilega í skef jum við ja fn 
mikla verðbólgu og hér ríkti á s . l . ári, ef 
vextir eru mun lægri en nemur aukningu 
verðbólgunnar, svo að allir geta talið sér 
vísan gróða af því að taka lán til fjárfestingar, en sparif járeigendur tapa að sama 
skapi. 

Vöxtur verðbólgunnar. 
Er þá komið að lokum þess, sem ég hef 

að segja um árið 1973. Eins og ég sagði 
í upphafi máls míns, var þetta ár óvæntra 
atburða og sviptinga í efnahagsmálum bæði 
innanlands og utan. Hin stórfellda hækkun 
á útflutningsverðlagi bætti að vísu greiðslu 
stöðu þjóðarbúsins um tíma og kom í veg 
f y r i r þá aukningu viðskiptahallans, sem 
fyr irs jáanleg var í upphafi ársins, en sam 
tímis jók hún ásamt hækkandi innflutnings 
verðlagi á verðbólguvandann, sem þó var 
ærinn f y r i r . Um áramótin var verðbólgu 
vöxturinn kominn y f i r 30% á ársgrundvelli, 
j a fn f ramt því sem taf l utanríkisviðskipt 
anna snerist nú óðum Íslendingum í óhag 
vegna áframhaldandi hækkunar á innflutningsverðlagi, einkum á olíuvörum, en 
stöðnunar og síðar lækkunar á verðlagi 
mikilvægra íslenzkra útflutningsafurða. 
Þessi breyttu viðhorf fólu í sér ótvíræða 
aðvörun um það, að nauðsynlegt væri að 
gæta ýtrasta hófs bæði í launasamningum 
og áætlunum ríkisins og annarra opinberra 
aðila um útgjöld og lánveitingar. 

Því miður var þessum hættumerkjum 
ekki gef inn sá gaumur, sem skyldi. Launa 
viðræður drógust á langinn, og lauk megin 
samningunum ekki f y r r en í lok febrúar 
og þá með mun meiri launahækkunum en 
nokkur gat talið raunhæft við ríkjandi að 
stæður. Ekki tókst heldur í samningunum 
að fá neinar umtalsverðar endurbætur á 
því kerf i vísitölubindingar launa og verð 
lags, sem hefur reynzt einn helzti verð 
bólguvaldurinn á undanförnum árum. Mátti 
öllum vera ljóst, að með svo stórfelldri 
hækkun launakostnaðar væri hellt olíu á 
þann eld verðbólgu, sem magnazt hafði 
undanfarið ár. Af le iðingarnar létu heldur 
ekki á sér standa. 

Þegar í byrjun marz fóru að koma f ram 
merki vaxandi eftirspurnar og spákaup 
mennsku, er menn sáu f ram á afleiðingar 
launasamninganna og þeirra verðhækkana, 
sem í k jö l far þeirra sigldu. Þótt bankastjórn 
Seðlabankans væri ljóst, að við þann vanda, 
er við blasti, yrði ekki ráðið nema með víð 
tækum og alhliða ráðstöfunum í efnahags 
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málum, taldi hún mikilvægt, að þegar yrði 
reynt að beita þeim meðulum, sem tiltæk 
voru, til að hamla gegn hinni ískyggilegu 
verðbólguþróun. Bankastjórnin lagði því til 
hinn 12. marz s.1., að þegar í stað yrðu gerð 
ar peningalegar ráðstafanir, svo sem veru 
leg vaxtahækkun og útlánatakmarkanir í 
því skyni að hamla gegn versnandi greiðslu 
jöfnuði og aukinni f jár fest ingu og neyzlu, 
er að verulegu leyti stafaði af vaxandi verð 
bólguótta. Taldi bankastjórnin æskilegt, að 
þessar ráðstafanir yrðu gerðar hið fyrsta, 
þar sem dráttur gæti orðið á öðrum djúp 
tækari ráðstöfunum í efnahagsmálum. Ríkisstjórnin svaraði þessu erindi bankastjórn 
arinnar hinn 21. marz, og óskaði hún e f t i r 
því að vaxtahækkunin yrði ekki látin koma 
til framkvæmda, en málið mundi þó koma 
til athugunar að nýju í sambandi við vænt 
anlegar almennar ráðstafanir í efnahags 
málum. Jafnframt lýsti ríkisstjórnin sig 
fy lg jandi því, að unnið yrði að því að koma 
á samningum um útlánahámörk viðskipta 
bankanna. He fur bankastjórn Seðlabankans 
haldið þeim samningum áfram, og eru þeir 
nú komnir á lokastig, eins og síðar mun að 
vikið. 

Nú er að lokum svo komið, að ríkisstjórn 
in hefur lagt f ram á Alþingi víðtækt f rum 
varp um viðnám gegn verðbólgu, þar sem 
fyrs t og fremst er að því stefnt að stöðva 
víxlhækkanir verðlags og kaupgjalds f ram 
undir lok þessa árs. Einnig hefur frumvarp 
ið að geyma ákvæði um f járö f lun til f j á r 
festingarogendurskoðun á lánakjörum f j á r 
festingarlánasjóða. Ekki verður of mikil 
áherzla lögð á mikilvægi þess, að komið 
verði f r am ráðstöfunum til að stöðva vísi 
töluskrúfuna. Hins vegar er ljóst, að til 
stuðnings þeim aðgerðum, sem í frumvarp 
inu felast, er nauðsynlegt að gera einnig 
öflugar ráðstafanir á öðrum sviðum efna 
hagsmála, svo sem f jármálum ríkisins og 
peningamálum, ef tilætlaður árangur á að 
nást. Vi l ég því nota þetta tækifæri til að 
fara nokkrum orðum um stefnuna í peninga 
málum og það hlutverk, sem hún hefur að 
gegna við þessar aðstæður. 

Hagfræðingar greina y f i r le i t t á milli 

t vegg ja megintegunda verðbólgu, kostnað 
arverðbólgu og eftirspurnarverðbólgu, enda 
þótt þessir þættir séu oftast samofnir í 
reynd. í kostnaðarverðbólgu er hreyf ia f l 
verðþenslunnar fó lg ið í launahækkunum eða 
utanaðkomandi hækkunum á tilkostnaði. í 
eftirspurnarverðbólgu felst það hins vegar, 
að peningaleg eftirspurn eykst örar en vöru 
framboð, t. d. vegna hækkunar ríkisútgjalda eða útlánaþenslu bankanna, og veldur 
þannig beinum hækkunum á verðlagi og 
aukningu innflutnings. Verðbólga sú, sem 
við er að glíma hér á landi um þessar 
mundir, birtist í þessu hvoru tvegg ja og 
hún verður ekki hamin, nema ráðizt sé að 
vandanum f rá báðum hliðum. Sé reynt með 
f jármálalegum og peningalegum aðgerðum 
einum að stöðva aukningu peningamagns, 
án þess að hemill sé hafður á hækkunum 
launa og verðlags, mundi það brátt leiða til 
alvarlegs samdráttar í framkvæmdum og 
rekstri og þar með í atvinnu. Sé hins vegar 
látið við það sitja að stöðva áframhaldandi 
launahækkanir, en aukningu peningamagns, 
opinberra útgjalda og útlána f jár fes t ingar 
lánasjóða haldið áfram með sama hraða, 
mundi vaxandi eftirspurn e f t i r vinnuafli og 
vörum brátt gera allt viðnám gegn verð 
bólgunni að engu, ja fn f ramt því sem við 
skiptajöfnuðinum við útlönd væri stefnt 
í voða. Það er við þessari síðustu hættu, sem 
sérstaklega er ástæða til að vara, eins og nú 
standa sakir. Verði ekki gripið til öflugra 
aðgerða, er komi bæði í veg f y r i r greiðslu 
halla ríkissjóðs og annarra opinberra aðila 
og áframhaldandi útlánaþenslu banka og 
lánastofnana, er hætt við, að allar aðgerðir í 
launa- og verðlagsmálum verði unnar f y r i r 
gýg. Hér er hins vegar við er f ið vanda 
mál að fást, eins og nú mun nánar að vikið. 

Vandinn framundan. 
Er þá fyrs t að telja hinn stórfellda halla, 

sem fyrirsjáanlegur er á þessu ári, annars 
vegar í afkomu ríkissjóðs og f jármögnun 
opinberra framkvæmda, en hins vegar í út 
lánaáætlunum fjárfestingarlánasjóða. Án 
nokkurra frekari aðgerða stefna þessar 
áætlanir í a. m. k. 4.000 millj. kr. halla á 
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þessu ári. Hætt er þó við, að f járhagsvanda 
mál opinberra aðila séu enn vanmetin í 
þessum tölum, þar sem ekki er tekið tillit 
til greiðsluhalla ýmissa opinberra f y r i r 
tækja, sem m . a . stafar af því, að reynt 
hefur verið að halda verði á þjónustu þeirra 
niðri þrátt f y r i r öra hækkun rekstrarkostnaðar. Jafnvel e f t i r að tekið hefur verið 
tillit til f járöf lunart i l lagna hins nýja efna 
hagsmálafrumvarps, er meira en helmingur 
þessa f járhagsvanda enn óleystur. Það er 
meginnauðsyn, ef takast á að draga úr verð 
bólgunni, að þessa f j á r verði ekki aflað með 
þenslumyndandi lántökum, svo sem skulda 
söfnun i Seðlabankanum eða erlendum lán 
um. 

Frá sjónarmiði Seðlabankans er yfirvofandi greiðsluhalli ríkissjóðs mesta áhyggju 
efnið, enda væri óverjandi, að ríkissjóður 
stóryki skuldir sínar við Seðlabankann annað árið í röð á slíkum verðbólgu- og velti 
tímum. Er nauðsynlegt, að áætlanir um 
stöðu ríkissjóðs verði teknar til nýrrar 
endurskoðunar í sambandi við mörkun 
stefnunnar í efnahagsmálum nú á næstunni. 
Mun bankastjórn Seðlabankans legg ja mikla 
áherzlu á, að samkomulag verði gert við 
f jármálaráðuneytið um viðskipti ríkissjóðs 
við bankann, það sem e f t i r er ársins. 

Um f járvöntun f járfest ingarlánasjóða og 
ýmissa opinberra framkvæmda skal ég verða 
fáorður. Þótt komið sé f ram í maí, eru áætlanir í þessu efni enn ófrágengnar. Hins 
vegar virðist óhjákvæmilegt, að um veruleg 
an niðurskurð eða frestun útlána og fram 
kvæmda verði að ræða umfram það, sem 
þegar hefur verið ákveðið. Skiptir miklu um 
nýtingu f jármagns og vinnuafls, að slík 
endurskoðun far i f ram með skipulegum 
hætti og dragist ekki lengur en þegar er 
orðið. Sérstaklega verður að vara við því, 
að þessi f járhagsvandamál verði leyst með 
frekari erlendum lántökum, enda myndu 
þær hafa sömu áhrif til aukningar á inn 
lendri eftirspurn eins og um lán úr Seðla 
bankanum væri að ræða. Auk þess eru 
þegar fyr i rhugaðar svo miklar erlendar lán 
tökur á árinu eða sem svarar nálægt 5.500 

millj. kr. aukningu nettóskulda, að þar má 
engu við bæta. 

Kem ég þá að hinu meginvandamálinu í 
stjórn peningamála, en það er útlánaþensla 
bankakerfisins og jafnvægisleysi á lána 
markaðnum. Eins og ég hef þegar getið, er 
nú svo til fulllokið samkomulagi Seðlabank 
ans við viðskiptabankana um útlánahámörk 
á þessu ári. E r þar að því stefnt, að útlán 
viðskiptabankanna, önnur en lán endurseljanleg Seðlabankanum og lán veitt Fram 
kvæmdasjóði, hækki ekki meira en um 22% 
á þessu ári. Jafnframt er gert ráð f y r i r því. 
að útlánahámarkið verði nokkuð mismun 
andi e f t i r atvinnugreinum, þannig að undir 
stöðuatvinnuvegirnir fá i verulega gre iðar i 
aðgang að lánsfé en aðrir. Miðað við þessa 
útlánaaukningu er talið unnt að halda aukningu peningamagns nálægt 25% á árinu, en 
það ætti að nægia til þess að draga verulega 
úr peningaþenslunni, f rá því sem verið hefur að undanförnu. 

Þótt bankastjórn Seðlabankans leggi 
mikla áherzlu á þessi útlánahámörk og 
t reys t i á fyl lsta stuðning viðskiptabank 
anna, er hún engu að síður þeirrar skoðunar, að útlánum banka og f jár fes t ingar 
lánasjóða verði ekki stjórnað með viðunandi 
hætti með lánsfjárskömmtun einni saman. 
Á meðan hæð vaxta er langt f y r i r neðan 
aukningu verðbólgunnar hlýtur eftirspurn 
e f t i r lánsfé að vera illviðráðanleg, þar sem 
allir v i l ja t r ygg j a sér fyrirhafnarlausan 
gróða með því að taka lán og festa það í 
eignum, sem sífellt hækka í verði. Sá gróði, 
sem þannig fellur skuldurunum í skaut, er 
tekinn úr vasa sparif járeigenda, lífeyrissjóða og annarra almennra sjóða, sem sífellt 
rýrna vegna verðbólgunnar. A f þessum sök 
um hefur bankastjórn Seðlabankans lengi 
talið það nauðsynlegt . að vextir og önnur 
lánskjör verði látin breytast bæði meira og 
oftar en verið hefur á undanförnum árum 
í því skyni, að t ryggð sé eðlileg ávöxtun á 
sparifé og almenningssjóðum. 

Í áðurnefndu frumvarpi ríkisstjórnarinn 
ar er lagt til, að lánskjör allra f jár fes t ingar 
lánasjóða verði tekin til endurskoðunar, þar 
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á meðal vextir og verðtryggingarákvæði. 
Hér er vissulega um nauðsynjamál að ræða, 
en það er ekki síður mikilvægt, að vaxtakjör 
banka og annarra innlánsstofnana séu í 
samræmi við þá verðlagsþróun, sem ríkir 
í landinu. Bankastjórn Seðlabankans er 
þeirrar skoðunar, að ákvarðanir í þessum 
efnum þoli ekki öllu lengri bið en orðin er. 

É g er þá kominn að lokum þessa máls, 
sem er f lutt við óvenjulegar aðstæður, bæði 
að því er varðar þróun þjóðarbúskaparins 
og ákvarðanatöku í efnanagsmálum. É g 
held samt, að engum, sem til þekkja, bland 
ist hugur um það, að Íslendingar standa 
nú f rammi f y r i r óvenjulega erf iðum efna 
hagslegum vanda, sem of lengi hefur dregizt að sinna sem skyldi. Hér hefur að undanförnu magnazt verðbólga, sem hlýtur að 

stefna stöðu þjóðarbúsins út á við og allri 
skipulegri efnahagsstarfsemi i bráða hættu, 
ef ekki er þegar spyrnt við fótum. 

Þegar slíkan vanda ber að höndum, hlýtur 
Seðlabankinn að setja það markmið öllu 
öðru ofar að varðveita traust og greiðslu 
getu þjóðarbúsins út á við, því að á því 
veltur efnahagslegt sjálfstæði þjóðarinnar 
og framtíðarheill. Honum er því nauðsyn 
legur einn kostur að beita ýtrasta aðhaldi 
í öllum viðskiptum sinum bæði við banka 
og opinbera aðila. Jafnframt hlýtur hann 
að styðja heils hugar allar raunhæfar að 
gerðir ríkisstjórnar og Alþingis til þess að 
vinna bug á verðbólguvandanum og t rygg ja 
að nýju viðunandi ja fnvægi í efnahagsmál 
um þjóðarinnar. 



Gylfi Þ. Gíslason: 

Séra Arnljótur Ólafsson, 150 ára minning 

Erindi, f lutt í Hátíðasal Háskóla Íslands á samkomu, 
sem Viðskiptadeild Háskólans og Félag viðskiptafræðinga 
og- hagrfræðinga efndu til 24. nóvember 1973 vegna 150 
ára afmælis séra Arnljóts Ólafssonar alþingismanns, 
höfundar fyrsta íslenzka fræðiritsins um hagfræði. 

Mannlíf er margslungið. Örlög manna 
eru ólík og misjöfn þau áhrif, sem þeir 
hafa með ævistarfi sínu. En saga Íslendinga, bæði að fornu og nýju, er furðu 
auðug að einkennilegum atburðum, 
jafnvel ótrúlegum, og líf margra þeirra, 
sem hafa mótað hana, er ævintýri líkast. 

Hinn 21. nóvember 1973 voru liðin 
150 ár frá fæðingu eins þeirra manna, 
sem mest komu við sögu Íslendinga á 
síðari hluta 19. aldar og segja má um 
með sanni að haft hafi víðtæk áhrif og 
átt sér einstakan æviferil. Hann var 
jafnframt sá, sem skrifaði fyrsta fræði 
ritið um hagfræði á íslenzka tungu, 
séra Arnljótur Ólafsson, prestur í 
Sauðanesi og alþingismaður. 

Auðvitað er það einskær tilviljun, að 
nú á þessu ári skuli vera liðin 250 ár 
frá fæðingu þess manns, sem oftast er 
talinn höfundur hagfræðinnar, Adams 
Smiths, en jafnframt 150 ár frá fæðingu þess Íslendings, sem fyrstur skrif 
aði fræðirit um hagfræði, séra Arnljóts 
Ólafssonar alþingismanns. Það kann að 
vera hæpið að telja Adam Smith höfund 

hagfræðinnar. Segja má, að slíkar stað 
hæfingar séu varhugaverðar. Auðvitað 
höfðu fjölmargir hugsað og ritað um 
efnahagsmál fyr ir hans daga. Og sé 
hagfræði hans borin saman við efni 
þeirrar vísindagreinar, sem nú ber þetta 
heiti, er munurinn svo mikill, að megin 
hluti þeirrar hagfræðiþekkingar, sem 
nútímamaður hefur á valdi sínu, verður 
ekki rakinn til hans. 

Einföld og auðskilin dæmi má nefna 
um muninn á viðfangsefnum Adams 
Smiths og nútíma hagfræði. Fyrsti 
kaflinn í höfuðriti Adams Smiths, „The 
Wealth of Nations" eða „Auður þjóð 
anna", fjallar um verkaskiptinguna og 
gildi hennar. Hann tekur gerð saum 
nála sem dæmi um gildi verkaskiptingar. Hann bendir á, að nálagerð sé 
orðin sérstök iðngrein. Hann segir rétti 
lega, að iðnaðarmaður, sem ekki hafi 
hlotið þjálfun í framleiðslu nála eða 
meðferð þeirra véla, sem notaðar séu í 
iðngreininni, gæti eflaust varla fram 
leitt eina nál á dag, þótt hann legði sig 
allan fram, og áreiðanlega ekki 20 nálar. 
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En síðan lýsir hann því, hvernig nála 
framleiðsla fari fram með því að skipta 
henni í mörg verk og fela hvert um sig 
einstökum manni eða hópi manna og 
hagnýta við þau sérstakar vélar. Og 
hann rekur, hvernig hver maður geti 
framleitt 4.800 nálar á dag með þessu 
móti. 

Okkur þykja þetta e . t . v . ekki merkileg sannindi. En enginn hafði sagt þau 
fyrr , a. m. k. ekki með þeim skýra og 
ljósa hætti og þeim skilningi á gildi 
verkaskiptingarinnar, sem Adam Smith 
gerði í upphafi hins mikla rits síns. 

Viðfangsefni og umfram allt vinnuaðferðir nútíma hagfræði eru um margt 
ólíkar athugunum Adams Smiths á 
verkaskiptingunni, þótt oft sé þar um 
að ræða sams konar skarpskyggni á 
einföld sannindi efnahagslífsins, sem 
verða þá fyrst hverjum manni ljós, þegar á þau hefur verið bent. Sem dæmi um 
viðfangsefni nútíma hagfræði má nefna 
rannsóknir Wassily Leontiefs prófess 
ors við Harvardháskóla, sem fyr i r 
nokkrum vikum fékk Nóbelsverðlaunin 
í hagfræði. Hann er höfundur aðferðar 
við rannsóknir á framleiðslukerfinu í 
heild, sem nefnd er „Aðfanga- og af 
urðagreiningin", „input-output analysis" á ensku máli, og f jal lar um inn 
byrðis samhengi framleiðslugreina hagkerfisins og víxláhrif þeirra á milli. Aðferðin lýsir í reynd hinum margslungnu 
tengslum milli einstakra atvinnugreina 
og notkun þeirra á framleiðsluþáttum, 
þar sem ein grein þiggur af annarri. 
Þessum rannsóknaraðferðum verður 
ekki beitt að marki nema með því að 
hagnýta stórar tölvur. Með því að beita 
þessum aðferðum hefur verið leitazt við 
að leysa úr mörgum spurningum, sem 
áður virtist ókleift að svara. Þegar 
stjórnvöld í Bandaríkjunum vildu t . d . 
fá hugboð um, hver áhrif það hefði, 

bæði beint og óbeint, á atvinnustig og 
umsvif í Bandaríkjunum í heild og í 
einstökum atvinnugreinum, þegar tiltek 
in breyting yrði á útgjöldum ríkissjóðs 
Bandaríkjanna vegna þess, að styrjald 
arrekstri í Indó-Kína yrði hætt, var svar 
fundið eftir aðferðum Leontiefs með 
hjálp stórra tölva. 

En þótt Adam Smith hafi eflaust ekki 
búið yf ir allri þeirri þekkingu, sem hag 
fræðin hefur safnað um efnahagsmál 
síðan á hans dögum, og hún verði ekki 
rakin til hans, má samt í þeim skilningi 
telja hann föður hagfræðinnar, að hann 
varð fyrstur manna til þess að f jal la um 
vandamál efnahagslífs á hreinum og 
ómenguðum vísindagrundvelli. Rit 
hans um „Auð þjóðanna" er í raun og 
veru fyrsta hreina vísindaritið um efna 
hagsmál og er að því leyti eitt af stór 
virkjum mannlegrar hugsunar. 

Grundvallarhugmyndir „Auðs þjóð 
anna" eru tvær: Gildi viðleitni einstaklings til þess að efla hag sinn og gildi 
frelsis. Kenningar Adams Smiths hafa 
oft verið túlkaðar þannig, að hann hafi 
talið eigingirni dyggð. Í eimspekiritum hans kemur þvert á móti fram, að 
hann telur siðferðileg tengsl manna á 
milli eiga að grundvallast á samúð. En 
í ritinu um „Auð þjóðanna" var hann 
að rannsaka, hvernig menn hegðuðu sér 
í reynd, þegar þeir öfluðu sér tekna og 
sköpuðu auð. Þá þóttist hann sjá, hvert 
gildi viðleitnin til þess að efla eigin 
hag hefði. 

Hin höfuðkenning hans var um frelsið. Á hans dögum hafði efnahagslíf 
Evrópu lengi verið mótað af sjónar 
miðum kaupauðgisstefnunnar svo 
nefndu eða „merkantilismans", stefnu, 
sem miðað hafði kenningar sínar við 
þarfir hinna nýju þjóðríkja og taldi víð 
tæk afskipti valdhafa af efnahagslífi 
nauðsynleg. Á 18. öld voru þessi afskipti 



orðin að lamandi höftum á framtak og 
framþróun. Í riti sínu rannsakaði Adam 
Smith, hvaða áhrif frelsi myndi hafa á 
athafnir manna og efnahagslíf. Auðvit 
að átti það mikinn þátt í, hversu mikla 
athygli bókin vakti, að samkvæmt niðurstöðum hennar var ríkjandi stefna 
röng. Kenningar bókarinnar voru gagn 
rýni á skoðanir meiri hluta stjórnmála 
manna þeirra tíma. En jafnframt voru 
tímarnir að breytast í Bretlandi. Iðn 
byltingin var að hefjast. Þegar nýjar 
kenningar voru settar fram af slíkri 
snilld, sem gert var í riti Adams Smiths, 

þá hlaut að verða hlustað, stoðum var 
rennt undir þróun, sem var að hefjast, 
og henni beint á nýjar brautir. 

Rúmum eitt hundrað árum eftir að 
Adam Smith birti bók sína um „Auð 
þjóðanna", birti íslenzkur prestur og 
alþingismaður, séra Arnljótur Ólafsson, 
fyrstu bókina, sem út kom á íslenzku um 
þau efni, sem við nú nefnum hagfræði. 
Það er bókin „Auðfræði", sem Hið íslenzka bókmenntafélag gaf út í Kaup 
mannahöfn árið 1880. Mér þykir ekki 
ólíklegt, að einhver spyrji, hvers vegna 
séra Arnljótur hafi ekki nefnt bók sína 
hagfræði eða einhverju heiti, sem var í 
tengslum við það orð. Skýring þess á 
sér nokkuð sérstæða sögu. 

Ég athugaði það einu sinni hvar orðið 
hagfræði kæmi fyrst fyr ir í þeim ritum, 
þar sem helzt mátti búast við notkun 
orðsins. Það reyndist einmitt vera í rit 
gerð eftir séra Arnljót Ólafsson í 
„Skýrslum um landshagi á Íslandi", sem 
út komu árið 1857. Nefnir hann ritgerð 
ina: „Um landshagfræði Íslands, efni 
hennar og niðurskipan." Ritgerðin hefst 
á þessum orðum: „Hagfræðin er skýring 
á högum lands og lýða, framsögð í töl 
um." Hafi séra Arnljótur búið til orðið 
„hagfræði", en það þykir mér sennilegast, hefur hann verið að þýða erlenda 
orðið „statistik", enda orðið hagfræði í 
raun og veru bein þýðing á því orði, en 
stofn þess er orðið „stato", sem þýðir 
ástand eða hagur. 

Um þá fræðigrein, sem nefnd var 
„ökonomi" á erlendum málum, hafði 
auðvitað ýmislegt verið ritað á íslenzku, 
áður en séra Arnljótur skrifaði f y r r 
nefnda ritgerð sína. Fyrsta íslenzka 
þýðingin á þessu orði, sem ég hef rekizt 
á, er hjá Ólafi Stephensen stiftamt 
manni, í ritgerð hans „Um jafnvægi 
bjargræðisveganna á Íslandi" í gömlu 
Félagsritunum 1787. Þýðir hann orðið 
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þar með búvísi, og er það í rauninni 
bókstafleg þýðing orðsins, sem komið 
er úr grísku, dregið af orðinu „oikos", 
sem þýðir hús, bú eða búskapur. Tæpum 
20 árum siðar notar séra Björn Hall 
dórsson orðið hagspeki í þessari sömu 
merkingu. Jón Sigurðsson notar orðið 
bústjórnarfræði i merkingunni „ökonomia" i grein í Nýjum félagsritum 
1842. En 1850 þýðir Gísli Brynjólfsson 
eriendu heitin „political economy" eða 
„ökonomi" með orðinu þjóðmegunar 
fræði. Varð það smám saman langal 
gengasta heitið á fræðigreininni „ökonomi" og t. d. tekið upp í bókaskrá 
Landsbókasafnsins, sem samin var 1887 
og notuð er enn í aðalatriðum. Þegar 
Arnljótur Ólafsson samdi rit sitt á ár 
unum fyr i r 1880, notaði hann orðið þjóð 
megunarfræði sem heiti á fræðigrein 
inni „ökonomi". En hann skiptir efni 
þjóðmegunarfræðinnar í tvennt, í auð 
fræði og félagsfræði. Hann segir í for 
mála bókar sinnar m. a.: 

„Auðfræðin hljóðar um hin almennu 
lög auðsins, en félagsfræðin skýrir, 
hvernig lögum þessum er fylgt, og bendir til, hvernig þeim á að fy lg ja í mann 
félaginu og þjóðfélaginu, í löggjöf þess 
og landsstjórn." 

Séra Arnljótur notar því orðið auð 
fræði í svipaðri merkingu og nútíma 
hagfræðingar tala um fræðilega hag 
fræði eða „ökonomisk teori", en félags 
fræði í þeirri merkingu, sem nú er lögð 
í orðin hagnýt hagfræði eða „ökonomisk 
politik". 

Á þessum árum og áratugum táknaði 
orðið þjóðmegunarfræði m . ö . o . „ökonomi", en orðið hagfræði „statistik". 
Aðrir en þeir, sem sérfróðir voru um 
þessi efni, gerðu sér hins vegar ekki 
grein fyr i r því, hver munur væri á 
„ökonomi" og „statistik". Smám saman 
var farið að nota það orð, sem styttra 

var og tungutamara, um hvor tveggja 
fræðin, þ. e. orðið hagfræði. Það voru 
yfirleitt sömu mennirnir, sem stund 
lögðu á hvort tveggja, „ökonomi" og 
„statistik", og við þá festist smám sam 
an heitið hagfræðingur. Það er ekki 
f y r r en kennsla í viðskiptafræðum er 
tekin upp við Háskólann 1941, að tekið 
er að nota sérstakt orð fyr i r „statistik", 
þ .e . orðið tölfræði. Frummerking orðs 
ins hagfræði lif ir hins vegar enn í heiti 
Hagstofu Íslands og rita hennar, sem 
heita Hagskýrslur. 

Séra Arnljótur Ólafsson verður ekki 
talinn höfundur íslenzkrar hagfræði í 
þeim skilningi, að hann hafi hugsað eða 
skrifað fyrstur Íslendinga um þau efni, 
sem við nú nefnum hagfræði. En hann 
er fyrsti Íslendingurinn, sem semur vísindarit um fræðilega hagfræði. Í sögu 
islenzkrar hagfræði skipar hann því 
hliðstæðan sess og Adam Smith í sögu 
hagfræðinnar y f i r höfuð að tala. Þeir 
eiga það sameiginlegt að vera braut 
ryðjendur á vísindasviði, á sviði þeirra 
vísinda, sem f jal la um efnahagsmál. í 
1. kapítula rits síns segir séra Arnljótur, 
að auðfræðin hljóði einkum um þær al 
mennu reglur og lög, er auðsafni fylgi, 
svo og dreifing og skipting auðsins 
manna milli, nautn hans og eyðing. Hér 
er augljóslega um vísindalega afmark 
að viðfangsefni að ræða. Séra Arnljótur 
ætlar auðfræðinni að vísu nokkru víð 
ara viðfangsefni. Hann bætir því við, 
að hversu ágætur og ómissandi sem auð 
urinn sé og vera kunni, þá sé það víst, 
að hann hafi eigi tilgang sinn í sjálfum 
sér, heldur sé hann meðal og verkfæri 
í höndum mannsins. Hann segir: „Auð 
urinn er eigi til handa sjálfum sér, heldur handa manninum, hann er til þess að 
fylla óskirnar, seðja löngunina, bæta úr 
þörfunum, fullnægja fýsnunum, engan 
veginn hinum líkamlegu fýsnum og 
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þörfum eingöngu, heldur og hinum and 
legu: Menntafýsninni, menningarþörf 
inni, fagurfýsninni, listunum, íþróttum 
um, bókfræðinni." Og enn segir hann: 
„Auðfræðin er eigi aðeins skilgetin 
systir hagfræðinnar og stjórnfræðinnar, heldur er hún og náskyld frændkona 
siðfræðinnar og réttboðin fóstra þegn 
skyldubálks í lögfræðinni. Hún er meginþáttur í framfarasögu mannkynsins 
og tekur yf ir sama efni sem einn meginkafli guðfræðinnar. En í svo yfirgrips 
miklum skilningi er réttara að nefna 
auðfræðina félagsfræði." 

Í samræmi við þetta sjónarmið fjallar 
séra Arnljótur einnig um siðfræðileg 
efni í riti sínu. Í kaflanum „Samkeppnin og sjálfselskan" segir hann t . d . : 

„ . . . .aðgætanda er, að sjálfselskan er 
meginafl og að mennirnir eru engan 
veginn misgóðir eftir því, hve mjög þeir 
elska sjálfan sig, heldur einmitt eftir 
hinu, hvað þeir elska hjá sjálfum sér 
og í sínum kjörum . . . ., þykir mér það 
undarleg og ósönn kenning, er allir þeir 
flytja, er kenna, að maðurinn elski sjálf 
an sig, þá er hann elskar hið lága og 
svívirðilega, en elski eigi sjálfan sig, 
þá er hann stundar á hið háleita og 
lofsverða, hið frægilega og göfuglynda." 

Þótt skilgreining séra Arnljóts á auð 
fræði sinni sé nokkru víðtækari en al 
mennt tíðkaðist, f jallar bókin um það, 
sem nú er kallað fræðileg hagfræði. 
Kaflar hennar bera heitin: „Merking 
og umdæmi auðfræðinnar", „Maðurinn, 
löngun hans og þörf", „Þörf, þarfleiki, 
fullnægja", „Nytsemin eða þarfleikinn, 
náttúran og vinnan", „Mannrétturinn 
eða mannfrelsið", „Viðskiptin, kaup 
skapur, verzlun", „Samkeppnin og 
sjálfselskan", „Verðið, verðlagið", 
..Gildi, mæti", „Féð og auður", en undir 
fyrirsögn þess kafla er: „Siðgæðisþýðing 
auðsins", og kemur í því m.a. fram hin 

víðtæka skilgreining hans á viðfangs 
efnum hagfræðinnar, þ . e . tengslin við 
siðfræðina. 

Í formála tekur höfundurinn fram, 
að langmest hafi hann farið eftir kenn 
ingum Friðriks Bastiats, nafnfrægs 
fransks auðfræðings, í alkunnu riti 
hans, Harmonies Economiques. Bastiat 
hafði tileinkað sér kenningar Adams 
Smiths, og er rit Arnljóts Ólafssonar, 
fyrsta íslenzka fræðiritið um hagfræði, 
því skrifað á grundvelli kenninga Adams Smiths og í anda hans. Þessar kenningar voru þá fyrir löngu orðnar svo 
að segja alls ráðandi í ritum um efna 
hagsmál. Að því leyti er rit Arnljóts 
ekki byltingarkennt eins og rit Adams 
Smiths á sínum tíma og ekki í andstöðu 
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við ríkjandi kenningar um efnahagsmál. 
Miklu fremur má segja, að það sé kynningarrit á þeim kenningum, sem þá voru 
uppi og viðurkenndar með nálægum 
menntaþjóðum. En einnig það er merki 
leg staðreynd, að árið 1880 skuli jafn 
fámenn útkjálkaþjóð og Íslendingar 
eignast jafnágætt kynningarrit á jafn 
ungum vísindum og fræðileg hagfræði 
þá hlaut að teljast. Það er umtalsvert 
afrek, að íslenzkur prestur og alþingis 
maður skuli kynna sér jafnvel og raun 
ber vitni grundvallaratriði fræðilegrar 
hagfræði eftir miðja 19. öld og gera 
efninu jafngóð skil og hann gerir í riti 
sínu. Það ber ekki aðeins vott um 
óvenjulegan áhuga á þjóðfélagsmálum, 
heldur sýnir einnig sérstæðan hæfileika 
til vísindastarfa. 

En hver var Arnljótur Ólafsson? 

Hann fæddist 21. nóv. 1828 á Auðólfsstöðum í Langadal í Húnavatns 
sýslu. Faðir hans var Ólafur bóndi 
Björnsson, og hafði fjölskyldan lengi 
búið þar á eignarjörð sinni. Kona Ólafs 
var Margrét Snæbjörnsdóttir prests í 
Grímstungu. Bróðir Snæbjarnar, afa 
Arnljóts, var Brynjólfur Halldórsson 
gullsmiður, faðir Þóru, er var móðir 
Péturs biskups og þeirra bræðra. 

Þótt gáfur hins unga pilts hafi komið 
snemma í ljós, var hann þó settur seint 
til mennta eða um tvítugt. Í þrjá vetur 
stundaði hann nám hjá ýmsum prestum 
og fékk að hlýða á kennslu í Bessastaða 
skóla. Þegar Lærða skólanum var komið 
á fót í Reykjavík 1846, settist Arnljótur 
í 2. bekk skólans, þá 23 ára gamall. 
Skólaárin í Lærða skólanum urðu sögu 
leg. Arnljótur var enginn unglingur 
lengur og hefur eflaust, eins og margir 
aðrir fullorðnir skólapiltar, átt erfitt 
með að una ströngum skólareglum. Með 
an hann var í skólanum eða veturinn 
1849—50 varð uppþot það innan skólans 

gegn Sveinbirni Egilssyni rektor, sem 
endaði með „pereatinu" fræga í janúar 
1850. Var Arnljótur talinn einn af for 
göngumönnum þessarar uppreisnar og 
var vikið úr skóla fyr i r þær sakir. Ár i 
síðar eða 1851 fékk hann þó leyfi til 
þess að ljúka burtfararprófi frá skólanum. 

Það sama sumar fór hann til Kaup 
mannahafnar og hóf nám við háskólann 
þar. Hann hóf nám í málfræði, en tók 
fljótlega að leggja fyrst og fremst stund 
á hagfræði, en tók þó aldrei próf í þeirri 
grein. Hann tók að sér ýmis störf og hóf 
að rita talsvert um efnahagsmál, aðal 
lega á Íslandi, en einnig í öðrum löndum. 
Hann skrifar t. d. um nauðsyn búnaðar 
félaga árið 1852, og er það fyrsta rit 
gerð hans um efnahagsmál. Hvetur 
hann til stofnunar slíkra félaga á Ís 
landi og jafnframt til þess, að komið 
verði á fót allsherjarbúnaðarfélagi fyr ir 
landið allt. Hann ritaði á þessum árum 
einnig merkar ritgerðir í landshags 
skýrslurnar og tók að sér ritstjórn 
Skírnis fyr i r Bókmenntafélagið. 

Grímur Thomsen hefur kynnzt þess 
um unga, íslenzka efnismanni í Danmörku og augljóslega fengið mætur á 
honum. Fyrir milligöngu Gríms Thom 
sen varð Arnljótur heimiliskennari hjá 
danskri aðalsfjölskyldu, Blixen-Finecke 
barón, en kona hans var Ágústa prins 
essa, systir Lovísu, er síðar varð drottning Dana, konu Kristjáns IX. Ferðaðist 
Arnljótur með baróninum og syni hans 
suður um Evrópu, og má geta nærri, 
hvílík reynsla slíkt varð bráðgáfuðum, 
íslenzkum ungum manni. 

Réttum 10 árum eftir að Arnljótur 
Ólafsson lauk prófi úr Lærða skólanum 
í Reykjavík, eða árið 1861 trúlofaðist 
hann Hólmfríði, dóttur séra Þorsteins 
á Hálsi í Fnjóskadal Pálssonar og Val 
gerðar Jónsdóttur frá Reykjahlíð. Sama 
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haust hóf hann nám í guðfræði í Presta 
skólanum í Reykjavík, 38 ára gamall, og 
búinn að sitja þrjú ár á Alþingi. Hann 
hefur eflaust talið eðlilegt að tryggja 
sér embætti og leggja traustan grund 
völl að f járhag fjölskyldu. Það hefur 
ekki verið áhugi á guðfræði né prests 
skap í sjálfum sér, sem ráðið hefur 
ákvörðun hans um að ganga í Presta 
skólann. En hann tók þar próf eftir tvö 
ár eða árið 1863. Námið mun honum þó 
ekki hafa líkað nema í meðallagi vel, ef 
dæma má eftir ummælum hans síðar 
í blaðagrein um fyrirhugaðan lagaskóla. 
Þar spáir hann því, að við Lagaskólann 
muni verða „sama leiðinlega andadrep 
andi fyrirlestragutlið, sem einlægt er í 
Prestaskólanum". En því marki náði 
hann á tilskildum tíma að hljóta guð 
fræðipróf, og var hann sama haust vígður til Bægisár í Hörgárdal. Þegar næsta 
vor eða 1864 kvæntist hann unnustu 
sinni, og hófu þau búskap á Bægisá. 

Kom fljótlega í ljós, að séra Arnljótur 
var mikill búmaður og mjög fram 
kvæmdasamur. Hann gerðist vel efnaður og hafði, þegar f rá leið, stjórn á 
f jórum jörðum: Bægisá, Garðshorni, 
Miðólfsstöðum og hluta af Myrká. í 26 
ár var hann prestur á Bægisá. Árið 
1889 var honum veitt Sauðanespresta 
kall, og flutti hann þegar í stað þangað 
og bjó til dauðadags. Meira en helming 
þess tímabils, sem hann var prestur á 
Bægisá, var hann oddviti í Glæsibæjar 
hreppi og þótti þar mjög stjórnsamur. 
Hann lét einnig atvinnumál og verzlunarmál til sín taka, var t .d . hvatamaður 
að stofnun „Hlutafélags Eyfirðinga" og 
fyrsti formaður bráðabirgðastjórnar 
þess, en það var stofnað til þess að 
kauna skip, sem strandað hafði í Ey ja 
firði, láta gera við það og hef ja síðan 
útgerð þess. Var þetta skipið „Grána", 
en þetta heiti var í fyrstu uppnefni 

kaupmanna, sem voru félaginu andvígir. 
En hér var um að ræða upphaf „Gránu 
félagsins", sem varð stórfyrirtæki undir 
forystu Tryggva Gunnarssonar. Séra 
Arnljótur var og áhugamaður um skóla 
mál. Var hann t. d. fyrsti flutningsmað 
ur að frumvarpinu um stofnun Möðru 
vallaskóla, sem Alþingi samþykkti árið 
1877. 

Séra Arnljótur Ólafsson hefur án efa 
verið einn þeirra manna, sem sópaði að 
með sérstökum hætti, hvar sem hann 
kom eða fór. Hann hefur borið með sér 
sterkan persónuleika. Margar frásagnir 
eru af því, er piltar í Möðruvallaskóla 
urðu veturinn 1880—81 svo óánægðir 
út af fæði, sem þeir fengu, að lá við 
uppreisn. Höfðu skólapiltar kvartað við 
Hjaltalín skólameistara og amtmann, en 
án þess að þær úrbætur fengjust, er 
þeir vildu sætta sig við. Kom þá upp sú 
hugmynd að leita til séra Arnljóts, og 
var einn skólapilta sendur á fund hans. 
Hann var höfðingi í héraði, þingmaður, 
sextugur að aldri, og allir vissu um 
áhuga hans á Möðruvallaskóla. Séra 
Arnljótur brá við skjótt og fór strax til 
skólans með þeim, sem flutt hafði hon 
um boðin. Séra Arnljótur kallaði sam 
an fund í skólanum, hélt þar hálftíma 
ræðu og mælti fyr i r um, hvernig málið 
skyldi leyst, en svo brá við, að allir 
gerðu eins og hann vildi, skólameistari, 
kennarar og skólapiltar. 

Friðrik Guðmundsson segir frá þess 
um atburðum i fyrra bindi Endurminninga sinna, en hann var fæddur 1861, 
var þennan vetur í Möðruvallaskóla, en 
varð síðar nágranni séra Arnljóts, er 
hann hafði flutzt að Sauðanesi, átti þar 
í miklum brösum og deilum við hann um 
langt skeið, en þó virðast þeir hafa verið 
vinir. Friðrik lýsir því svo, er séra Arn 
ljótur kom til fundarins í skólanum: 

„Enginn maður, sem ég hefi séð, hefir 
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strax í fyrsta skipti krafizt af mér jafn 
mikillar eftirtektar og séra Arnljótur. 
Hann var mikill á velli, um 6 fet á hæð 
og svaraði sér vel á allan vöxt, framúr 
skarandi vel til fara, hreinn og fínlegur. 
Það var eitt hið fyrsta, sem ég rak mig 
á, að annaðhvort væri mikið á hann 
logið um óhrein afskipti í ýmsum grein 
um, eða þá að gamli málshátturinn „allt 
er hreinum hreint" sannaðist ekki á hon 
um, því tandurhreinni og fægðari hafði 
ég engan annan séð. Hann var lítið far 
inn að hærast og hafði f jarska mikið 
nokkurn veginn svart skegg. Það var 
klofið á miðri hökunni og var því eins og 
tveir vængir, sem lögðust ofan á brjóst 
ið, og þegar hann sat og talaði óáreittur, 
tók hann þessa skeggvængi sinn í hvora 
hönd, sneri lítið eitt upp á þá og strauk 
þeim ofan í brjóstvasana á frakkanum 
sínum, en þar höfðu þeir þó engan frið, 
því hann þurfti hvað eftir annað að 
kasta höfðinu afturábak og staðfesti þá 
með vingjarnlegu brosi það, sem hann 
hafði sagt. Allur var svipur hans til 
komumikill." 

Björn M. Ólsen lýsir séra Arnljóti svo 
í minningargrein í Andvara árið 1906, 
að hann hafi verið ,,hár maður vexti og 
karlmannlegur, fríður í andliti, nefið 
nokkuð bogið og fremur stórt, en sómdi 
sér vel, augun snör, og lék oft bros á 
vörum. Viðmót hans var þýtt og ljúf 
mannlegt, og allra manna var hann 
skemmtilegastur og fyndnastur í við 
ræðum, gleðimaður mikill, en kunni þó 
hóf sitt. Í viðskiptum sínum við aðra 
menn mun hann ekki hafa viljað láta 
hlut sinn," segir Björn M. Ólsen, ,,og 
er það engin furða um þann mann, sem 
telur sjálfselskuna," — hér biður Björn 
M. Ólsen menn vel að athuga, að hann 
eigi við „hina sönnu, en ekki hina 
skammsýnu sjálfselsku," og nú vitnar 
Björn M. Ólsen til séra Arnljóts Ólafs 

sonar sjálfs: „manninum meðskapaða 
og gefna honum til viðhalds og verndunar, vegs og sóma," en þannig tekur 
séra Arnljótur til orða í Auðfræði sinni. 
Björn M. Ólsen telur hann hafa verið 
sanngjarnan og hinn áreiðanlegasta og 
skilvísasta um allt, sem hann lofaði. 
Vitnar Björn til þess, sem svili hans, 
Skafti Jósepsson, hafi sagt um hann: 
„Óvinir hans töldu hann klókvitran, en 
hann var hreinn og beinn." 

Skapti Jósepsson sagði einnig um 
hann, og undir það tekur Björn M. 
Ólsen, að hann hafi verið „hin fegursta 
fyrirmynd sem heimilisfaðir, ástríkur 
eiginmaður og faðir barna sinna". Segir 
Björn M. Ólsen, að hvergi á Íslandi 
hafi hann séð ánægjulegra né fegurra 
heimilislíf en í Sauðanesi, og hafi hús 
freyjan auðvitað ekki valdið því síður 
en húsbóndinn. 

Þau hjónin voru mjög samhent, bæði 
í bústjórn og einkalífi. Þeim varð átta 
barna auðið, sex dætra og tveggja sona. 
Þótt kona hans hafi verið 16 árum yngri 
en hann, dó hún engu að síður á undan 
honum. Hún dó í Kaupmannahöfn árið 
1904, en þangað hafði hún farið til þess 
að leita sér lækninga. Arnljótur var 
sjálfur sjúkur heima og tók andláts 
fregn konu sinnar nærri sér. En hann 
lifði það, að hún væri jarðsungin í 
heimahögum. En þá lauk þreki, sem 
hafði verið með ólíkindum á langri ævi. 
Hann andaðist daginn eftir. 

Að framan hefur verið rætt um rit 
störf séra Arnljóts Ólafssonar um hag 
fræði og efnahagsmál. En hann ritaði 
um miklu fleiri efni, og bera þau skrif 
hans þess glöggan vott, að hann hefur 
verið fróður maður á mörgum sviðum, 
i heimspeki, sagnfræði og bókmenntum 
Íslendinga, gömlum og nýjum. 

Hann samdi fyrstu ritgerðina, sem til 
er um rökfræði á íslenzku, og birtist hún 
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í 12.árgangi Tímarits Hins íslenzka bók 
menntafélags. Ritstjórn hans á Skírni 
sýnir glögglega, hversu vel hann var að 
sér í sagnfræði, einkum samtímasögu, 
og bera fréttir hans af útlendum atburð 
um ljóst vitni þekkingu hans og áhuga 
á efnahagsmálum og stjórnmálum 
Evrópulanda. Sá, sem á þessum árum 
ritaði um heimspeki, efnahagsmál og 
stjórnmál, hlaut að verða þess var, 
hversu mörg orð skorti á íslenzku um 
ýmis hugtök á þessum sviðum. Var séra 
Arnljótur orðhagur maður. Þess hefur 
áður verið getið, að líklegast sé, að hann 
sé höfundur orðsins „hagfræði". í rit 
gerðinni um rökfræði notar hann og 
ýmis nýyrði, sem hann myndar, t. d. 
orðið „hugtak". Önnur nýyrði hans náðu 
hins vegar ekki að festast í málinu, svo 
sem orðið „stundarlög" fyr i r það, sem 
nú er kallað „bráðabirgðalög." Ég tel 
þó orð séra Arnljóts betra. 

Einhver athyglisverðasta ritgerð hans 
birtist í 25. árgangi Tímarits Bók 
menntafélagsins, „Um lögaura og silfur 
gang". Var hann um áttrætt, þegar hann 
samdi þessa ritgerð. Þótt hún f jal l i um 
sagnfræðilegt efni, nýtur sín þar vel 
mikil þekking séra Arnljóts á hagfræði 
og efnahagsmálum, og er þessi ritgerð 
tvímælalaust eitt hið merkasta. sem 
skrifað hefur verið um hagsögu Íslands 
til forna. Um guðfræði skrifaði séra 
Arnljótur lítið. Trúmaður mun hann þó 
hafa verið á efri árum, en frjálslyndur 
i trúarskoðunum. 

Séra Arnljótur ólafsson gerðist ekki 
aðeins brautryðjandi í íslenzkri hagfræði þegar á háskólaárum sínum. Hann 
stundaði ekki aðeins prestsskap langa 
ævi og var ekki einvörðungu vel efnaður 
bóndi og héraðshöfðingi. Hann var einn 
helzti alþingismaður og þjóðmálaskör 
ungur Íslendinga á síðari hluta 19. 
aldar. 

Arnljótur Ólafsson var fyrst kosinn 
á þing af Borgfirðingum árið 1858. 
Helztu þjóðmál, sem þá voru á döfinni, 
voru annars vegar baráttan við f j á r 
kláðann og hins vegar aðskilnaður á 
f járhag Íslendinga og Dana og stjórnar 
skrármálið í því sambandi. Að því er 
snertir baráttuna við fjárkláðann, 
hneigðust flestir landsmanna að niður 
skurði, en stjórnin í Kaupmannahöfn að 
lækningum. Var Jón Sigurðsson henni 
sammála i því efni. Á þinginu 1859 
kom í ljós, að meirihluti þingmanna 
var andsnúinn Jóni Sigurðssyni og skoðunum hans á fjárkláðamálinu. Arnljót 
ur varð, þótt nýkominn væri á þing. einn 
helzti málsvari niðurskurðarmanna, og 
kom til harðra deilna milli hans og Jóns 
Sigurðssonar um málið. Varð ósigur 
Jóns Sigurðssonar í þessu efni til þess, 
að hann kom ekki á næstu tvö þing. 

Þá lét Arnljótur Ólafsson fjárhags 
aðskilnað Dana og Íslendinga og stjórn 
arskrármálið mjög til sín taka, og urðu 
enn miklar deilur með honum og Jóni 
Sigurðssyni um þau efni. Árið 1865 
lagði stjórnin í Kaupmannahöfn frum 
varp um fjárhagsaðskilnað milli land 
anna fyr i r Alþingi, og skyldi með því 
lokið yfirráðum ríkisþingsins yf ir f j á r 
hagsmálum Íslendinga og Alþingi fá 
rétt til skattheimtu. Þá skyldu Danir 
og greiða ákveðna upphæð til Íslands í 
tólf ár, en málið þá athugað að nýju. 
Arnljótur Ólafsson var meðal þeirra, 
sem taka vildu þessu tilboði. Hann taldi 
fullt f járforræði Íslendinga myndu bæta 
aðstöðu þeirra mjög til þess að ná fram 
málstað sínum í stjórnarskrármálinu. 
En Jón Sigurðsson taldi þetta frumvarp 
stjórnarinnar óaðgengilegt, m. a. af því 
að það væri ekki í neinum tengslum við 
stjórnarskrármálið. Nú varð Jón Sig 
urðsson sigurvegari á Alþingi og fékk 
því framgengt, að frumvarpinu var 
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hafnað, en jafnframt skorað á stjórnina 
í Kaupmannahöfn að kveðja til þjóð 
fundar og leggja fyr i r hann frumvarp 
um stjórnarskrármálið ásamt fjárhags 
málinu. 

Tveim árum síðar eða 1867 lagði 
stjórnin fram frumvarp til stjórnskipunarlaga, sem gekk lengra til móts við 
óskir Íslendinga en áður, og var jafn 
framt gert ráð fyr i r árlegu framlagi til 
Íslands úr ríkissjóði Dana. Séra Arn 
ljótur og margir aðrir þingmenn vildu 
samþykkja þetta frumvarp, en Jón Sig 
urðsson fékk því enn ráðið, að ýmsar 
breytingar voru samþykktar á því, þótt 
konungsfulltrúi hafi eindregið mælt 
gegn slíku. Þótt margir hafi talið, að 
Jón Sigurðsson hafi haft rétt fyr i r sér 
í deilum sínum við Arnljót Ólafsson og 
skoðanabræður hans varðandi f j á r 
kláðamálið, telja aðrir, að í þessu máli 
hafi séra Arnljótur fy lgt réttri stefnu, 
enda hafi stjórnarskrá sú, sem Íslendingar fengu 1874, að ýmsu leyti gengið 
skemmra en frumvarpið frá 1867, sem 
séra Arnljótur vildi samþykkja. En 
ósigur hans og fylgismanna hans fyr i r 
Jóni Sigurðssyni 1865 og 1867 varð til 
þess, að hann féll í næstu kosningum á 
eftir og átti ekki sæti á þingi í 10 ár. 

En árið 1877 er hann enn kosinn á 
þing og nú af Norð-Mýlingum. Má segja, 
að þá hefjist annað tímabilið í þingsögu 
Arnljóts Ólafssonar. Hann hafði ritað 
allmikið um skattamál og vakið með því 
athygli. Átti það vafalaust sinn þátt í 
því, að hann var kosinn á þing af Norð-
Mýlingum. Hann sat á þingi fyr i r þá 
til 1881, en bauð sig þá fram í sínu 
eigin kjördæmi og var þingmaður Eyfirðinga árin 1881 til 1885. 

Á þessum árum lét séra Arnljótur 
sig ýmis efnahagsmál mestu skipta á 
Alþingi. Hann beitti sér ekki aðeins 
fyr i r umbótum í skattamálum, heldur 

lét einnig ýmis önnur mál til sín taka, 
svo sem launamál embættismanna. Þá 
kom hann og mjög við sögu bankamál 
anna á þessum árum, en þau voru þá 
eitt helzta hitamál á Alþingi. Á þinginu 1881 var það mikið deilumál, hvort 
stofna skyldi lánsfélag eða landsbanka, 
og lét séra Arnljótur mjög til sín taka. 
Bæði málin féllu í það sinn. Á næsta 
þingi varð séra Arnljótur einn helzti 
formælandi þess, að komið væri á fót 
landsbanka. Enn náði málið ekki fram 
að ganga vegna ágreinings milli þing 
deilda um skipulagsmál bankans. En á 
þinginu 1885 var samþykkt stjórnar 
frumvarp um stofnun landsbanka, 
fyrsta bankans á Íslandi. Hafði séra 
Arnljótur Ólafsson komið mjög við þá 
sögu. 

I fyrra skiptið, sem séra Arnljótur 
hafði setið á þingi, hafði hann, eins og 
áður er getið, lent í miklum útistöðum 
við Jón Sigurðsson og það orðið til þess, 
að hann missti þingsæti sitt. Á þessu 
öðru tímabili þingmennsku hans, sem 
stóð frá 1877 til 1886, urðu og hörð 
átök milli hans og annars mikils þjóð 
málaskörungs þeirra tíma, Benedikts 
Sveinssonar sýslumanns. Hann hafði á 
þinginu 1881 borið fram frumvarpið að 
endurskoðaðri stjórnarskrá og aftur 
tveim árum síðar eða 1888, en í hvorugt 
skiptið náði málið fram að ganga. Einn 
helztur andstæðingur hans hafði verið 
séra Arnljótur Ólafsson. En 1885 hefur 
Benedikt Sveinsson unnið meirihluta 
Alþingis á sitt band. Hann fær nú frum 
varp sitt samþykkt í báðum deildum 
Alþingis, en séra Arnljótur Ólafsson og 
samherjar hans bíða ósigur. Þetta varð 
til þess, að hann féll í kosningum 1886. 
Varð hann þá konungkjörinn bingmað 
ur, og er það síðasta tímabilið í laneri 
þingsögu hans. Var hann konungkjör 
inn þingmaður í 5 ár eða til ársins 1891. 
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Sem konungkjörinn þingmaður hafði 
hann ekki jafnmikil áhrif á gang mála 
á þingi eins og hann hafði haft, meðan 
hann var þjóðkjörinn þingmaður. Árið 
1891 hvarf hann af þingi, 68 ára gamall. 

En ekki átti svo að fara, að afskiptum 
séra Arnljóts Ólafssonar af stjórnmál 
um væri lokið. Um aldamótin var Valtýskan svonefnda höfuðdeiluefni í Íslenzkum stjórnmálum. Valtýr Guð 
mundsson prófessor og fylgismenn hans 
vildu, að stjórnarskránni yrði breytt í 
þá átt, að sérstakur ráðgjafi, búsettur 
í Kaupmannahöfn, færi með málefni 
Íslands og ætti sæti á þingi, en þingseta 
landshöfðingja yrði afnumin, og að ráð 
gjafinn skyldi bera ábyrgð á stjórnar 
athöfnum, en ekki aðeins á því, að 
stjórnarskránni væri fylgt. Aðrir töldu 
nauðsynlegt, að ráðgjafinn væri bú 
settur í Reykjavík. Kölluðu þeir sig 
Heimastjórnarmenn. Þá voru banka 
málin og mikið deiluefni um aldamótin, 
sérstaklega stofnun Íslandsbanka, sem 
varð fyrsti seðlabanki Íslendinga, og 
hugmyndir um að leggja Landsbankann 
niður í því sambandi. Deilur Valtýinga 
og Heimastjórnarmanna og átökin um 
Landsbankann vöktu enn á ný áhuga 
hinnar öldnu kempu í Sauðanesi. Árið 
1900 bauð hann sig enn fram til þings 
í Norður-Þingeyjarsýslu og náði kosningu, þá 77 ára gamall. Séra Arnljótur 
var í hópi Heimastjórnarmanna. En svo 
fór, að hann komst ekki til þings. Veikindi komu í veg fyr i r það. Reyndist það 
býsna örlagaríkt, að hann skyldi ekki 
sitja þingið 1901. Sveitir Valtýinga og 
Heimastjórnarmanna reyndust nokkurn 
veginn jafnstórar. Auk þess sem Heima 
stjórnarmenn vantaði einn þingmann 
sinn, séra Arnljót Ólafsson, var aldurs 
forseti úr þeim hópi og gat því ekki 
greitt atkvæði eftir þingsköpum. Dugði 
það til þess, að Valtýingar gátu kosið 

Heimastjórnarmenn í forsetastöður og 
náð þannig meirihluta í báðum þing 
deildum. Urðu Valtýingar því í meiri 
hluta á þinginu 1901, og var sjónarmið 
Valtýs Guðmundssonar samþykkt, þótt 
sá sigur hafi orðið skammær, eins og 
alkunnugt er. En sigur sinn á þessu 
þingi átti Valtýr Guðmundsson í raun 
og veru f jarveru Arnljóts Ólafssonar 
að þakka. Verður því ekki annað sagt 
en að stjórnmálaferli þessa aldna þing 
skörungs hafi lokið með sögulegum og 
örlagaríkum hætti. 

Það kann í f l jótu bragði að virðast 
undarlegt, að jafnmikilhæfir menn og 
Jón Sigurðsson og Arnljótur Ólafsson 
annars vegar og Benedikt Sveinsson og 
séra Arnljótur hins vegar skuli hafa 
orðið þeir andstæðingar á Alþingi, sem 
raun ber vitni. Persónuleg sjónarmið og 
barátta um völd og áhrif kunna hér að 
hafa skipt nokkru máli, eins og oft vill 
verða í stjórnmálum. Eft ir ræðum séra 
Arnljóts að dæma hefur hann átt það 
til að vera kaldhæðinn og meinfyndinn 
og því ekki síður aflað sér andstæðinga 
en aðdáenda. En líklega á ágreiningur 
þessara manna sér dýpri rætur. Séra 
Arnljótur Ólafsson hafði i raun og veru 
meiri áhuga á efnahagsmálum og fram 
förum á sviði atvinnumála en stjórnar 
skrármálinu. Jón Sigurðsson og Benedikt Sveinsson töldu réttláta og skyn 
samlega stjórnarbót vera forsendu 
framfara í efnahagsmálum, en Arnljótur taldi efnahagsframfarir öruggustu 
leiðina til sigurs í stjórnbótarmálinu. 
Það er áreiðanlega ekki tilviljun, að 
hann talar um „endalaust og árangurs 
laust stjórnbótastagl" i einni blaðagrein 
sinni og telur það ekki mega verða hemil 
á umbætur í efnahagsmálum og verk 
legar framkvæmdir. Eflaust hafa bæði 
sjónarmiðin haft nokkuð til síns máls. 
En sjónarmið Jóns Sigurðssonar og 
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Benedikts Sveinssonar sigruðu, og mál 
staður og málflutningur Arnljóts Ólafs 
sonar féll í skuggann. Það þarf samt ekki 
að jafngilda því, að hann hafi ekki haft 
mikið til síns máls. Hér áttust við and 
stæðingar, sem vissu, hvað þeir vildu, 
og vissu, hvað þeir sögðu. Og enginn 
mun nokkru sinni draga í efa, að allir 
hafi þeir trúað á þann málstað. sem 
þeir börðust fyrir , og talið hann réttan. 

Séra Arnljótur Ólafsson var tvímæla 
laust í hópi merkustu manna sinnar 
samtíðar á Íslandi. Með öðrum þjóðum 
og stærri hefði hann e. t. v. orðið há 
skólakennari í hagfræði eða forystu 
maður í opinberri stjórnsýslu á sviði 
efnahagsmála. Hann hefði einnig getað 
orðið forstjóri stórfyrirtækis. Þau 
störf, sem hann sinnti á Íslandi, voru 
prestsskapur og þingmennska. Sem einn 
af áhrifamestu þingmönnum Alþingis 
í áratugi hafði hann auðvitað úrslita 
áhrif á gang margra þjóðmála. En 

merkust er þó saga séra Arnljóts Ólafs 
sonar að mínu viti fyr i r þá sök, að ævi 
hans og störf eru glöggt dæmi um þá 
gæfu íslenzkrar þjóðar í gjörvallri sögu 
sinni að hafa eignazt afburðamenn, sem 
yfirbuga erfið skilyrði í krafti vitsmuna 
og viljaþreks, leiða þjóðina í aukinn 
sannleika og vísa henni veg fram á við. 

Eg lýk þessum orðum mínum með því 
að vitna til þessara vísuorða í minningarljóði Matthíasar Jochumssonar um 
Arnljót Ólafsson: 

„Flestum varstu fremri að listum, 
fræðibaldur þinnar aldar. 
Fæstir menn með fyllri þroska 
fóru á þing með lýðmæringum." 

„Þína sönnu sæmdarminning 
sýndi lýðum húss þíns prýði. 
Yndi var á öllum fundum 
orða þinna töfraforði." 



Jón Sigurðsson, hagfræðingur: 

Verðbólga á Íslandi 1914-1974* 

Inngangur. 
Gæði þessa heims eru af skornum 

skammti. Þessi staðreynd hefur sett sitt 
mark á samfélag manna um allan aldur. 
Menn verða að velja og hafna jafnt við 
öflun sem eyðslu veraldlegra gæða. Hag 
fræðin f jal lar um atferli manna í þessu 
samhengi. Þessi skilgreining á viðfangsefni 
hagfræðinnar er vísvitandi svo almenn, að 
hún útiloki ekki, að eft ir öðru sé sótzt en 
efnislegum gæðum einum saman; í reynd 
fæst hún þó einkum við athugun þeirra 
fyrirbrigða, sem leiðir af fyr irhöfn mannsins við framleiðslu efnislegra gæða og at 
höfnum hans við skiptingu og hagnýtingu 
árangurs þess erfiðis. Þessi einfalda hugsun, að heimurinn bjóði mönnum val milli 
þessa og hins, en sjaldnast bæði þetta og 
hitt, gegnsýrir fræðakerfi hagfræðinnar 
og þær aðferðir, sem hún beitir til þess 
að kanna afleiðingar viðburðanna, sem 
varða þjóðarhag, og flest það, sem hag 
fræðingar hafa til mála að leggja. Þetta 
setur að sjálfsögðu gildi þessara fræða tak 
mörk. 

Öll viðleitni til þess að finna og sann 
prófa með tölfræðilegum aðferðum endur 

* Grein þessi er samin upp úr tveimur erindum, 
sem flutt voru vorið 1974, hið fyrra í Mennta 
skólanum á Ísafirði 19. apríl 1974 og hið síðara 
í Norræna húsinu í Reykjavík 7. mai 1974 fyr i r 
fulltrúaráð Bandalags háskólamanna. 

Samstarfsmönnum mínum í Þjóðhagsstofnun, 
áður Hagrannsóknardeild Framkvæmdastofnunar ríkisins, og hagstofustjóra, Klemensi Tryggva 
syni, þakka ég ýmsar góðar ábendingar og að 
stoð við endanlegan frágang greinarinnar. 

tekið — eða endurtakanlegt — samhengi 
milli hagstærða, (sem er einkenni nútíma 
hagfræði) , hlýtur að vera því marki brennd, 
að samhengi efnahagslífsins er aðeins einn 
þáttur í þjóðlífsvefnum og að hlutarnir, sem 
heildina mynda, eru, þegar öllu er á botn 
inn hvolft, menn, gæddir meðvitund, eigin 
vilja, samtakamætti og duttlungum, og 
loks, að athugandinn er sjálfur oftast partur af athugunarefninu. Hvers konar athug 
anir með tölulegum aðferðum á félagslegum 
fyrirbærum, þótt gerðar séu vísindalega, 
að því er kallað er, eiga því við sérstakan 
vanda að glíma. Þótt finna megi reglu eða 
lögmál í efnahagsmálum, sem auðvitað er 
hægt, býr alltaf undir órannsakanlegur 
þáttur mannlegrar náttúru, sem gerir 
manneskjuna að því leyti frábrugðna járn 
svarfinu, sem hlýtur að dragast að seglin 
um, að hún getur brugðið vana sínum og 
raskað þeim „lögmálum, sem gilt hafa", 
ekki sízt með því að fresta eða f lýta at 
höfnum á grundvelli þess, sem hún býst 
við — eða vonar eða óttast að gerist — 
fremur en hins, sem hefur gerzt. (Sumir 
halda því þó fram, að munurinn á hag 
fræði og t. d. eðlisfræði sé minni en marg 
ur hyggur og þá á þann veg, að ýmislegt 
sé raunar óvissu háð í náttúrulögmálum 
raunvísindanna, þegar brotið sé til mergjar.) Allt þetta gerir að verkum, að erf i t t 
getur verið að henda reiður á ákveðnu or 
sakasamhengi eða orsakaröð í efnahags 
málum; það er að svara afdráttarlaust: 
Hvað veldur hverju? Þetta á ekki sízt við, 
þegar f jal lað er um verðbólgu, sem ætlunin 
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er að ég spjalli hér um í dag. Auk þessara 
almennu vandkvæða við rannsóknir á f é 
lagslegum fyrirbærum, sem með dálítið 
hættulegri einföldun mætti rekja til óstöðuglyndis manneskjunnar, kemur svo í okkar 
landi óstöðugt náttúrufar, sem skiptir 
meira máli hér en i f lestum löndum öðrum 
á sama tekjustigi, en að þessu vík ég 
ef til vill nánar síðar í þessum hugleiðing 
um mínum um verðbólguna á Íslandi. 

É g þarf varla að taka fram, að umræðu 
efnið er svo margslungið, að því verða ekki 
gerð viðhlítandi skil í stuttu — og i mínu 
dæmi heldur óskipulegu — máli. Ég ætla 
mér að rekja nokkur atriði, sem mér f inn 
ast líkleg til þess að glæða skilning á eðli 
verðbólgunnar hér á landi á undanförnum 
árum og áratugum. Þessir sundurlausu 
þankar varða f j ó r a r spurningar, sem vita 
skuld skarast dálítið: 

í fyrsta lag i : Hvað er verðbólga? 
í öðru lagi : Hver hefur verðþróunin ver 

ið hér á landi, f rá því að við fengum 
f járhagslegt sjálfstæði? 

í þriðja lag i : Hve r j a r eru helztu skýringar verðbólguþróunar síðustu ára 
tuga hér á landi? 

Og loks í f j ó rða lagi : Hvaða vandi f y l g i r 
verðbólgunni og hvaða ráð dygðu bezt 
til að leysa hann? 

Eins og þið heyrið, þá þyngjast spurning 
arnar, e f t i r því sem á þennan stutta lista 
líður. Ég ætla mér engan veginn að svara 
þessum spurningum til hlítar, heldur aðeins 
drepa á nokkur atriði, sem virðast geta 
skipt máli; og sennilega verða svörin hjá 
mér léttvægari og lélegri, e f t i r því sem á 
listann líður, ö fugt við mikilvægi spurninganna, enda er hér í senn um það að ræða, 
að við þeim kunna menn yf i r le i t t ekki svör, 
sem óumdeild eru, og svo hitt, að mikið 
skortir á fullnægjandi rannsóknir á þessu 
sviði hér á landi. 

Hvað er verðbólga? 
Ykkur þykir auðvitað ekki fróðlega spurt, 

því að verðbólga er eitt þeirra orða, sem 
daglega dynja á hlustum og skera í augu 

landsmanna og hefur gert í æðimörg ár. 
Eins og o f t vill verða er orðið ekki alltaf 
notað af mikilli nákvæmni, sérstaklega ekki 
í margs konar samsetningum eins og „verð 
bólguástand", „verðbólguþensla", „verð 
bólguhætta", „launaverðbólga", ofþenslu 
verðbólga", „kostnaðarverðbólga", „ e f t i r 
spurnarverðbólga", „peningaverðbólga" o. 
s. frv. , svo að nokkur orð, og ekki öll ja fn 
prúð, séu valin af handahófi úr orðaflaumi 
„leiðaranna" og raunar munni hagfræðinganna. Mörg þessara orða fela raunar í 
sér ákveðnar skoðanir á orsökum fyr i rbær 
isins, verðbólgu í merkingunni „varanleg, 
almenn verðhækkun", sem virðist í senn 
heppilegasta skilgreiningin til hlutlægrar 
skoðunar á fyrirbærinu og nálægt almanna 
skilningi á því, sem að sjálfsögðu er einnig 
nauðsynlegt. Einkar óheppilegt virðist að 
bygg ja f y r i r f r am ákveðna orsök inn í skil 
greininguna. 

Þessi skilgreining, sem ég hafði hér 
áðan, varanleg almenn verðhækkun, krefst 
þó ýtarlegri skoðunar, þótt fáorð sé. Orðið 
„varanlegur" er hér nánast haft til þess að 
útiloka árstíðabundnar og tilviljanakenndar 
verðbreytingar. Líku máli gegnir um orðin 
„almenn verðhækkun". Það felur í sér, að 
við verðum að setja okkur mælikvarða, sem 
dregur saman í eitt mikilvægustu verðin 
í hagkerfinu, þ. e., við vil jum miða verð 
hækkunina við einhvers konar vísitölu, sem 
mælir verðbreytingar á grundvelli f j ö l 
breytts safns af vörum og þjónustu. Verð 
mælingar þessar fela í sér margvisleg 
vandamál. T. d. má halda fram, að allar 
vísitölur, sem hafa að geyma þjónustu, sem 
mest er vinnusala, hljóti að sýna árlegar 
verðhækkanir i öllum hagkerfum á f ram 
farabraut vegna þess, að laun hækka, þótt 
vöruverð standi í stað. Þessi vandamál 
skulum við þó aðeins nefna, en ekki láta 
þau t e f j a okkur, og koma okkur saman um 
að nota verðvísitölu neyzluvöruverðs og 
þjónustu (að húsaleigu frátal inni) sem 
mælikvarða á verðbreytingar. 

Hér ráða hagkvæmnissjónarmið mestu, 
því að vísitölu af þessu tagi má tengja 
saman úr þremur mismunandi vísitöluröð 
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um allar götur f r á tímamótaárinu 1914 til 
dagsins í dag úr gögnum Hagstofunnar. 
Hér eru verðbreytingarnar ekki mældar 
allan tímann á grundvelli sama vörusafns, 
enda voru margar þær vörur, sem við neyt 
um nú, ekki til 1914—20, 1939 eða 1954, 
sem eru grunnárin í stúfunum, sem skeyttir 
eru saman og loks tengdir við núgildandi 
vísitölugrunn, sem reistur er á neyzlurannsókn í Reykjavík árin 1964 og 1965. Þessi 
athugasemd bendir okkur á annað vandamál 
í sambandi við verðmælingar af þessu tag i : 
Hvernig á að fara með nýjar vörur og 
gæðabreytingar á vörum? Á þessum vanda 
er engin einföld lausn. Hins vegar má leiða 
rök að því, að þetta atriði og þjónustu 
þátturinn í flestum almennum verðvísitöl 
um valdi því, að þær geti mælt verðhækkanir, þótt varla væri sérstök ástæða til. 
Hér væri þó eðli málsins samkvæmt um 
lágar tölur að ræða, t. d. 2—3% á ári, sem 
eru sennilega vel neðan við íslenzka næm 
leikaþröskuldinn í þessum efnum, þótt 
þetta geti skipt máli með öðrum þjóðum. 

Til þess að koma á festu í orðanotkun 
er rétt, að við komum okkur saman um að 
mæla hraða verðbólgunnar — þ. e. verð 
hækkanir á ákveðnu tímabili — yf i r le i t t 
með hundraðshluta á ári, nema annað sé 
sérstaklega tekið fram. Þar með eru þessir 
sjálfsögðu hlutir, að því er sumum kann að 
virðast, sagðir og frá, og við getum þá 
snúið okkur að því að lýsa reynslu okkar af 
verðbólgunni undanfarna sex áratugi. 

Hver hefur verðþróunin verið? 
Ég tel rétt að fara alveg aftur til ársins 

1914, bæði til þess að ná y f i r það tímabil, 
sem tölur eru til um, og eins af því, að á 
heimsstyrjaldarárunum f y r r i og f l jót lega 
e f t i r að styrjöldinni lýkur tökum við peningamál þjóðarinnar og þar með gengi 
krónunnar að fullu í eigin hendur. Íslands 
banki fékk að vísu einkaleyfi til seðlaútgáfu hér á landi f rá 1904, en það er ekki 
f v r r en 1922, sem formlega er far ið að 
skrá sérstakt gengi íslenzku krónunnar 
gagnvart hinni dönsku og þar með öðrum 
erlendum myntum. Krónan hafði að vísu 

f jar lægzt þá dönsku á stríðsárunum, en 
formlega var þetta ekki viðurkennt með 
opinberri skráningu f y r r en í júlí 1922, 
sem ja fn f ramt fól í sér okkar fyrstu gengis 
fellingu (um rúm 20%) , enda hafði verðlag 
hækkað hér mun meira á stríðsárunum og 
fyrstu árin e f t i r stríð en í Danmörku. En 
nóg um það í bili. 

Þótt alltaf sé varasamt og jafnan háð 
nokkru handahófi að skipta sögulegri þróun 
í ákveðin skeið eða tímabil e f t i r einu eða 
fáum einkennum þjóðarinnar, sýnist mér 
eðlilegt að skipta verðlagsþróuninni hér á 
landi þessi sextíu ár i f j ö gu r eða f imm 
tímabil: 
1. Fyrst eru árin sex, 1914—1920, sem voru 

mikið verðbólgutímabil. Ár leg meðal 
hækkun verðlags á þessum árum var ná 
lægt 27%. Langmest var hún árið 1917, 
en þá var meðalverðhækkun frá árinu 
áður 64%, sem er mesta verðhækkun á 
einu ári í þessari 60 ára röð, sem ég hef 
stykkjað saman. Verðhækkunin í heild 
varð þannig 315% á þessum sex árum. 

2. Næst kemur svo ellefu ára tímabil, 
1920—1931, sem er réttnefnt verðhjöðnunartímabil. Ár leg meðallækkun verð 
lags á þessum árum var tæplega 8%, 
mest árið 1921 — 29% verðlækkun. 

3. Þá erum við komin að kreppuárunum og 
f j ó rða áratugnum yf ir le itt , sem mér 
finnst rétt að nefna verðstöðnunartíma-
bil, með árlega meðalhækkun verðlags 
innan við 2% og aldrei meira en 6% 
árið 1937. 

4. Þá nálgumst við nútíðina, því að f rá 1939 
má telja, að hér hafi verið samfellt verð 
bólguskeið. Styrjaldarárin skera sig úr, 
en árin f imm 1939—1944 var meðal 
hækkun verðlags tæplega 24% á ári. 
Ár leg meðalverðhækkun f rá 1939 til 
1973 er hins vegar nálægt 12½%, en 
tæplega 11% á ári, ef stríðsárin eru skil 
in f rá . Al lra síðustu árin virðist hraði 
verðbólgunnar hafa aukizt nokkuð, eins 
og við komum að síðar. Hins vegar leyna 
þessar meðaltölur, sem ég hef nefnt, 
verulegum sveiflum í verðbólguhraða 
milli ára, sem er f i t t er að meta nema 
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í hæfi legri , sögulegri f jar lægð. Nálægð 
atburðanna á líðandi stund torveldar 
jafnan y f i rvegaða skoðun. 
Þessi stuttaralega lýsing á verðlags 

þróun síðustu sex áratuga sýnir glöggt, að 
á ýmsu hefur gengið. Þó er ekki að undra, 
að verðbólgan sé okkur ofarlega 1 huga, því 
að síðustu 35 árin eru réttnefnt verðbólgu 
skeið. V ið erum þá komin að því, sem vand 
svarað er : 

Hverjar eru skýringar verðbólgunnar? 
É g held, að óhætt sé að fullyrða, að verð 

bólguþróunin hér á landi eigi sér ekki neina 
eina meginorsök. Hún verður ekki frekar 
en mörg önnur þjóðfé lagsfyr irbæri skýrð 
á neinn einfaldan hátt. Allar tilraunir til 
slíks eru dæmdar til að mistakast. Verð 
bólgan er niðurstaða af samspili margra 
þátta, efnahagslegra og félagslegra. Áður 
en ég sný mér að því að orða nokkrar ófull 
komnar skýringartilraunir á verðþróun 
tímabilanna f jögurra , sem við ræddum hér 
áðan, held ég, að gagnlegt sé að nefna 
aðeins þær fræðilegu verðbólguskýringar, 
sem helzt hafa verið á ferðinni meðal hag 
fræðinga á síðari árum. É g þarf ekki að 
taka fram, að ég ætla mér alls ekki að 
re i fa þessar kenningar fræðilega, heldur 
einungis að hengja á þær nokkra merki 
miða í þeirri von, að þeir geti orðið okkur 
að liði v ið skoðun á íslenzkri verðlagsþróun 
síðustu áratugi. 

Helztu verðbólgukenningum hagfræðinga 
á síðustu áratugum má með mikilli einföld 
un skipta í f j ó r a mismunandi flokka e f t i r 
þeim skýringarþáttum, sem áhangendur 
þeirra legg ja áherzlu á, sumir sem heit 
trúaðir einnar-skýringar-menn. 
1. Fyrsta má telja peningamagnskenninguna:, sem í senn er elzt og yngst. Fyr i r daga 
John Maynard Keynes, sem er nafntogað 
astur hagfræðinga tuttugustu aldar f y r i r 
kenningar sinar um atvinnustig og efna 
hagsjafnvægi, mátti peningamagnskenningin heita einráð. Samkvæmt henni ráðast 
breytingar verðlagsins við skilyrði ful lrar 
atvinnu einkum af breytingum peninga 
magns i umferð umfram breytingar þjóðar 

framleiðslu. Peningahugtakið er ekki alveg 
s já l fge f ið , en venjulega er átt við seðla og 
mynt og innstæður í innlánsstofnunum, sem 
ekki eru bundnar til langs tíma. Samkvæmt 
þessari kenningu er aðaláhrifavaldurinn í 
bankakerfinu, þ. e. hjá þeim aðila í hagkerfinu, sem er uppspretta peninga. Frá því á 
miðjum f j ó rða áratugnum og f ram undir 
lok hins sjötta hvarf peningamagnskenningin í skugga keyneskra kenninga, en á 
síðari árum hefur henni vaxið f y l g i og 
raunar fræðileg fágun og framsetning. 
Nútímaáhangendur þessarar kenningar, 
f remst Milton Friedman o. f l . Chicago 
hagfræðingar, hafa reist að baki henni 
mikið kenningavígi, sem m. a. leggur mikla 
áherzlu á verðbólgueftirvæntingu eining 
anna i hagkerfinu sem mikilvægt afl til 
þess að ákveða eftirspurn e f t i r þjónustu 
peninganna og þar með verðbólguna. í 
aðalatriðum er hér byggt á athugunum á 
framboði og eftirspurn e f t i r peningum sem 
slíkum, en minna skeytt um ástand fram 
boðs og eftirspurnar á vinnu- og vörumark 
aði. Segja má, að peningamagnskenningin 
í einföldustu mynd gangi út f r á „ful lr i at 
v innu" sem sjálfsögðum hlut, þótt reynsla 
Vesturlanda hafi sýnt annað. Framlag 
Keynes fólst einkum i því að sýna fram á 
nauðsyn þess, að ríkið stuðlaði að „ful lr i 
atvinnu" með vísvitandi eftirspurnarstjórn. 

2. í öðru lagi má síðan telja umframeftirspurnarkenninguna, sem ég nefndi áðan. 
K jarn i hennar er einfaldur: E f heildar 
eftirspurn e f t i r vörum og þjónustu í hagkerfinu er meiri en heildarframboðið, hlýtur verðlagið að hækka vegna þess megin 
hlutverks verðs á fr já lsum markaði að jafna 
þessi met. Hér með er þó aðeins skilgreind 
forsenda verðbólgu, eins konar umfram 
eftirspurn, en fá t t sagt um hraða verð 
bólgunnar. í kenningum af þessu tagi hefur hraði verðbólgunnar yf ir le i t t verið 
ákveðinn af einhvers konar forsendum, o f t 
ekki vandlega rökstuddum, um tímatafir í 
aðlögun aðila hagkerfisins, t. d. þannig, að 
laun hækki ekki til ja fns við verðlag f y r r 
en e f t i r nokkra töf, og á meðan breytist 
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því tekjuskiptingin í hagkerfinu, sem síðan 
er leitazt við að leiðrétta að nýju, og þar 
með er hrundið af stað verðhækkunarferli. 
Peninga- og lánamál koma lítið við sögu í 
þessari kenningu nema með áhri fum sinum 
á f járfest ingareft irspurnina. 
3. í þriðja lagi má síðan nefna kostnaðar 
kenninguna. Meginhugmynd þessarar kenningar, sem raunar má líka rekja til rita 
Keynes, er jafnvel enn einfaldari en kjarninn í eftirspurnarverðbólgunni: Verðhækkanirnar eru taldar stafa af kostnaðarhækkunum án áhri fa f rá eftirspurn innan hag 
kerfisins og án tillits til markaðsaðstæðna, 
t. d. á vinnumarkaðinum. Hér er í flestum 
dæmum fyrs t og fremst vísað á launahækkanir umfram framleiðnibreytingar og þar 
með aðila vinnumarkaðarins sem aflvaka 
verðbólgunnar, þótt einokunarverðmyndun 
á vörumarkaði sé einnig nefnd í þessu sam 
bandi. Helzta skýringin, sem gef in er á 
„óhóf legum" launahækkunum, er vaxandi 
styrkur verkalýðshreyfingarinnar á Vestur 
löndum. Gegn þessu hefur verið bent á 
samanburð milli landa með misjafna að 
stöðu og styrk verkalýðshreyfingar, án þess 
að munur sjáist í hraða verðbólgunnar. Hér 
orkar f lest tvímælis í einangrun. Ti le fni 
þess, að kostnaðarkenningin kom fram, má 
sennilega helzt telja þá athugun hagfræðinga á Vesturlöndum, að verðhækkana og 
launahækkana gætti víða um lönd í upphafi 
sjötta áratugarins, þótt atvinnuleysi héldist 
stöðugt eða fær i jafnvel vaxandi. Þessi 
samstæða í tímanum er þó engan veginn 
nóg. Ti l að sanna orsakasamhengi í þessu 
efni nægir ekki að benda á samfellda tíma 
röð, því að hún þarf ekki að jafngilda or 
sakaröð. Hluti af þessari kenningu er svo 
gjarnan hið margnefnda vélgengi víxlhækkana kaupgjalds og verðlags, sem margir 
benda á sem verðbólguhvata, þótt vafa 
samt verði að telja þetta ker f i sjálfstæðan 
verðbólguvald. 

Vísitölukerf ið ber fremur að skoða sem 
farveg, sem verðbólgan ryður sér í hag 
kerfinu. 

Með kostnaðarkenningunni þarf einnig að 
nefna verðhækkanir innflutnings, sem eru 

utan áhrifasvæðis heimamarkaðarins í opnu 
hagkerf i smáríkis. Innflutningsverðbreytingar hafa einkum skipt hér miklu máli á 
stríðstímum og svo nú síðast sú alþjóðlega 
verðbólgualda, sem riðið hefur y f i r síðustu 
misserin. Einnig ætti hér að telja skatta 
breytingar ( t . d. breytingar söluskatts, 
áfengis- og tóbaksverðs o. s. f r v . ) að svo 
miklu leyti, sem þær hafa áhrif á verðlag. 

Peningar koma ekki beinlínis við sögu í 
kostnaðarkenningunni; hún byggist reynd 
ar á hinu sama og eftirspurnarkenningin, 
þ .e . togstreitu um hlutdeild í þjóðartekjum. 
Munurinn liggur í því, hvar það upphaflega 
misvægi, sem verðhækkunarferlinum hrindir af stað, er talið rísa, þ. e., hvort það er 
f y rs t og fremst umframeftirspurn á vöru 
og vinnumarkaði eða sjálfstæðar tilraunir 
aðila til þess að breyta tekjuskiptingunni 
sér í hag, án þess að eftirsóknin togi í 
sömu átt. 

4. í f j ó rða og síðasta lagi nefni ég svo 
verðbólguskýringu, sem komið hefur í 
ýmsum myndum á síðari árum og kalla 
mætti misgengiskenninguna, sem e . t . v . 
má líta á sem eins konar blöndu eftirspurn 
ar- og kostnaðarskýringanna. Kjarninn í 
þessari hugmynd er sá, að framleiðnifram 
förum og utanaðkomandi verðbreytingum, 
t . d . útflutningsverðbreytingum, sé y f i r le i t t 
misskipt milli greina. E f geta lykilgreinar 
— sem þó hef ir aðeins lítinn hluta atvinn 
unnar — til þess að greiða hærri laun, eykst 
skyndilega vegna tækniframfara eða óvænts 
utanaðkomandi búhnykks, getur þetta vald 
ið verðbólgu vegna þess, að samkeppnin á 
vinnumarkaðinum og stefna verkalýðsfélag 
anna valda í sameiningu hækkun launa í 
greinum, sem ekki hafa fengið neina búbót 
og verða að jafna metin með verðhækkun 
á sínum sölumarkaði. Á bak við þessa kenningu — eins og raunar kostnaðar- og e f t i r 
spurnarkenningarnar — liggur sú hug 
mynd, að laun og verðlag séu tregbreytileg niður á við og að samkeppnisaðstæður á 
vinnumarkaði og áherzla yf irvalda á fulla 
atvinnu sé slik í nútímaþjóðfélagi, að öll 
jöfnun verði f y r s t og fremst upp á við í 
peningakjörum. Styrkur nútíma verkalýðs-
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hreyf ingar kemur hér til skjalanna. Verð 
bólgan verður eins konar sáttasemjari. 

Mikill i prentsvertu og sannfæringar 
kra f t i hefur verið eytt í tilraunir til að 
sanna, að einhver ein ofantalinna kenninga 
sé hinum betri eða jafnvel hin eina og 
sanna. Árangur hefur ekki orðið sem er f ið i 
í þessum efnum. Sennilega verður ekki 
fundið eitt algilt lögmál um þá margbreytni, 
sem hér er um að ræða, enda þurfa þessar 
skoðanir ekki alltaf að stangast á, heldur 
geta þær miklu fremur talizt bæta hver aðra 
upp. 0 g raunar eru flestar hagmælinga 
rannsóknir á verðbólgu nú á dögum reistar 
á líkönum, sem hafa að geyma sitt litið af 
hver jum hinna f j ögurra skýringarþátta. 
Líta má svo á, að eftirspurnar-, kostnaðar 
og misgengiskenningarnar varði farveg og 
hraða verðbólgunnar, hver með sínum 
hætti, en þær hafa ekki sjálfstætt skýringargildi, því að peningalegra breytinga 
þarf til þess að bera uppi (knýja á f ram) 
verðbólguskrúfuna. Þannig er áreiðanlega 
villandi að leita aðeins einnar skýringar, 
þegar svo margir þættir f léttast saman. 
Ágreiningurinn um það, hvort það er e f t i r 
spurnin, sem togar verðlagið upp, eða 
kostnaðurinn, sem ýtir því upp, virðist að 
verulegu leyti reistur á mismunandi skilningi á hugtakinu „ ful l atvinna." Stundum 
l iggur við, að eftirspurnarkenningarmenn 
skilgreini „ ful la atvinnu" sem það e f t i r 
spurnar- og framboðsástand, sem svarar til 
stöðugs verðlags. Sé þessi skilningur hafð 
ur, er sjálfsagt mál, að verðbólga f y l g i r 
skv. skilgreiningu einungis umframeftirspurnarástandi. Sé hins vegar „ fu l l atvinna" 
skilgreind sjálfstætt, t. d. þannig, að lausar 
stöður séu ja fnmargar að heildartölu til og 
tala atvinnulausra, eða einhver önnur hlut 
fallstala atvinnuleysis, sem talin er lýsa 
eðlilegu ástandi á vinnumarkaðnum vegna 
f lutnings fólks milli starfa, eða einfaldlega 
sem einhver þolanleg atvinnuleysistala, 
verður að teljast a far ólíklegt, að slíkt 
„ fu l l t atvinnustig" svari nákvæmlega til 
stöðugs verðlags. Sennilega má halda fram, 
að að baki sumra kostnaðarkenninganna 
l iggi einmitt skilningur af þessu tagi á 

hugtakinu „ fu l l atvinna". Ágreiningurinn 
virðist f y rs t og fremst áherzlumunur í efna 
hagsráðgjöf, þ. e„ hvort eingöngu eigi að 
ráðast gegn verðbólgunni með eftirspurnar 
stjórn eða með launa- og vinnumarkaðsað 
gerðum. í reynd er nær ófært að setja upp 
tölfræðilegt próf á það, hvort ákveðið verð 
bólgudæmi eigi eftirspurnar- eða kostnaðar 
upptök. 

í umræðum um ástæður verðbólgunnar 
má stundum sjá dæmi þess, að þeir, sem 
skoða landsins gagn og nauðsynjar úr f j a r 
lægð fræðilegrar athugunar- eða stjórnar 
andstöðu — vísa miklu oftar á eftirspurnar 
ástæður. Hins vegar virðist sem hin hag 
nýta hagfræði þeirra, sem fást við og bera 
ábyrgð á hagstjórn á hverjum tíma, leggi 
áherzlu á kostnaðarástæður og misgengis 
þróun sem nærtækustu skýringar verðbólgu. 
Vandinn er hér eins og á svo mörgum öðrum 
sviðum að ná hæfi legri fræðilegri f j a r lægð 
og sögulegri og fræði legri yf irsýn. 

Þessu stutta spjalli um verðbólgukenningar get ég naumast lokið án þess að nefna 
sérlega áhugavert framlag brezk-ástralska 
prófessorsins A . W . Phillips til könnunar 
og lausnar verðbólguvandans. Phillips 
sneiddi hjá ó f r jóu karpi um hina einu 
sönnu verðbólguástæðu og taldi sig f inna 
ákveðið tölfræðilegt samhengi — Phillips 
kúrvuna — í brezkum hagtölum á tuttugustu 
öldinni milli hraða verðbólgu annars vegar 
og atvinnuleysis hins vegar. Þetta sam 
band virðist ekki l igg ja í augum uppi, og 
raunar telja margir, að það sé hvorki sterkt 
né stöðugt. Megingildi athugana Phillips er, 
að þær setja f ram með afar skýrum hætti 
hugsanlegan árekstur milli tvegg ja æskilegra markmiða efnahagsstefnunnar: hás 
stigs atvinnu og takmarkaðrar verðhækkunar. Raunar var þessi hugmynd vel kunn 
f y r i r i almennum atriðum, en hér voru sett 
f ram með skýrum hætti eins konar við 
skiptakjör milli markmiða. Ég þarf varla 
að taka fram, að margt hefur verið gagn 
rýnt í fræðum þessum, ekki sízt hefur verið 
dregið í efa, að þetta samhengi héldi gildi 
sínu, ef vitað væri, að hagstjórnaraðgerðir 
væru á því reistar, einmitt vegna þess, að 
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þá gætu aðilar vinnumarkaðarins brugðið 
vana sínum vegna þeirrar vissu. Margt 
f le ira mætti tína hér til. M jög er f i t t er þó 
vegna gagnaskorts að meta gildi þessara 
athugana hér á landi, en þróunin hér hefur 
verið slík, að vafasamt verður að telja, að 
mikinn lærdóm megi af Phillips-kúrvunni 
draga á síðustu áratugum. 

Niðurstaðan af þessu ófullkomna ágripi 
á hagfræði verðbólgunnar verður sú, að 
f jö lþættra skýringa sé sennilega þörf, ekki 
sízt f y r i r þá sök, að hætta er á, að allar 
einsýnar skýringar, auk þess að vera vond 
hagfræði, endi með því, að bent sé á ein 
hvern einn sökudólg, sem ty f ta þurft i til 
þess að kippa hlutunum í lag. Þar með er 
stefnt í ei l í fa árekstra, en þessi hugsun 
er raunar vel kunn f r á öllum öldum. í f j ö l 
breyttu, fr jálsu fé lagi manna gildir þetta 
sjaldnast, þótt f lestum finnist, að gott sé 
að hafa barn til blóra, og tilhneigingin sé 
jafnan rík til þess að skella allri skuldinni 
á einhvern einn hóp: Kröfugerðarmennina 
og vísitöluna, eyðsluseggina, opinbera sem 
einkaaðila, eða peningaaustursmennina í 
lánakerfinu. V ið þyrf tum kannski að finna 
þá alla í f j ö ru, en gleyma þó ekki því, sem 
hér á landi skiptir miklu máli, en það eru 
ytri árferðissveif lur verðlags á innflutningi 
og útflutningi og í aflabrögðum. V ið látum 
þetta nægja um hagfræðina í bili, þótt 
ófullkomið sé, og snúum okkur að því að 
útskýra íslenzka verðbólguþróun síðustu 
sextíu árin. 

Verðlagsþróun á Íslandi sl. 60 ár. 
É g hlýt að fara f l j ó t t y f i r sögu fyrstu 

áratugina, en vil þó ekki sleppa þeim alveg, 
því að ég tel nauðsynlegt að hafa þá í bak 
sýn, þegar skoðuð er þróun síðustu ára. 
Án slíkrar baksýnar hættir manni til 
óhæfilegrar nærsýni. 
1. Verðbólguskeiðið 1914—1920 er hér á 
landi hið mesta, það sem af er þessari öld. 
Menn hefur nokkuð greint á um skýringar. 
Sumir hafa v i l jað kenna óhóflegri seðla 
úgáfu Íslandsbanka, sem var leystur undan 
gullinnlausnarskyldu í upphafi stríðs og gaf 
býsna ótæpilega út seðla árin næstu á eft ir , 

„ e f t i r því sem viðskiptin kröfðust," eins 
og það hét á þeirrar tíðar máli. En sennilega 
skiptir hér þó mestu geysileg verðhækkun 
bæði á innflutningi og útflutningi. Meðal 
hækkun innflutningsverðs var á þessum 
árum nálega 29% á ári og virðist ætíð 
hafa far ið f y r i r í verðsveiflunni. Útflutningsverðlag hækkaði einnig ört, sérstaklega 
hækkuðu útflutningstekjur ört fyrstu 
stríðsárin og þar með útlánageta bankanna. 
Þessi áhrif ultu síðan áfram. Peningakaup 
hækkanir voru einnig verulegar á þessum 
árum, en komu yf ir le i t t nokkuð á eft ir , enda 
var þá flutningur fólks úr sveitum mikill 
og fy l l t i þörf ina f y r i r mannafla á mölinni 
og dró þannig úr kauphækkunarþrýstingi. 
Samtök launþega voru í mótun og höfðu 
ekki náð verulegum styrk, sem miklu skiptir 
á næstu árum. 

2. Svipuðu máli gegnir að minni hyggju 
um verðhjöðnunina 1921—31. Þar fy lgdum 
við niður á við stórri alþjóðlegri verð 
sveiflu. Innflutnings- og útflutningsverðlag 
lækkaði að meðaltali á ári um mun meira 
en innlenda verðlagið, eða innflutningur um 
12—13% og útflutningurinn um 9—10%, 
en vísitala vöru og þjónustu lækkaði um 
7—8%, enda lækkaði peningakaup hér 
þrisvar á þessum árum á mælikvarða Dags 
brúnarkaups, 1921 um 14%, 1927 um 13% 
og 1928 um 2% að meðaltali. Þetta hefur 
eiginlega ekki gerzt síðan svo neinu nemi 
(1948 og 1959 voru eiginlega verð- og kaup 
stöðvunarár fremur en lækkunarár). Kaup 
máttur launa jókst að mun á þessum árum, 
þótt heita mætti, að laun stæðu í stað í peningum y f i r allt árabilið litið. Inn á þetta bil 
kemur einnig gengishækkun Jóns Þorláks 
sonar 1924—1925. Ár ið 1925 var veltiár. 
Útflutningsverðlag hækkaði um 35—40%, 
en innflutningsverðlag lækkaði. Þessar að 
stæður gerðu gengishækkunina reyndar 
mögulega, en hún var veruleg. Verð erlends 
gjaldeyris lækkaði um 25—30% á útflutningshlið, (pundið lækkaði úr 30 krónum 
1923 í 22,15 1925), en heldur minni á inn 
flutningshlið vegna þess, að danska krónan 
styrktist einnig gagnvart pundinu á þessum 
árum. Segja má, að Jón Þorláksson haf i 
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verið heppinn, því að hann reisti naumast 
gengishækkunina á vissu um batnandi við 
skiptakjör, heldur sennilega fremur trúnni 
á það, að við ættum skilyrðislaust að komast 
á fyr irstr íðsgengi og myntfót og þar með 
lægra og stöðugra verðlag. 
3. Þá er það verðstöðnun kreppuáranna á 
f j ó r ða áratugnum, sem voru Íslendingum 
sérstaklega erf ið, þótt sjaldan haf i „gengið 
betur" að halda verðlaginu stöðugu. Hér 
kom í senn til vaneftirspurn framan af 
áratugnum, stöðugt verðlag í utanríkis 
verzlun í k jö l far verulegrar lækkunar út 
flutningsverðlags 1931, sem ásamt hágengi 
Jóns Þorlákssonar hélt útflutningsatvinnu 
vegunum í kreppu allt þetta tímabil. 
Kaupið lækkaði ekki i peningum, og hefur 
vaxandi styrkur verkalýðsfélaganna áreið 
anlega komið þar til, ólíkt því sem var á 
árunum 1920—1930. Útkoman varð sjálf 
helda atvinnuleysis og rekstrarerfiðleika, 
þótt á þessum árum kæmu f ram margar 
þarfar nýjungar í okkar þjóðl í f i . V ið höfð 
um þá ekki lag á að leysa úr læðingi aflvaka 
aukinnar atvinnu með auknum útgjöldum 
ríkisins, útlánum og gengislækkun, enda 
var greiðslustaðan við útlönd Þrándur í 
Götu slíkra aðgerða, a. m. k. að óbreyttu 
gengi. Álykta má, að stöðugt verðlag haf i 
-— leynt og ljóst —- verið sett sem helzta 
markmið efnahagsstefnu. Hér gætti án efa, 
beint og óbeint, áhri fa f r á umheiminum, 
þar sem menn alhæfðu — sennilega ekki 
með réttu — óðaverðbólgu og hrun peninga 
kerfisins í Þýzkalandi e f t i r f y r ra stríð. 

Nóg um þetta í bili, og snúum okkur að 
stríðinu og eft ir leik þess. 
4. Þar með erum við komin að verðbólgunni 
á Íslandi síðan á styrjaldarárunum. Eins 
og kom f ram hér áðan hefur árleg meðal 
hækkun verðlags verið 10—12% síðastliðin 
35 ár, sem er áreiðanlega u . þ . b . tvöfalt 
meira en algengast er í þeim löndum, sem 
við berum okkur oftast saman við. Meðal 
hækkun verðlagsins í utanríkisviðskiptum 
okkar, í erlendri mynt reiknað, hefur á 
bessum árum verið um 3—5% á ári að 
meðaltali á útflutningshlið, en með miklum 
sveiflum, en hins vegar 2—4% á innflutn 

ingshlið. Gengið hefur verið fel l t nokkrum 
sinnum á þessu árabili til þess að brúa bilið 
milli innlendra verðbreytinga annars vegar 
og útflutningsverðlags hins vegar og til 
þess að bæta upp tilfallandi aflabrest. En 
hverjar eru nú helztu skýringarnar á þess 
um endurteknu efnahagsvandræðum okkar 
og verðbólguþrautum? 

Á því leikur enginn vaf i , að ræturnar 
teygjast víða, bæði sögulega og til ýmissa 
þátta í st jórnkerfi okkar og félagsmála 
kerf i , auk hinna beinu efnahagslegu skýringa. Áður en ég sný mér að því að draga 
upp svolitla mynd af efnahagshliðinni á 
verðbólgunni, vil ég aðeins nefna nokkur 
atriði, sem ég held að haf i ráðið hér miklu: 
Í fyrsta lagi ollu atburðir styrjaldar 
áranna hér mikilli kollsteypu í hagkerfinu, 
sem hefur dregið á e f t i r sér langan slóða. 
Þ jóðin fékk skyndilega í hendur gjaldeyris 
tekjur, sem ekki var hægt að koma strax 
í lóg. Tekjurnar af vinnunni f y r i r setuliðið 
voru þeirrar náttúru, að að óbreyttu gengi 
gilti helzt að hækka kaupið til þess að draga 
meira í þjóðarbúið. Þetta kraftaverkatíma 
bil er auðvitað löngu liðið, en það setti 
kjarabaráttunni hátt mark, sem okkur hefur stundum reynzt er f i t t að ná af eigin 
rammleik. Styrjaldarárin geisaði hér mikil 
verðbólga, þótt án efa hafi verið haldið aftur af henni, og að stríðinu loknu opnuðust 
f lóðgátt ir innflutningsins, sem eyddu gjald 
eyrisforðanum á skömmum tima. í öðru 
lagi hefur þingið, sem hér fer með æðstu 
stjórn framkvæmda- og bankamála, jafnan 
litið á framkvæmdir sem efstu dyggð, 
hvernig sem árar. En þingið hefur, sem 
kunnugt er, afskipti af f járve i t ingum til 
einstakra þarfa í meira mæli en í flestum 
löndum öðrum. í þriðja og síðasta lagi 
hefur verkalýðshreyfingin í senn reynzt 
sterk og veik. Sterk í þeim skilningi, að 
hún getur ráðið flestu, sem hún vill, í kaup 
gjaldsmálum, en veik í þeim skilningi, að 
sundrung innan hennar og skipulagsbrestir 
hafa valdið því, að hún hefur enn ekki 
reynzt þess megnug að móta skynsamlega 
samræmda stefnu í kjara- og efnahags 
málum og f y l g j a henni eft ir . Á þessum 
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vettvangi eru mörg verkefni óleyst, sem 
verkalýðshreyfingin þyr f t i að einbeita sér 
að á næstu árum. Hér hefur aðeins verið 
drepið á fáein atriði úr því víðtæka félags 
samhengi, sem verðbólgan er úr sprottin. 

Orsakir og einkenni verðbólgunnar undan 
farna áratugi. 

En svo að við snúum okkur að hagkerfinu 
í þrengri skilningi að ný ju: Hvað virðist þá 
vera hrey f ia f l ið í verðlagsþróun síðustu ára 
tuga, og um hvaða farveg i hefur verðbólg 
an runnið? Nákvæm skoðun á þessu hlýtur 
að vera forsenda skynsamlegrar viðleitni til 
þess að leysa þennan síendurtekna efnahags 
vanda eða til þess a . m . k . að draga úr skaðlegum áhrifum verðbólgunnar. 

Síðustu 20—25 árin lýsa að minni hygg ju 
kjarna vandans vel, en hann má rekja til 
sveiflna í sjávarútvegi og samtvinnun 
þeirra við ákvörðun innlendrar eftirspurn 
ar, launa og verðlags. 

Þrát t f y r i r f j a r lægð landsins f rá helztu 
markaðssvæðum heimsins og einhæfar auð 
lindir hefur okkur tekizt að ná háu stigi 
l í fskjara. Áratugina tvo 1950 til 1970 óx 
þjóðarframleiðslan um nálægt 5% á ári 
að jafnaði að raunverulegu verðmæti. Þessi 
vöxtur hefur haldið áfram, og nú eru þjóð 
artekjur okkar á mann með því hæsta, sem 
gerist. í Vestur-Evrópu. En þar skilur á 
milli okkar og grannþjóðanna, að við erum 
i meira mæli en bær háðir duttlungum 
náttúrunnar og getum ekki tekið morgun 
daginn sem gefinn. Þróunin hefur því ekki 
gengið skrykkjalaust. Sveif lur í árlegum 
breytingum þjóðartekna hafa verið tvöfalt 
meiri hér en í nokkru öðru aðildarlandi 
OECD, sérstaklega þegar tekið er tillit til 
áhrifa viðskiptakjarabreytinga. Þr isvar á 
þessum tuttugu árum hefur þjóðarfram 
leiðslan í heild minnkað, eða árin 1951/52, 
1957 og loks 1967/68. Mikilvægi sjávar 
útvegsins í þjóðarbúskapnum er þannig ein 
meginskýring hvors tveggja, þess háa l í fs 
kjarastigs, sem við höfum náð, og óstöðug 
leikans. Þótt aðeins um 15% mannaflans 
hafi atvinnu beint í sjávarútvegi og eitt 

hvert svipað hlutfall þjóðarframleiðslunnar 
sé að jafnaði þaðan runnið á siðari árum, 
þá f y l g i r margvísleg önnur starfsemi 
óbeint gengi hans, og síðast en ekki sízt 
eru sjávarvörurnar uppistaða í útflutnings-
tekjum, sem ráða miklu um hagsveiflur í 
landinu í heild. Þótt við séum mikil f isk 
framleiðsluþjóð, þá ráðum við einir litlu 
eða engu um verð á fiskmarkaði heimsins. 
Auk þess sem við höfum hvergi tögl og 
hagldir á fiskmarkaði er einnig um að 
ræða almenna samkeppni við aðrar fæðu 
tegundir og fóðurvörur en f iskafurðir. Út 
flutningsmarkaðir okkar eru yfir leitt 
„þunnir" markaðir, þannig að tiltölulega 
litlar sveiflur í heildarframleiðslu í heimin 
um á t .d . soya- eða f iskmjöli eða korni y f i r 
leitt valda miklu stærri magn- og verðsveiflum á útflutningsviðskiptum, sem í okkar 
dæmi fara yf ir le i t t f ram á eins konar ,,af 
gangsmarkaði". A f þessum ástæðum er afar 
er f i t t að spá af öryggi afla- og verðbreyt 
ingum og þar með að grípa í tíma til vel 
valinna aðhalds- eða hvatningaraðgerða af 
opinberri hálfu. Raunar getur allt. eins 
far ið svo, að verðbreytingar og magnbreytingar gangi stórlega til sömu áttar, og þá 
er o f t er f i t t heima f y r i r að hemja áhrif 
slíkra ytri sveiflna. Magnbreytingar afla 
hafa sennilega skipt meira máli í þessu 
efni á tveimur síðustu áratugum en verð 
sveiflur, þar til nú allra síðustu árin, að 
verðlag í utanríkisviðskiptum hefur tekið 
mikið stökk e f t i r langa lygnu. 

Hinn róttæki óstöðugleiki í tekjum sjávarútvegsins virðist mér ein meginskýring 
þeirrar verðbólguþróunar, sem einkennt 
hefur síðustu áratugi, ásamt endurteknum 
gengisbreytingum. Milli áranna 1950 og 
1973, svipað og 1939—1973, hækkaði verð 
lag um 11—12% á ári að jafnaði, og sé 
gengislækkun þessa árabils ja fnað út y f i r 
allt tímabilið, verður niðurstaðan 9% árleg 
hækkun á verði erlends gjaldeyris. Megin 
dráttum þeirrar verðbólguskrúfu, sem 
hrundið er af stað með öflugri hækkun út 
flutningsverðlags sjávarafurða eða afla 
magns, mætti lýsa eitthvað á þessa leið: 
Útflutningsverðhækkunin veldur óvænt 
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batnandi afkomu fiskvinnslunnar einnar 
eða fiskveiðanna samtímis, e f t i r því, 
hvernig stendur á fiskverðsákvörðunum, 
þegar verðhækkun verður. Verði óvænt 
hækkun, e f t i r að f iskverð hefur verið 
ákveðið, fellur búhnykkurinn f y rs t vinnslunni í skaut, en myndar síðar kröfu um 
fiskverðshækkun. Ábati aflaaukningar hins 
vegar skiptist milli begg ja vinnslustiga. 
Áhafn i r fiskiskipa njóta þessara hækkana 
f y r r eða síðar gegnum hlutaskiptakerfið. 
E f þannig stendur á spori við f iskverðs 
ákvörðun, getur fiskiðnaðurinn í bili e . t . v . 
greitt mun hærri laun en aðrar greinar, og 
hann telur sig þurfa þess til þess að draga 
að sér fólk. Þessi tekjuaukning í sjávarútvegi mótar síðan kjarakröfur í öðrum 
greinum. Bein eftirspurnaráhrif þeirra 
tekna. sem þar myndast í upphafi, hrinda 
einnig af stað umsvifum í ýmsum heima 
markaðsgreinum, sem síðan keppa við sjáv 
arútveg um fólk, ekki sízt í byggingariðnaðinum. Þessi áhrif breiðast síðan með ýmsum hætti, bæði formlegum og óformlegum, 
gegnum eftirspurnaráhrif og samanburð 
stétta á milli, út um allt hagkerf ið í upp 
sveiflunni. Lögtenging launa bóndans við 
laun annarra stétta t rygg i r fulla útbreiðslu 

þeirra áhrifa. Hagstætt árferði til sjávarins ge fur að auki y f i r le i t t alls konar út 
gjaldaáformum byr undir báða vængi, og 
bæði opinberir aðilar og einkaaðilar þenja 
fyr irætlanir sínar, og lánakerfið kyndir 
undir. Auknar gjaldeyristekjur auka bein 
línis peningamagn í umferð og útlánagetu 
bankanna. Hrey f ingar launa og kostnaðar 
stýrast bannig í þessu dæmi á uppleiðinni 
af sveiflum í sjávarútvegi, þar sem tekju 
afköst vaxa hraðar en í öðrum greinum, 
þegar vel árar. Verðlagseft ir l i tskerf ið, sem 
hér hefur gilt um langa hríð og byggist 
að mestu á hlutfallslegum álagningarreglum, hefur revnzt skila kostnaðarhækkun 
f y r r eða síðar út í verðlagið, enda e f t i r 
spurnarforsendur oftast f y r i r hendi á 
árunum e f t i r stríð, og hvað sem um verð 
lagseft ir l i t ið má segja, hefur það reynzt 
haldlítið til þess að halda aftur af verð 
hækkun til langs tíma litið, enda ekki til 

þess von, ef aðrar forsendur verðbólgu eru 
jafnan til staðar. Ofan á allt þetta bætist 
svo vísitölutenging kaupgjalds, þar sem 
verðhækkanir, hvaðan sem þær kunna að 
koma, eru bættar að mestu með hækkun 
launa. Hvort þessi tenging verðlags og 
launa er formbundin, eins og nú er, eða 
myndar tíðar kröfur um grunnkaupshækkun, þarf ekki að skipta öllu máli, en margt 
bendir til þess, að vísitölukerfið, sem við 
búum við nú, sé á margan hátt illa til þess 
fallið, að við verði komið skynsamlegum 
stjórnaraðgerðum á sviði efnahagsmála, 
eins og mikið hefur verið rætt að undan 
förnu. Látum þetta nægja um uppsveifluna. 

Sá böggull f y l g i r svo skammrifi, að hin 
almenna hækkun innlends verðlags og 
kostnaðar, sem svo greiðlega fy lgdi og 
stundum fór f ram úr aflvakanum í auknum 
sjávarútvegstekjum, hleypur nú orðið undantekningarlaust í baklás, baklás, sem eng 
inn hefur enn lært að opna án þess að 
sprengja upp skápinn, þ . e . a . s . þegar að 
því kemur, að útflutningstekjur lækka 
skyndilega, sem alltaf getur gerzt, eins og 
dæmin sanna. Stundum nægir, að aðeins 
dragi úr vaxtarhraðanum, þá verður það 
samtímis, að arðsemi útflutningsatvinnu 
veganna minnkar, þeim helzt ekki á fólki, 
og geta þjóðarbúsins til þess að greiða 
f y r i r innflutningi er skert vegna samdrátt 
ar útflutningstekna. Viðskiptavandamálið 
magnast síðan af því, að almenn e f t i r 
spurnaraukning heima f y r i r getur verið 
dálítið tafin og skriðþung, þegar hún er 
komin af stað, og hreyf i r miklu stærri 
stærðir og f jölmennari atvinnugreinar en 
sjávarútveginn einan. Enn fremur verka 
opinberar stuðningsaðgerðir (aflatryggingar eða tímabundnar styrkgreiðslur) í þá 
átt að halda uppi innflutningseftirspurn. 
Þar sem tregða til þess að lækka laun og 
verðlag er a far sterk — og ekki aðeins hér 
á landi — rekur að því f y r r eða síðar, að 
gripið er til gengisbreytingar til þess að 
draga úr innflutningi og færa tekjur til 
sjávarútvegsgreina og annarra útflutnings 
greina f rá öðrum greinum og aðilum í þjóð 
félaginu. Þessar breytingar hafa ekki 
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alltaf verið framkvæmdar strax og ástæða 
hefur e . t . v . verið til, heldur gripið til 
ýmiss konar annarra ráðstafana, t . d . inn 
f lutningsgjalds eða hafta og styrkja til 
útflutningsins, en venjulega hefur á endanum komið til gengisbreytingar. Stef ið 
um baklásinn í launa- og verðlagskerfinu 
og sveiflurnar í sjávarútveginum, þ . e . mis 
gengi atvinnugreina í hagsveiflunni, er til 
með mörgum tilbrigðum. 

Lýsingin, sem ég hef ge f ið hér að framan, 
á án efa bezt við árin f r á 1950 til dagsins 
í dag. sem einkennzt hafa af fullri atvinnu, 
verðbólgu og endurteknum gengisbreyting 
um. V ið skilyrði ful lrar atvinnu má segja, 
að hver gengisbreyting fel i í sér sprota 
þeirrar næstu, ef ekki er samtímis beitt. 
ströngum aðhaldsaðgerðum á sviði f j á r 
mála, peninga- og verðlagsmála. Svo að við 
tökum hliðstæðu í eðlisfræðinni — en ég er 
vondur eðlisfræðingur — gætum við sagt. 
að því er verðsveif lur utan að varðar, að 
hagkerf i okkar og stjórnarkerfi hafi 
breytzt úr sveif ludeyfi , sem fy lgd i f o r 
merkjum ytri verðsveiflna upp og niður 
f y r i r 1930, í afriði l , sem ef t i r styrjöldina 
seinni breytir ytri sveiflum í verðhækkanir 
án tillits til formerkis hinna ytri sveiflna. 
Þessi afriði l l eða baklás, ef við stökkvum 
úr raf fræðinni í af l fræðina. er án efa sam 
an settur bæði úr félags- og stjórnmálapört 
um, þ.e. hann mótast af þeirri þjóðfélags 
þróun, sem hér hefur orðið á síðustu ára 
tugum, og samspili hins háþróaða farsæld 
arþjóðfélags og einhæfrar auðlindaundir 
stöðu þjóðarbúsins. 

Þar með erum við kannski farin að nálgast vandamál líðandi stundar. sem ég ætla 
mér ekki að f ja l la um hér í dag í smá 
atriðum. enda ekki til þess neinn tími. 

V ið stöndum enn einu sinni frammi f y r i r 
því, að útflutningstekjualdan, sem vakti upp 
þensluna, virðist vera að brotna, því að 
verðtap- á útflutningsvörum okkar er að 
byr ja að hjaðna, en verðbólgan innanlands 
þrammar áfram í k jö far i nýgerðra kjara 
samninga, knúin þrýstingi mikillar e f t i r 
spurnar á öllum sviðum þjóðarbúsins inn 
anlands. 

V ið þurfum að leita til heimsstyrjaldar 
áranna, hinna f y r r i og síðari, til þess að 
finna hliðstæðan styrk verðhækkandi afla 
í senn. Saman hefur far ið geysileg útflutningsverðhækkun, innflutningsverð 
hækkun, kauphækkun og mikil útlána 
framkvæmda- og neyzlualda. 

Sem kunnugt er hefur verðbólga í heiminum magnazt á síðustu misserum. Framan 
af nutum við góðs af þessum verðhækkunum, því að þær voru meiri á útflutnings 
hlið en innflutningshlið, en nú hefur þetta 
snúizt við. Frá stríðslokum virðist mesta 
hækkun útflutningsverðlags fram til 1970 
hafa orðið árin 1964 og 1965, 12% hvort 
ár, en nú síðustu árin: 1970 19%, 1971 
21%, 1972 hægði hún á í 4%, en 1973 kom 
síðan 40% stökk og mun meira f y r i r sjávar 
vörurnar. Í ár hægir verulega á (í 10—15% 
eða svo). Út af f y r i r sig erum við vanir 
sveiflum, en þetta er ólíkt allri eft irstríðs 
sögunni. í innflutningsverðlaginu eru um 
skiptin ennþá gleggri. Innflutningsverðlag 
var óstöðugt fyrstu árin e f t i r stríð. sveifl 
aðist upp og niður, 10—15% á ári. f ram 
til 1951. Síðan má það heita stöðug eða 
jafnvel lækkandi alveg fram til 1970. En 
þá verður g j ö r b r e y t i n g til hækkunar: 1970 
5%. 1971 7%, 1972 6% og loks 1973 21% 
og í ár 25%, að hálfu vegna olíuverðsins 
eins. Þannig bætist þessi aðvífandi vandi 
ofan á okkar venjulegu verðbólgutilhneigingar. Þetta verður að hafa hugfast, þegar 
litið er á vandamál dagsins í dag. 

Hvað er nú til ráða við verðbólgunni? 
Ef ráðin l æ g u í augum uppi. væri nú 

vandinn minni. Á það þarf að leggja 
áherzlu, að til þess að draga úr verðbólg 
unni, en t rygg ja ja fn framt örugga atvinnu. 
og l í fskjör, er nauðsynlegt að beita sam 
ræmdum aðhaldsaðgerðum markvisst og 
samfellt í langan tíma (1—2 ár ) , ef árangur á að nást, sem eitthvað varir. Jafnframt 
er ljóst, að það er hvorki æskilegt né gerlegt 
að ná verðbólguhraðanum niður í eða niður 
f y r i r 5—10% á ári á nokkrum mánuðum. 
Harkalegar aðgerðir, sem stefnt væri að 
þessu marki, gætu haft í för með sér trufl-
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anir í tekju- og eignaskiptingu og atvinnu 
rekstri af sama tagi og f y l g j a örum verð 
bólgusveiflum upp á við. Þannig gæti lækningin reynzt jafnil l meinsemdinni, ef hófs 
er ekki gætt. 

É g held, að ekki yrði mikill ágreiningur 
um það í hópi hagfræðinga, að við ríkjandi 
aðstæður hér á landi hlyti viðnám gegn 
verðbólgu að byggjast á eftirtöldum megin 
atriðum: 

1. Gæta þarf aðhaldssemi í útgjöldum og 
útlánum, bæði hjá opinberum aðilum, 
lánastofnunum og einkaaðilum. Til þess 
að hafa áhrif á einkaneyzluna þarf í senn 
að draga úr launahækkunum, auka 
skatta á sumum sviðum og hvetja til 
snarnaðar með öllum tiltækum ráðum. 
Jafnframt þarf að t rygg ja . að því tak 
markaða f jármagni , sem til ráðstöfunar 
er, sé beint að forgangsframkvæmdum, 
en öðrum framkvæmdum frestað, e f t i r 
því sem fært er. 

2. Ef la þarf samráð við verkalýðshreyfing 
una og samtök vinnuveitenda við mótun 
samræmdrar stefnu í launa- og efna 
hagsmálum. V ið ríkjandi aðstæður er 
óhjákvæmilegt að r jú fa um sinn, og 
slæva framvegis, s já l fkrafa víxlhækkun 
verðlags og kaupgjalds. í stað aukinnar 
almennrar verðlagsuppbótar á laun er 
þó án efa þörf einhverra bóta til þeirra, 
sem borið hafa skarðan hlut f rá skipta 
velli kjarasamninganna á síðustu mánuðum. Þessar breytingar þarf að samræma breytingum á sviði skatta, tryggingabóta og niðurgreiðslna, með hag 
þeirra, sem höllum fæti standa í lífsbar 
áttunni, f y r i r augum. 

Nauðsynlegt virðist að breyta til f ram 
búðar ker f i vísitölubindingar kaup 
gjalds, ákvörðun búvöruverðs og verð 
lagsmálaframkvæmd. í samráði við aðila vinnumarkaðarins þarf einnig að 
leita leiða til að bæta vinnuaðferðir við 
gerð kjarasamninga. 

3. Beita þarf virkri og aðhaldssamri stefnu 
í peninga- og lánamálum með tíðari 
breytingum á vöxtum og öðrum láns 

kjörum með tilliti til aðstæðna í efna 
hagsmálum. Þegar verðbólga eykst, er 
nauðsynlegt að beita vöxtum og verð 
tryggingu til að viðhalda peningalegum 
sparnaði og verðgildi almennra sjóða, 
j a fn f ramt því sem hamlað sé gegn óhóf 
legri eftirspurn e f t i r lánsfé, er byggist 
á von um verðbólguhagnað. Ekki er við 
því að búast á miklum verðbólgutímum, 
að jafnvægi geti náðst á lánamarkaðinum með þessum ráðstöfunum einum sam 
an, og er því nauðsynlegt, að samtímis 
séu önnur stjórntæki lánamarkaðarins 
styrkt, svo að hægt sé að beina f j á r 
magni til forgangsverkefna, t . d . f r á 
lí feyrissjóðum til f jár fest ingarlána 
sjóða, ja fn framt því sem að því sé stefnt 
að binda umfang innlendrar lánastarf 
semi og notkunar erlends lánsf jár innan 
ramma heildaráætlunar um f jármagns 
markaðinn. 

4. Beita þarf virkri og hreyfanlegri stefnu 
í gengismálum til þess að t rygg ja sam 
keppnishæfni íslenzkra atvinnuvega og 
skapa nýjum greinum vænleg vaxtar 
skilyrði og stuðla þannig að aukinni 
f jö lbreytni og stöðugleika atvinnulífs í 
landinu. Gengisskráningin og önnur 
beiting hagstjórnartækja þarf einnig að 
taka mið af því, að nauðsynlegt er að 
bæta viðskiptastöðuna út á við verulega, 
ekki sízt þar sem aðgangur að erlendum 
lánamarkaði er nú þröngur og lánskjör 
óhagstæð og því ekki hægt að treysta á 
erlent lánsfé í jafnríkum mæli og áður. 

5. Beita þarf virkri sveif lujöfnun í tekjum 
sjávarútvegs f r á ári til árs, e . t . v . með 
rýmri reglum en nú gilda. Sérstaklega 
þarf að huga að því, að verðsveif lur í 
einstökum greinum geta verið misjafn 
lega tímasettar, þótt þær fy lg is t að y f i r 
lengri tíma litið. Einnig þarf að taka 
tillit til sveiflna í aflamagni. 

Upptalningin gæti verið miklu lengri og 
raunar hægara upp að telja en í að komast. 
Vandinn við að koma á lækningu af þessu 
tagi í efnahagsmálum er f y rs t og fremst 
stjórnmálalegs eðlis. Aðalatriðið er að snú-
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ast án ta far við þeim þáttum vandans, sem 
mest kalla að, ef við vi l jum forðast alvar 
legar truflanir í atvinnulífinu. 

Í f yrs ta áfanga ætti eingöngu að stefna 
að því að skapa nauðsynlegt svigrúm 
til f rekari aðgerða. Þv í næst þarf að 
leysa rekstrarvandamál sjávarútvegsgreina 
með samræmdum hætti. Þá er mikilvægt, 
að nægilegt svigrúm fáist til þess að leita 
varanlegra úrræða á sviði launa- og verð 
lagsmála og opinberra f jármála og peninga 
mála til þess að brjóta verðbólguhugsunar 
háttinn á bak aftur. Meðal mikilvægra 
atriða, sem athuga þarf í þessu sambandi, 
eru nýjar aðferðir við gerð kjarasamninga 
með það f y r i r augum að nálgast „sann 
g j ö rn " launahlutföll á öllum vinnumarkaðinum og koma í veg f y r i r launakapphlaup 
stétta í milli, j a fn f ramt því sem varanlega 
væru sniðnir vankantar af núgildandi 
kerf i vísitölubindingar launa. Launasamningarnir að undanförnu bera um sumt vitni 
skipulagsbrestum verkalýðshreyfingarinn 
ar. Hún er, eins og áður var nefnt, í senn 
sterk og veik. Sterk í þeim skilningi, að 
hún getur oftast nær komið f ram v i l ja 
sínum við ákvörðun peningakaups í heild, 
en veik í þeim skilningi, að hún hefur ekki 
reynzt þess megnug að móta og framkvæma 
samræmda tekjustefnu. Mörg þeirra vanda 
mála í launamálum, sem við eigum við að 
glíma um þessar mundir, eru til komin 
vegna þess, að samheldni (sumir myndu 
nota hér orð eins og félagsþroski) heildar 
samtaka vinnumarkaðarins er lítil, þegar 
framkvæma skal launajafnaðarstefnu. Ein 
stakir hópar launþega fara, þegar á hólm 
inn er komið, sínu f ram með verkfallshótun 
eða með ful lr i samstöðu við vinnuveitendur, 
þar sem víða skortir á, að í öllum greinum 
togist á andstæðir hagsmunir við launa 
samningaborðið. Vel þarf að huga að þeirri 
leið, bæði í bráð og lengd, að hin fr já lsu 
samtök vinnumarkaðarins komi sér upp 
nýjum samráðs- og samþykktaraðferðum 
við ákvörðun launa. Ti l dæmis mætti hugsa 
sér, að verkföll einstakra félaga væru 
óheimil, nema þau hlytu samþykki verk 
fallsráðs launþegasamtakanna sjálfra, þar 

sem engir aðrir ættu fulltrúa. Einnig mætti 
hugsa sér sambærilega meðferð f y r i r gildis 
töku sérsamninga i k jö l far rammasamnings 
o . s . f r v . Allar breytingar af þessu tagi eru 
eðli málsins samkvæmt tímafrekar og hljóta 
að byggjast á almennum skilningi á nauð 
syn samræmdrar tekjustefnu. Inn í þetta 
fléttast svo tekjuákvarðanir annarra stétta, 
bænda, fiskimanna og opinberra starfs 
manna. Launaákvörðunaraðferðin er orðin 
býsna flókin og enginn vaf i á, að hún skilar 
ekki alltaf tilætluðum árangri. Hinu má þó 
ekki gleyma, að eftirspurnaraðstæður ráða 
miklu um kjarasamninga hverju sinni. 

Annað atriði, sem taka þyr f t i til ræki 
legrar athugunar, er almenn verðtrygging 
hvers konar fjárskuldbindinga eða einhver 
ákveðin tengsl almennra vaxtakjara við 
verðbreytingar, ef slíkar breytingar gætu 
í senn aukið sparnað, t ryggt f já rmagn til 
æskilegra f ramfara, dregið úr spákaup 
mennsku og verndað raungildi spar i f jár og 
l í feyris þeirra, sem minna mega sín. Jafn 
f ramt þessu þyr f t i að koma á umbótum á 
sviði peninga- og lánamála og opinberra 
f jármála til þess að t r ygg ja styrka, sam 
ræmda og á næstu misserum aðhaldssama 
stjórn á þessum sviðum. Svo gagngerar 
breytingar, sem hér er hreyft . kalla m . a . 
á endurskoðun á skattmeðferð verðhækkunarhagnaðar og vaxta og kre f jast víð 
tækrar athugunar og samræmingar og þar 
með samvinnu aðila á mörgum sviðum 
efnahagslífsins. 

Verðbólguvandinn. 
Myndin, sem ég hef reynt að draga upp 

af verðbólgunni hér á landi síðustu ára 
tugi, orsökum hennar og eðli, ge fur ekki 
sérstaka ástæðu til bjartsýni á það, að við 
ráðum niðurlögum hennar með einföldum 
nærtækum lausnum á næstunni. Ég ætla 
mér ekki þá dul að spá neinu um það, hvort 
eða hvenær okkur takist að hemja verð 
bólguna. Þegar skyggnzt er f ram á við, er 
ekki óeðlilegt, að sú spurning rísi, hvort 
okkur sé í raun og veru nauðsynlegt að 
binda endi á verðbólguna, hvort við eigum 
að legg ja sérstakt kapp á verðlagsmark-
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miðið við hlið annarra markmiða efna 
hagsstefnunnar, sem mörgum eigi eðli 
málsins samkvæmt að gefa forgang. Ég 
held, að þessum spurningum eigi að svara 
hiklaust játandi, ekki vegna þess, að stöðugt verðlag eða „hóf leg verðhækkun" sé 
eftirsóknarverð í s jál fr i sér, heldur af því 
að verðbólgan er vísbending um veilur í 
heildarstjórn efnahagsmála. 

Menn kunna að spyrja — og gera ja fnan: 
Hvers vegna er mikilvægt að hamla gegn 
verðbólgu hér á landi? Njótum við ekki 
l í fskjara, sem jafnast á við kjör ríkustu 
þjóða heims? Hafa ekki hagvöxtur og f é 
lagslegar f ramfar i r orðið hér verulegar, 
þrátt f y r i r verðbólguna? He fur okkur ekki 
í reynd tekizt að laga hagkerf ið að verð 
bólgunni, þannig að hún trufl i ekki starf 
semi þess og f ramfar i r eða tekjuskipting 
una milli þegnanna? Al lt má þetta til sanns 
vegar færa að nokkru leyti, en má ekki 
verða afsökun f y r i r andvaraleysi. Hagvöxt 
ur á Íslandi á undanförnum árum og ára 
tugum hefur að miklu leyti átt rætur að 
rekja til f ramfara í fiskveiðitækni og 
bættra aflabragða og raunar hagstæðrar 
þróunar viðskiptakjara á síðustu árum. 
Verðbólgan hefur ekki komið í veg f y r i r , 
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 ekki nógu markvisst. 

Verðbólgan og þær efnahagsástæður, sem 
henni f y l g j a . og efnahagsráðstafanir hennar vegna hafa með miklum líkum torveldað 
aðrar e fnahagsframfar i r ; hagvöxt, sem 
styðst við gott skipulag atvinnufyrirtækja 
og hagkvæma þróun atvinnuvega, af því að 
verðbólgan ruglar skynsamlegt arðsemis 
mat og áætlanagerð til langs tíma innan 
fyr i r tækja sem utan. Þetta á ja fnt við um 
þróun okkar hefðbundnu atvinnuvega, 
sjávarútveg, fiskiðnað og landbúnað, og 
stofnun nýrra atvinnugreina, sem hag 
kvæmar gætu reynzt, og getur raunar einn 
ig ta f ið samdrátt þeirra greina, sem síður 
væru til f ramfara fallnar í þjóðarbúskapnum. Verðbólgan er því íhaldssamt af l í 

þeim skilningi, að hún skorðar hagkerfið 
í troðnum brautum og torveldar breytingar 
og f ramfar ir , sem byggjast á nýjum fram 
leiðslugreinum, en ekki eingöngu á beitingu 
nýrrar tækni í þeim greinum, sem við 
þekkjum og höfum stundað. Hér kemur að 
sjálfsögðu margt f le ira við sögu. En vafa 
laust má telja — og það skiptir miklu máli 
— að stjórn efnahagsmála á „verðbólgu 
tímum", þ .e . , þegar sveiflur í þjóðarbúinu 
hafa fengið að slá út í öfgar, ýmist af ytri 
eða innri „nærtækum" ástæðum, er orku 
þjóðarinnar eytt í allt of ríkum mæli til 
þess að stríða við vandamál líðandi stundar, 
vandamál, sem ekki tengjast. f ramförum í 
þjóðarbúskap okkar, þegar horft 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 f y r i r sér, hvernig það fái sér bezt 
borgið í kapphlaupinu við verðbólguna, eða 
sem kannski er meira um vert., sveiflur í 
hraða hennar. í þessu felst. í senn sóun á 
líðandi stund og fórn frambúðarhagsmuna. 
Þetta eru meginástæðurnar til þess, að það 
er mikilvægt f y r i r okkur sem þjóð að ná 
tökum á verðbólguþróuninni. sem hefur sett 
sitt mark á efnahagslí f ið í hálfan f j ó rða 
áratug. V ið verðum stöðugt að freista þess 
að deyfa þær sveiflur, sem eru aflvaki og 
hrey f ia f l þessarar þróunar. É g tel vafa 
laust, að skilyrði til þessa far i smátt og 
smátt batnandi. Verðbólgan hér á landi ber 
að nokkru merki sérstakra ytri aðstæðna 
í okkar þjóðarbúskap, og að nokkru er hún 
niðurstaða eða tákn 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 margra nýfr já lsra ríkja. Fullt 
sjálfstæði og frelsi er ekki ígildi fullrar 
sjálfstjórnar. Á þessu sviði eins og svo 
mörgum öðrum gildir, að það er ekki nóg 
að g irða; menn verða að rækta garðinn 
sinn, sem getur reynzt tafsamt verk og 
lýkur raunar aldrei. V ið þurfum að legg ja 
sérstakt kapp á að bæta þær hagstjórnarað 
ferð ir okkar, sem beinast að skammtíma 
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vandamálum, og ekki sízt að ha fa ja fnan 
hugfast , að þær séu þannig valdar og gerð 
ar, að þær get i með eðl i legum hætti tengzt 
l ang t ímaá fo rmum okkar og óskum. Þ æ r 
mega ekki s v e i g j a okkur af f r amfa ra l e i ð . 

Le iðarv í sar hag f ræð innar verða þó seint 
e in fa ldar áv ísanir á tö f rameðul . 
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Tryggvi Pálsson: 

Atvinnuþátttaka frá 1960 

Eftirfarandi grein er að meginefni til prófritgerð við 
viðskiptafræðipróf frá Háskóla Íslands á s . l . vori. Rit 
gerðin birtist hér nokkuð breytt og allverulega stytt. 

1. Formáli. 
Í fyrstu var ætlunin að f ja l la um fram 

tíðarspár á Íslandi með sérstöku tilliti til 
atvinnustigs. Fl jótlega kom í ljós, að undir 
staða slíkra vangaveltna var mjög ótraust. 
Tölur þær, sem eiga að lýsa stærð og sam 
setningu mannaflans síðustu ár, eru ekki 
byggðar á upplýsingum um raunverulega 
stöðu þau ár, heldur eru í raun framreikningur frá 1960. E r leitað var upplýsinga 
um, hvernig stærð mannafla væri fundin, 
mátti finna skýringar eins og t . d . e f t i r 
farandi tilvitnun: „Þegar vinnuaflið er 
reiknað út, eru útreikningarnir gerðir á 
grundvelli talna um fólksfjöldann og aldurs 
skiptingu hans. Enginn yngri en 16 ára 
telst með, og menn detta út, þegar þeir 
verða sjötugir. Mannaflatalan fæst þannig, 
að fólksfjöldinn í hverjum aldursflokki á 
bilinu 16 ára til 69 ára er margfaldaður með 
einhverju broti og útkomurnar lagðar 
saman." 

í stað þess að halda áfram þessum fram 
reikningi hef ég kosið að kanna nánar, 
hvernig stærð mannafla er metin og hvað 
ætla má um þróun atvinnuþátttöku á grund 
velli þeirra upplýsinga, sem f y r i r hendi 
eru. Er það von mín, að ritgerðin haf i hag 
nýtt gildi f y r i r þá, sem að mannaflamálum 
hyggja . 

Mannafli er einn framleiðsluþáttanna. 
Gildi mannaflans f y r i r framleiðsluþjóð 
fé lag er háð magni, þ .e . f jö lda einstaklinga, 
og gæðum, þ . e . þekkingu og eigindum 
þeim, sem einstaklingarnir búa y f i r . Mikil 
vægi hins síðarnefnda er æ betur að koma 
í ljós, og er sá angi hagfræðinnar, sem um 
mannauð f ja l lar, orðinn allviðamikill. Nauðsynlegt er við þjóðhagsáætlanagerð að vita 
sem gleggst um stærð mannafla, samsetningu hans og líklega þróun. Einnig verður 
spurningum um nýtingu mannaflans og að 
hve miklu leyti og hve lengi unnt er að mæta 
fólksfjöldasamdrætti með aukinni virkni 
ekki svarað, nema þessar upplýsingar séu 
f y r i r hendi. 

Stefna fullrar atvinnu virðist eitt aðal 
markmið íslenzkrar hagstjórnar. V ið miklar ákvarðanir um framtíðarstefnu í efna 
hagsmálum er gjarnan litið á mannafla 
spár, og er þeim of t beitt til rökstuðnings. 
Ne fna má sem dæmi umræðurnar um EFTA-aðild og nýlega langtíma iðnþróunar 
áætlun.1) Atvinnuþátttaka og reiknaður 
mannafli eru því ekki rykfallin hugtök, 
sem enga þýðingu hafa. 

Ein meginniðurstaða hugleiðinga minna 

1) Long-term development plan for the manu 
facturing industry 1973-1980, UNIDO 1973. 



ATVINNUÞÁTTTAKA FRÁ 1960 49 

er, að þau atvinnuþátttökuhlutföll, sem 
notast er við, eru orðin úrelt. Þau vanmeta 
mannaflann og ge fa villandi mynd af virkni 
einstakra hópa. Ekki er unnt án sérstakrar 
heildarathugunar að setja f ram ný atvinnu 
þátttökuhlutföll, og verður það því ekki 
gert í þessari ritgerð. Engu að síður má 
af mörgu ráða, hvaða þróun hefur átt sér 
stað hjá einstökum þjóðfélagshópum og 
hver jar eru líklegustu orsakir þeirra. 

Efnisskipan ritgerðarinnar er í stórum 
dráttum e f t i r farandi : Annar kafl i f ja l lar 
um mannfjöldann. Getið er stærðar hans 
og samsetningar og nokkur grein gerð f y r i r 
helstu óvissuliðum mannfjöldaspáa. Þr ið j i 
kafl i tekur atvinnuþátttöku til athugunar. 
Mannfjöldanum er skipt í hópa, sem ætla 
má að haf i hver um sig sín sérkenni, að 
því er varðar atvinnuþátttöku. Síðan er 
reynt að kanna, hvaða þróun hefur átt sér 
stað í hverjum hópi f r á 1960. F jórða kafla 
er ætlað að skýra hugtakið reiknaður mann 
afl i , en einnig er honum ætlað að svara 

spurningunni, hvort unnt sé að setja f ram 
ný atvinnuþátttökuhlutföll. Fimmti kafl i 
lýsir, hvernig stærðin mannár er fundin 
og hver j i r eru helstu vankantar hennar 
sem mælikvarða á magn vinnu. í sjötta 
kafla eru reiknaður mannafli og mannár 
borin saman. Fjal lað er um, hvaða gagn 
má hafa af slíkum samanburði og hvaða 
hugsanagildrur l igg ja þar í leyni. Einnig er 
gerð nokkur grein f y r i r vannýtingu mann 
aflans og vinnutapi vegna atvinnuleysis og 
vinnustöðvana. 

2. Mannfjöldi. 

Er aldursskipting þjóðarinnar er athuguð (l ínurit 2.1), sést, hve mikill hluti hennar er ungt fólk. Á r i ð 1972 var 31,4% 
þjóðarinnar innan við f immtán ára aldur 
og 41,6% innan við tvítugt. Líta má á hina 
ungu sem f jár fest ingu þjóðarinnar, sem 
eru byrði á atvinnuþátttakendum í nútíð, 
en um leið t rygg ing þeirra f y r i r endurnýjun þess f jö lda, sem atvinnu stundar. 
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Atvinnuþátttakendur framfæra einnig 
þá, sem litla eða enga atvinnu stunda vegna 
aldurs eða annarra ástæðna. Hinir öldruðu 
eru sívaxandi hópur og voru þeir, sem náð 
höfðu 70 ára aldri 1972, 6,0% af þjóðinni. 
Dæmið er að sjálfsögðu ekki svo einfalt, að 
sú aukning, sem orðið hefur í f jölda 
aldraðra, jafngildi aukinni byrði á atvinnu 
þátttakendum. Til þess að álykta um það 
þarf að athuga þær breytingar, sem orðið 
hafa á atvinnuþátttöku aldraðra, og kem ég 
að því síðar. 

Þótt Íslendingum f jölgi enn nokkuð 
hratt, hefur smám saman dregið úr hlut 
fallslegri f jölgun. Hlutfallsleg stærð aldurs 
hópa hefur því breyst frá 1960 eins og 
kemur fram af töflu 2.1, þegar körlum og 
konum er skipt í þrjá aldurshópa, 0—14 ára, 
15—69 ára og 70 ára og eldri. Þróunin fram 
til 1970 hefur haldið áfram síðan. 

Tafla 2.1. 
1970 1967 1964 1961 

Fólksfjöldi alls . 204.930 200.281 190.652 180.765 

Fjöldi karla . . . . 103.621 101.302 96.320 91.355 
Aldursskipting: 

0 -14 32,77% 34,29% 35,18% 35,57% 
15-69 62,05% 60,73% 60,12% 60,02% 
70ogeldr i . . . 5 ,18% 4 ,98% 4 ,70% 4 ,41% 

Fjöldi kvenna . . 101.309 
Aldursskipting: 

0 -14 31,90 
15-69 61,48 
70 og eldri . . . 6,62 

98.979 94.332 89.410 

33,40 
60,28 

6,32 

34,11 34,35 
59,92 59,86 

5,97 5,79 

Unnið úr handriti Hagstofu Íslands að mannfjöldaskýrslu 1961-1970. 

Manntal var síðast tekið á Íslandi 1960. 
Manntöl geta veitt upplýsingar um stærð 
og samsetningu mannafla á því ári, sem 
manntöl eru tekin. Úrtakskannanir geta 
einnig gefið sömu upplýsingar. Milli þeirra 
ára, sem manntöl eða kannanir ná til, má 
áætla mannafla með því að gefa sér ákveðnar forsendur fyrir hraða breytinga milli 
þeirra ára, sem tölur eru til fyrir. Álíka 
aðferðum er beitt, þegar spáð er fram í 

tímann, en þá er framreiknað út frá fyrri 
reynslu. 

Þegar reynt er að spá fyrir um væntan 
legt vinnuaflsframboð 15—20 ár fram í 
tímann, er sjálf stærð aldurshópanna á 
starfsaldri tiltölulega viss stærð. Þeir ein 
staklingar, sem eru nú nýfæddir, koma að 
öllu jöfnu ekki fram á vinnumarkaðinn fyrr 
en að þeim tíma liðnum. Óvissa er þó til 
staðar og eru þeir liðir, sem mestri óvissu 
valda, svokölluð frjósemi kvenna og stærðin 
aðfluttir umfram brottflutta. 

Frjósemi kvenna er fjöldi lifandi fæddra 
barna af hverjum 1000 konum. Sá fjöldi 
fór stöðugt lækkandi frá 1961 til 1971, en 
það ár og hið næsta óx hann aftur og 
varpar það ljósi á, hve örðugt er að spá 
um mannfjölda nákvæmlega á grundvelli 
frjósemistalna. Árið 1963 var f jöldi brott 
fluttra af Íslandi umfram aðflutta 3,3%0 

þjóðarinnar. Næstu ár dró úr brottflutningnum, og árið 1966 voru aðfluttir um 
fram brottflutta 0,2%c, en fljótlega breyttist 
þetta aftur, og árið 1970 náði brottflutning 
urinn hámarki og nam umfram aðflutta 
7,7%0. Er efnahagslífið tók að rétta við að 
nýju, snerist dæmið aftur við, og voru 
brottfluttir 2,1%0 fleiri árið 1972. Slíkar 
óreglulegar sveiflur er erfitt að sjá fyrir 
og gera ráð fyrir í mannfjöldaspám. 

Um fjölda þeirra, sem látast ár hvert, 
er unnt að segja fyrir með meiri vissu. 
Dánarlíkur hvers aldurshóps hafa breyst 
nokkuð síðasta áratug, en þær breytingar 
hafa verið reglulegar. Dánarlíkur aldurs 
hópa innan við þrítugt hafa minnkað, en 
hið gagnstæða hefur átt sér stað í eldri 
aldurshópunum. Á allra síðustu árum hefur 
átt sér stað sú breyting, að ólifuð meðal 
ævi nýfæddra hefur staðið í stað. Meðal 
ævi hafði fram að því stöðugt lengst, en nú 
hefur dánartíðni aukist hjá fullorðnu fólki 
í öllum aldursflokkum. Aðalorsök þessarar 
breytingar eru hjartasjúkdómar, sem sí 
fellt krefjast fleiri og yngri fórnarlamba. 
Þegar dánartíðnin fyrir fólksfjöldann sem 
heild er athuguð, koma inn í myndina áhrif 
aldurssamsetningarinnar, og þegar það er 
gert, má búast við því, að dánartíðnin fari 
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hækkandi næstu ár. Frá 1961 hefur dánar 
tíðni verið á. bilinu 0,68%—0,73% af fólks 
fjölda. 

Þegar heildarfjölgun er tekin saman, 
kemur f ram eftirfarandi talnaröð fyr i r árin 
1960—1973: 

Tafla 2.2. 
Ar Fjölgun % Ar Fjölgun % 
1960 1,98 1967 1,50 
1961 1,56 1968 1,13 
1962 1,90 1969 0,62 
1963 1,87 1970 0,56 
1964 1,78 1971 1,27 
1965 1,85 1972 1,74 
1966 1,62 1973') 1,29 

1) Bráðabirgðatala. 
Heimild: Hagslofa Íslands. 

Eins og sjá má hefur dregið úr hlut 
fallslegri fjölgun þjóðarinnar á umræddu 
tímabili. Stærðin aðfluttir umfram brott 
flutta á svo mestan þátt í sveiflum milli 
ára. 

3. Atvinnuþátttaka. 
3.1. Almenn atriði. Til þess að unnt sé að 

spá fyr i r um mannaflann, eru reiknuð út 
svokölluð atvinnuþátttökuhlutföll. Til 
grundvallar slíkum hlutföllum liggja mann 
töl eða sérstakar kannanir. Þau eru gjarnan 
miðuð við ákveðið aldursbil, starfsaldur, og 
eiga að gefa til kynna, hve mikill hluti aldurshópa stundar launaða vinnu. Þegar hlut 
föllin eru notuð óbreytt í langan tíma, 
koma áhrif breyttrar aldursskiptingar 
nokkuð fram í reiknuðum mannafla, en 
af tur á móti er líklegt, að hlutföllin sýni 
ekki lengur það, sem þeim var ætlað að 
sýna. Breytingar atvinnuþátttökuhlutfalla 
þurfa ekki að hafa mikil áhrif á reiknaðan 
mannafla, ef um er að ræða innbyrðis 
breytingar, sem vega hvor aðra upp. Ef 
sú er reyndin, geta úrelt hlutföll sýnt nokk 
uð rétta heildarniðurstöðu. 

Til þess að skyggnast dýpra í orsakir 
stærðar atvinnuþátttökuhlutfallsins er 
nauðsyn að athuga þá hópa fólksfjöldans, 

hverra atvinnuþátttaka byggist á ólíkum 
þáttum. Æskilegast er, að hver hópur sé 
sem mest samkynja (homogen). Unnt er 
með sífellt ítarlegri athugunum á stöðugt 
sundurgreindari hópum að fá fram hlutföll, 
sem eru nákvæmari grundvöllur greininga 
á núverandi ástandi og þar með betri undir 
staða fyr ir spár. Síðan má samsafna fyrir 
sífellt stærri hópa og fá út heildarhlutföll. 

Fyrst og fremst er fólksfjöldanum skipt 
eftir kyni og aldri. Atvinnuþátttaka var 
síðast athuguð hérlendis 1960 m . t . t . þess 
ara tveggja aðgreininga, og sérathugun var 
gerð fyr ir árið 1970 á þátttöku giftra 
kvenna. Að öðru leyti er ekki um auðugan 
garð að gresja hérlendis varðandi heim 
ildir um atvinnuþátttöku. 

Þegar reynt er að byggja fræðilegan 
grunn, ber fyrst að huga að skilgreiningum. 
Það, sem fyrst og fremst er haft í huga 
við skilgreiningar í hagnýtum athugunum, 
er, að þær séu sem hagkvæmastar við söfn 
un og úrvinnslu gagna og nái sem best yfir 
þær stærðir, sem rannsaka á. 

Í fyrsta lagi þarf að ákveða, hvaða aldurs 
bil á að skilgreina sem starfsaldur. Starfs 
aldurinn á að ná yfir það aldursskeið, sem 
atvinnuþátttaka er mest á. Þannig eiga 
neðri mörk starfsaldurs að vera sem næst 
því aldursári, sem megnið hefur hafið störf 
á af þeim, sem koma til með að starfa í at 
vinnulífinu. Á sama hátt má segja, að efri 
mörk starfsaldurs eigi að vera sem næst 
því aldursári, sem flestir atvinnuþátttak 
endur leggja niður störf á. 

Það er sem sagt matsatriði og skilgreiningaratriði, hvaða aldursbil skuli teljast 
vera starfsaldur. Hérlendis er starfsaldur 
inn oftast settur sem 15—69 ár, en einnig 
mætti hafa þrengri skilgreiningu, t . d . 
25—59 ár. Ef t i r 25 ára aldur er skólagöngu 
almennt að mestu lokið, og fyrir 59 ára 
aldur er lítið um fráhvarf f r á atvinnulífinu. 
Ég hef valið að fara milliveg, að því er varð 
ar starfsaldur, og lít í því sambandi sér 
staklega á aldursbilið 25—64 ára. Yfirleitt 
er talið nógu nákvæmt að aðgreina eftir 
aldri með fimm ára flokkabilum. 

Í öðru lagi þarf að skilgreina hugtakið 
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atvinnuþátttaka eða virkni, eins og það er 
einnig nefnt. Einungis þeir, sem vinna á 
almennum vinnumarkaði og taka laun f y r i r , 
koma til greina sem virkir þátttakendur. 
Þannig eru ýmis framlög til velferðar þjóð 
félagsins ekki tekin með, t . d . heimilisstörf 
og ólaunað nám. Atvinnuþátttökuhlutföll 
unum er ætlað að segja til um, hve margir 
einstaklingar innan þess hóps, sem hlut 
föllin ná til, stunda launaða atvinnu um 
f ram ákveðið lágmark. Þetta lágmark þarf 
að ákveða. 

V ið manntalið 1960 var safnað upplýsingum um f jö lda þeirra, sem höfðu tekjur 
í peningum eða öðrum verðmætum f y r i r 
starf í vikunni f y r i r manntalsdag, þ . e . 
vikuna 20.—26. nóv. 1960. Þe ir einstakling 
ar, sem þá voru 15 ára og eldri, töldust 
virkir í atvinnulífi, ef þeir höfðu unnið sem 
svarar þriðjungi venjulegs vinnutíma í við 
komandi grein. Á grundvelli þessara upp 
lýsinga áætlaði Efnahagsstofnun þau at 
vinnuþátttökuhlutföll, sem notuð hafa verið 
allt til þessa dags. 

Á þeim rúma áratug, sem liðinn er, síðan 
hlutföll Efnahagsstofnunar voru áætluð, 
hefur margt breyst á vinnumarkaðinum. 
Störf in hafa breyst og viðhorf fólksins 
líka. Samspil framboðs og eftirspurnar 
vinnu ræður niðurstöðu vinnumarkaðarins 
um vinnumagn og hver fær hvaða starf. 
Eft irspurnin e f t i r vinnuafli breytist með 
breyttri eftirspurn e f t i r vörum og þjónustu 
og breytingum í framleiðni. Framboðshlið 
vinnu, þ . e . hvort og á hvaða hátt einstaklingurinn býður f ram vinnuafl sitt, er háð 
ýmsum efnahagslegum og félagslegum þátt 
um, sem hafa mismikla þýðingu f y r i r hina 
mismunandi hópa þjóðfélagsins. 

Eins og nefnt hefur verið er æskilegast 
að sundurgreina sem mest til að hver hópur, 
sem athugaður er, sé sem mest samkynja. 
í fyrsta lagi má skipta hugsanlegum at 
vinnuþátttakendum í fasta hópa og jaðar 
hópa. Með hugtakinu fastahópur er átt við 
þá hópa manna, sem hafa mjög bein tengsl 
við atvinnulífið. Atvinnuþátttaka þeirra er 
mjög mikil og sýnir ekki verulegar sveiflur 
milli ára. Breytingar í efnahagslegri af 

komu þjóðarinnar þurfa að verða verulegar, 
áður en fastahóparnir fara að hverfa af 
vinnumarkaðinum. Að sjálfsögðu myndi 
atvinnumagn minnka á slíkum tímum, en 
atvinnuþátttakan, eins og hún er skilgreind 
hér, myndi minnka mun hægar. Þe ir hóp 
ar, sem ég nefni jaðarhópa, hafa mun laus 
ari tengsl við atvinnulífið, og þeirra þátt 
taka er því háð mun meiri sveiflum. Ein 
staklingar jaðarhópa búa við skilyrði, sem 
hamla atvinnuþátttöku, eða stunda störf, 
sem ekki flokkast undir atvinnu. Vegna 
þess hve atvinnuþátttökuhlutföll fastahópa 
eru stöðug og há, er það fremur óvissa um 
væntanlegan f jö lda einstaklinga, sem til 
heyra fastahóp, sem veldur óvissu i spám 
um væntanlegt vinnuafl heldur en stærð 
hlutfallanna. Hið gagnstæða á við um 
jaðarhópa sökum mun óstöðugri og lægri 
hlutfalla. 

Hér á e f t i r mun ég f ja l la um atvinnu 
þátttöku með eft ir farandi aðgreiningum: 
Ti l fastahópa tel ég karla 25—64 ára og 
óg i f tar konur 25—64 ára, en af jaðar 
hópum mun ég f ja l la um g i f tar konur, 
skólafólk og aldraða. Fleiri jaðarhópa 
mætti athuga, t. d. öryrkja og annað af 
brigðilegt vinnuafl, en ég tel lítinn ávinning 
af því, vegna þess að litlar breytingar hafa 
þar átt sér stað og einnig eru þessir hópar 
hlutfallslega mjög litlir. Ekki má þó skilja 
þetta svo, að algjörlega sé sleppt að ræða um 
ákveðna hópa einstaklinga. Þeir eru ekki 
teknir til sérstakrar meðferðar, en hafa að 
sjálfsögðu áhrif á atvinnuþátttöku aðal 
hópanna. Einnig ber þess að geta, að nefnd 
ir fasta- og jaðarhópar grípa meira og 
minna hver inn í annan. 

3.2. Fastahópar. 
A. Karlar 25—64 ára: E f litið er á f j ö l 

skyldu sem efnahagsheild, er henni nauðsyn 
að hafa nægar tekjur til framfærslu og eru 
það efnahagsleg rök f y r i r því, að einhver 
aðili eða aðilar fjölskyldunnar af l i tekna. 
í okkar þjóðfélagi, eins og flestum öðrum, 
er það almenn skoðun, sem styðst við hefð, 
að fyr irv inna og höfuð fjölskyldunnar skuli 
vera karlmaður. í samræmi við þessa f é 
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lagslegu hefð er m . a . skólaganga kynjanna 
mótuð, að því er námsefni og námslengd 
snertir. Því er það svo, að karlmenn eru 
lengur við nám en konur og koma þar af 
leiðandi almennt síðar á vinnumarkaðinn 
en konur. 

Sú afstaða þjóðfélagsins, að hver full 
hraustur karlmaður, sem lokið hefur skóla 
göngu, skuli eigi s i t ja auðum höndum, heldur draga sem mesta björg í bú, veldur nær 
algjörri atvinnuþátttöku karlmanna á 
starfsaldri, er skólagöngu er lokið. 

Atvinnuþátttökuhlutföll karlmanna ef t i r 
aldurshópum 1960 samkvæmt mati E fna 
hagsstofnunar voru e f t i r fa randi : 

Tafla 3.1. 
Aldur Atvinnuþátttaka 
15-19 60% 
20-24 90% 
25-49 97% 
50-69 95% 

Hafa verður í huga, að hlutföll þessi eru 
ekki sett f r am með mikilli nákvæmni, og 
einnig, að hlutföll, sem fengin eru úr upp 
lýsingum manntala, hafa reynst að nokkru 
frábrugðin niðurstöðum sérstakra kann 
ana á atvinnuþátttöku. 

Eins og nefnt hefur verið eru tengsl 
fastahóps við atvinnulífið bein og lítt 

sveiflukennd. Hlutföll fastahópa breytast 
því mun hægar heldur en hlutföll jaðar 
hópa. 

Vegna síaukinnar skólagöngu er líklegt, 
að yngri hóparnir hafi nú lægri hlutföll 
heldur en var 1960. Sérstaklega varðar þetta 
15—19 ára hópinn. 

Breytingar í fjölda námsmanna, sem náð 
hafa 25 ára aldri, hafa þó mjög lítil áhrif 
vegna smæðar þess námsmanna fjölda í 
samanburði við fjölda karla 25—49 ára. 

Vegna skorts á atvinnuathugunum fy r i r 
karlmenn á aldursbilinu 25—64 ára er ekkert unnt að segja með vissu um, hvort at 
vinnuþátttaka þeirra hefur minnkað, og ef 
svo er, hve mikið. Vitað er, að skólafólk er 
nú stærri hluti af aldurshópnum 25—30 
ára, og líklegt er, að atvinnuþátttaka hafi 
minnkað í aldurshópnum 65—69 ára, en að 
öðru leyti bendir f á t t til þess, að breyting 
haf i orðið á þátttöku karla. 

Meðal þróaðra þjóða erlendis hefur at 
vinnuþátttaka karlmanna á starfsaldri far ið 
smám saman lækkandi og er því ekki ólík 
legt, að hið sama eigi sér stað á Íslandi. 
í meðfylgjandi töflu má sjá til samanburðar 
við hlutföll Efnahagsstofnunar atvinnu 
þátttökuhlutföll karlmanna 1960 og 1965 
í Danmörku, Svíþjóð og Bandaríkjunum. 
Allar tölurnar eru fengnar úr manntölum 
að því undanskildu, að tölurnar 1965 fyr i r 
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Tafla 3.3. 
Fjöldi og skipting ógiftra kvenna í árslok 1970. 

Aldur 

15-19 ára 
20-24 -
25-29 -
30-34 -
35-39 -
40-44 -
45-49 -
50-54 -
55-59 -
60-64 -
65-69 -
70-74 -
75-79 -
80-84 -
85 og eldri 
15 og eldri 

Aður 
5 

108 
164 
206 
333 
365 
409 
511 
677 
837 
925 

1.024 
1.093 

779 
506 

7.942 

giftar 
0% 
3% 

1 1 % 
28% 
40% 
39% 
39% 
44% 
47% 
53% 
57% 
61% 
69% 
75% 
79% 
27% 

Aldrei 
9.175 
4.077 
1.359 

526 
493 
561 
646 
660 
756 
730 
707 
651 
484 
254 
138 

21.217 

giftar 
100% 
97% 
89% 
72% 
60% 
61% 
61% 
56% 
53% 
47% 
43% 
39% 
31% 
25% 
21% 
73% 

Ogiftar 
9.180 
4.185 
1.523 

732 
826 
926 

1.055 
1.171 
1.433 
1.567 
1.632 
1.675 
1.577 
1.033 

644 
29.159 

alls 
93% 
50% 
22% 
14% 
15% 
16% 
21% 
26% 
34% 
43% 
52% 
62% 
72% 
91% 
95% 
42% 

Unnið úr gögnum Hagstofu Íslands. 

Svíþjóð eru framreiknaðar. Ha fa verður 
í huga, þegar samanburður er gerður á 
manntalshlutföllum við útlönd, að virknis 
lágmarkið, sem sett var við manntalið 1960, 
var ákveðið með hliðsjón af því, hvað væri 
eðlilegt lágmark virkni v ið íslenskar að 
stæður. 

B. Ógiftar konur 25—64 ára: í skýrslum 
Hagstofu Íslands er heitið óg i f tar konur 
aðeins látið ná y f i r þær konur, sem aldrei 
hafa gi fst, en í þessari r itgerð verður heitið 
einnig látið ná y f i r þær konur, sem hafa 
verið g i f tar áður. A ð vísu væri æskilegt, 
ef unnt væri, að aðgreina á milli þeirra, 
sem áður hafa verið g i f tar , og hinna, sem 
aldrei hafa gi fst , þar sem verulegur munur 
getur verið á atvinnuþátttöku þessara 
t vegg ja hópa. Vegna upplýsingaskorts 
vinnst þó ekkert við að gera slíka aðgreiningu hér. 

Óg i f tar konur á starfsaldri verður að 
líta á sem fastahóp á vinnumarkaðinum, 
þótt tengsl hans við atvinnulíf ið séu hvorki 
ja fn bein né stöðug og tengsl karlmanna á 
starfsaldri. Auðvelt er að gera sér grein 
f y r i r , hví atvinnuþátttaka óg i f t ra kvenna 
er minni heldur en karlmanna. Þær félags 
legu hindranir, sem eru á vegi g i f t ra 
kvenna, gera einnig vart við sig hjá óg i f t 

um konum, sem eru í óvígðri sambúð, og þá 
sérstaklega, ef þær eiga börn. Barneignir 
óg i f t ra kvenna hafa að sjálfsögðu mest 
áhrif í yngstu aldurshópunum. E f t i r því 
sem ofar dregur í aldurshópunum, vex sí 
fe l l t hlutfall ekkna og fráskilinna kvenna af 
ógi f tum konum. Þær eiga o f t er f i t t með að 
fara út í atvinnulífið eða auka sína þátt 
töku þar. Bæði er, að framboð starfa er í 
mörgum tilfellum ekki í samræmi við óskir 
þessara kvenna og þeirra framboð af vinnu 
takmarkast o f t vegna aðstæðna heima f y r i r 
og/eða lítils v i l ja til að he f j a störf. H ið 
síðastnefnda hefur því meira að segja því 
seinna á æviskeiðinu sem konan verður ein 
stæðingur. Einnig draga meðlög og eignir 
o f t úr þörfinni á vinnu utan heimilis. 

Hlutfallslegur f jö ld i óg i f t ra kvenna af 
konum alls er sýndur í töflu 3.3. ásamt 
skiptingu ógi f tra kvenna í konur, sem aldrei 
hafa gifst, og konur, sem hafa verið g i f tar 
áður. A f þeim konum, sem áður hafa verið 
g i f tar , eru um ¾ ekkjur, en ¼ fráskildar 
konur.1) Fróðlegt er að sjá breytingu hlut 

Norræna tölfræðihandbókin 1971, 
Hagstofu á skiptingu 31. des. 1969. 
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fallstalnanna milli aldurshópa og hve óg i f t 
ar konur eru mikill hluti kvenna á starfs 
aldri. 

Einungis er unnt að fá mjög ónákvæma 
vitneskju um, hve mikil atvinnuþátttaka 
óg i f t ra kvenna er, og engar upplýsingar 
eru til um skiptingu hennar e f t i r aldri 
kvennanna. Hagstofa Íslands hefur f rá 
1964 birt töflur y f i r f jö lda framteljenda 
til skatts, meðalbrúttótekjur þeirra og 
skiptingu stærðanna e f t i r starfsstéttum og 
kyni. Þessar töflur eru nánast eina hér 
lenda heimildin, sem getur komið að gagni 
við athugun á atvinnuþátttöku óg i f t ra 
kvenna. Auk þess er gagnlegt að hafa hlið 
sjón af atvinnuþátttökuhlutföllum ná 
grannaþjóða. 

Í ofangreindum töf lum eru framteljendur 
flokkaðir e f t i r kyni og samkvæmt flokkunarreglum Hagstofunnar í starfsstéttir og 
gefnar upp meðalbrúttótekjur hverrar 
starfsstéttar. Þar sem tiltölulega fáar g i f t 
ar konur tel ja f ram sem sjálfstæðir ein 
staklingar, má gera þá einföldun að telja 
þær konur ógi f tar , sem telja f ram sér. Ár ið 
1970 töldu 28.170 konur fram, en óg i f tar 
konur 16 ára og eldri voru 27.030. 

Út f r á skattframtölum eru atvinnuþátt 
tökuhlutföll auðfengin, ef unnt er að ein 
angra launatekjur, og höfð eru til viðmiðunar meðalárslaun kvenna í viðkomandi 
starfsgrein til að sjá, hvort hlutaðeigandi 
skuli teljast virkur eða ekki. Tö f lur Hag 
stofunnar hafa marga vankanta, ef reynt er 
að meta atvinnuþátttöku út f r á þeim, enda 
er þeim ekki ætlað það hlutverk. Megin 
vankantar taflnanna m . t . t . virknisathug 
ana eru e f t i r farandi : í f y rs ta lagi eru með 
altekjur hverrar starfsstéttar meðalbrúttótekjur, en ekki launatekjur, þ . e . meðaltal 
allra framtalinna og/eða áætlaðra tekna. 
í öðru lagi er ekki unnt að gera sér grein 
f y r i r , hve mikill hluti hverrar starfsstéttar 
sé undir virknislágmarkinu, því að einungis 
meðaltekjur starfsstéttanna eru gefnar upp, 
en ekki dre i f ing tekna innan starfsstétta. 

Þó svo að töflurnar geti ekki ge f ið vitn 
eskju um, hversu mikill hluti framteljenda 
úr hópi kvenna vinni umfram lágmarks 

virkni, er unnt að f á hugmynd um heildar 
þátttöku óg i f t ra kvenna. 

Sú leið, sem ég vel að fara til að nálgast 
heildarþátttökuhlutfall f y r i r ógi f tar konur 
16 ára og eldri, er á engan hátt einhlít. Frá 
heildarfjölda framteljenda dreg ég l í feyris 
þega og eignafólk og einnig hópa, sem hafa 
meðalbrúttótekjur, sem eru lægri heldur en 
ákveðin lágmarksupphæð. Lágmarksupphæðin var ákveðin þriðjungur meðalárs 
launa verkakvenna í verkakvennafélaginu 
Framsókn f y r i r hvert ár.1) Reyndin varð 
sú, að þetta lágmark nam burt tvo hópa, 
þ . e . „unglingavinnu hjá sveitarfélögum" og 
„tekjulausa framtel jendur", en svo til enga 
aðra. Þar með var fengin tala, sem er mæli 
kvarði á þann f jö lda framteljenda, sem 
stunda atvinnu í einhverjum mæli, og hún 
var síðan borin saman við heildarfjölda 
framteljenda úr hópi kvenna. Niðurstöður 
þessara útreikninga má sjá í töflu 3.4., en 
línurit 3.1 sýnir myndrænt, hvaða breyting 
ar hafa orðið í heildaratvinnuþátttöku 
ógi f t ra kvenna milli ára. Línuritið ýkir 
nokkuð sveiflurnar, því að lóðrétti ásinn er 
dreginn saman á bilinu 0—64%. 

1) Reiknað út frá gögnum Kjararannsóknar-
nefndar. 
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Tafla 3.4. 
Vísbending um atvinnuþátttöku ógiftra kvenna. 

Lágmarks- Fjöldi Fjöldi „Atvinnu• 
Tekju- tekjur „starfandi" framtelj. þátttaka' 
ár (þús. kr.) framtelj. alls (%) 
1972 82,4 20.555 29.776 69,0% 
1971 66.3 19.678 29.121 67,6% 
1970 57,9 18.908 28.170 67,1% 
1969 45,8 17.974 27.791 64,7% 
1968 39.5 17.802 27.273 65,3% 
1967 36,7 17.482 27.062 64.6% 
1966 33,5 17.843 26.579 67,1% 
1965 28,6 17.817 26.206 68,0% 
1964 25,4 17.868 25.460 70,2 % 
1963 20,4 17.579 25.105 70,0% 
1962 17,5 17.591 25.284 69,6% 

Unnið úr gögnum frá Kjararannsóknarnefnd og 
Hagtíðindum. 

Ógi f tar konur eru fastahópur á vinnu 
markaðinum, og kemur hið háa „atvinnu 
þátttökuhlutfall" því ekki á óvart. A f sveifl 
unum milli ára má sjá, að efnahagsörðug 
leikarnir 1967—1969 hafa augljóslega haft 
áhrif, en lækkun hlutfallsins árin 1965 og 
1966 treysti ég mér ekki til að skýra. Þess 
verður að gæta, að hlutfallið túlkar „starf 
andi" f jö lda, en ekki magn þeirrar vinnu, 
sem ógi f tar konur afkasta. 

Eins og ég hef getið um er er f i t t að 
meta, hve mikill hluti „star fandi" framteljenda beri að teljast virkur. í athugunum, 
sem ég mun fara nánar út í í næsta undir 
kafla, hefur verið reynt að meta atvinnu 
þátttöku g i f t ra kvenna út f rá skattfram 
tölum. Þessar athuganir ná til áranna 1963 
og 1970 og gefa m. a. upplýsingar um f jö lda 
g i f t ra kvenna með einhverjar launatekjur 
1963 og 1970 og einnig um f jö lda g i f t ra 
kvenna með tekjur y f i r kr. 15.000,- árið 
1963 og y f i r kr. 45.000.- árið 1970. í ljós 
kemur, að síðarnefndi hópurinn er 57% af 
fyr rne fnda hópnum 1963, en 67% árið 1970. 
Þetta hlutfall má e . t . v . nefna virknishlut 
fall. Ekki má gleyma því, að óg i f tar konur, 
sem á annað borð vinna úti, vinna í flestum 
tilvikum fullt starfsár, en g i f ta r konur 
vinna mun frekar aðeins hluta starfsárs. 
Þv í er ekki ólíklegt, að hlutfallslega f le ir i 
g i f ta r konur séu innan virknislágmarks, 

enda sést, að virknishlutfallið er mun 
stærra 1970, þegar g i f tar konur hafa aukið 
sína atvinnuþátttöku og taka að líkjast 
meir fastahóp. E f virknishlutföll g i f t ra 
kvenna f y r i r þessi tvö ár eru notuð óbreytt 
í athugun minni f y r i r ógiftu konurnar, 
fæst, að virkar ógi f tar konur eru um 40% 
árið 1963 og 45% árið 1970 af ógiftum 
konum alls. 

Þau hlutföll, sem unnt er að reikna út 
f rá töflum Hagstofunnar, gilda f y r i r f ram 
teljendur úr hópi kvenna, sem eru 16 ára 
og eldri. Engri aldursskiptingu verður við 
komið. Erlend atvinnuþátttökuhlutföll geta 
e . t . v . varpað nokkru ljósi á þá hlið málsins. 
Al lt f r á 1940 hafa dönsk manntöl sýnt, að 
atvinnuþátttaka ógi f tra kvenna 25—59 ára 
hefur verið um 80%. í meðfylg jandi töflu 
3.5 eru sýnd atvinnuþátttökuhlutföll óg i f t ra 
kvenna í Danmörku samkvæmt manntölum 
1960 og 1965 ásamt spá f y r i r árið 1975. 

Aldur 19601) 19651) 19752) 

3.3 Jaðarhópar. 
A. Giftar konur: Vegna þjóðfélagshátta 

hefur hjúskapur og umsjón barna afar 
mikil áhrif á þátttöku kvenna, en mun minni 
á þátttöku karla. Vinnustaður g i f t ra 
kvenna hefur allt til þessa dags aðallega 
verið innan vegg ja heimilisins. Þau störf, 
sem þar eru unnin, eru eigi talin með í 
þeirri atvinnuþátttöku, sem hér er verið 
að athuga. 

Gi f tar konur mynda stærsta jaðarhópinn. 
Vegna stærðar hópsins og mjög breytilegra 

Tafla 3.5. 
Atvinnuþútttaku ógiftra kvenna i Danmörku. 

25-34 89,8% 90,5% 90,5% 
35-44 88,7% 88,3% 89,0% 
45-59 75,5% 73,9% 76,0% 
60-64 41,6% 43,6% 45,6% 
65- 10.1% 9,7% 9,0% 
15 ára og eldri 46,1 % 

1) Manntöl. 
2 ) Spá, fráskildar konur ekki reiknaðar með. 

Heimild: Perspektiv planlægning, bilag 2. 
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atvinnuþátttökuhlutfalla veldur hann einna 
mestri óvissu í mannaflaspám. Þetta kemur skýrt fram, þegar þróunin f rá 1960 er 
athuguð. 

A f efnahags- og félagslegum orsökum 
hafa g i f ta r konur sótt inn á almennan 
vinnumarkað í auknum mæli. Álitið er, að 
þessi þróun hafi verið hröðust um og eft ir 
1970 með bættu ástandi í landinu ef t i r 
erfiðleikaárin 1967—1969, en fram til þess 
tíma virðist atvinnuþátttaka g i f t ra kvenna 
á Íslandi hafa verið nokkru lægri en hjá ná 
grannaþjóðum. Þetta sést t. d., ef könnun, 
sem gerð var hér 1963, er borin saman við 
tölur f rá Danmörku og Svíþjóð. 

Ekki er gott að sjá f y r i r , hve lengi þátt 
taka g i f t ra kvenna mun halda áfram að 
aukast. 

Víða erlendis hefur vinnuframboð jaðar 
hópa verið rannsakað ítarlega og reynt að 
fá sem nákvæmasta vitneskju um skýring 
arstærðir að baki vinnuframboðs. Auk kyns, 
aldurs, f jö lda barna og aldurs þeirra er 
f jö lmargt , sem lýtur að þjóðfélagsstöðu 
einstaklingsins, t . d . menntun, sem taka 
má tillit til. Frávik milli landssvæða eru 
einnig oft veruleg. Kannanir, sem taka 
tillit til alls þessa, eru grundvöllurinn að 
nákvæmari framreikningi á grundvelli at 
vinnuþátttökuhlutfalla, en til þess að geta 
fengið áreiðanlegar niðurstöður þarf mikið 
upplýsingamagn. 

Hérlendis hefur ekki verið far ið langt 
út á braut slíkra kannana. Eins og minnst 
hefur verið á áður var síðast framkvæmt 
manntal 1960, og er því ekki unnt að bygg ja 
athuganir á ítarlegum upplýsingum mann 
tala f y r i r hin siðari ár. Leið sú, sem farin 
hefur verið við mat, á þátttöku g i f t ra 
kvenna, er fólgin í að kanna skattframtöl 
einstaklinga með úrtaki eða í heild. Þannig 
gerði Efnahagsstofnun viðtæka úrtaksat 
hugun f y r i r árið 1963, og Hagrannsóknar 
deild Framkvæmdastofnunar gerði heildar 
athugun undir stjórn Ólafs Davíðssonar 
f y r i r árið 1970 á skattframtölum einstaklinga. Niðurstöður Hagrannsóknardeildar 
hafa ekki verið birtar opinberlega í heild 
né heldur hefur verið samin greinargerð 

um lærdóm þann, sem draga má af saman 
burði athugananna 1963 og 1970. 

Athuganir þessar bera aukinni atvinnu 
þátttöku g i f t ra kvenna milli 1963 og 1970 
glöggt. vitni. Auk annars veit ir athugun 
Hagrannsóknardeildar nokkra skýringu á 
sambandinu milli atvinnuþátttöku og f jö lda 
barna innan 16 ára aldurs og sýnir, að um 
nokkuð mismunandi þátttöku er að ræða 
e f t i r því, hvort búið er í Reykjavík eða 
utan höfuðborgarinnar. Sá munur er þó 
varasamur til ályktana, m . a . vegna þess að 
tekjur eiginkvenna vegna starfa við at 
vinnurekstur maka eru mismunandi e f t i r 
búsetu, og er þörf á nákvæmri vitneskju um 
áhrif búsetu. Benda má þó á, að g i f ta r kon 
ur eiga o f t hægara með að fá ígripavinnu 
úti á landsbyggðinni heldur en fasta vinnu 
og meðalbarnafjöldi er minni i Reykjavík 
(1,31) heldur en utan Reykjavíkur (1,74). 

Þetta skýrir e . t . v . að einhverju leyti nokkuð hærri heildarþátttöku, en lægri „v i rka" 
þátttöku utan Reykjavíkur. Taf la 3.6. sýnir 
hluta niðurstaðna umræddra athugana. 

Heimild: Framkvæmdastofnun ríkisins, Hagrann-
sóknardeild. 

Þau lágmarkslaun, sem miðað var við 
sem aðgreiningarmörk milli virkrar og 
óvirkrar þátttöku, voru kr. 15.000.- árið 
1963 og kr. 45.000.- árið 1970. Hækkun 
aðgreiningarmarkanna er m . ö . o . 200%. 
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Á sama tíma hækka meðaltekjur giftra 
kvenna með einhverjar launatekjur um 
250% og tekjur kvenna með tekjur umfram 
lágmarkslaunin um 207%. 1 ) 

Mikilvægt er að gera sér grein fyrir , að 
hve miklu leyti líta má á „virkar" konur 
samkvæmt skilgreiningu Hagrannsóknar 
deildar sem fullgilda atvinnuhátttakendur 
samkvæmt manntalinu 1960. Eins og getið 
var um töldust einstaklingar virkir í at 
vinnulífi, ef þeir höfðu unnið sem svarar 
þriðjungi venjulegs vinnutíma í viðkomandi 
starfsgrein. Manntalsvikan var í nóvember, 
sem er frekar lítill athafnamánuður, og 
hefur það e . t . v . leitt til -nokkurs vanmats á 
atvinnuþátttöku. 

Við mat á þýðingu aðgreiningarmark 
anna má hafa til hliðsjónar meðaltímakaup 
á greiðslustund í dagvinnu hiá verkakonum 
í Verkakvennafélaginu Framsókn.2) Árið 
1963 var umrætt meðaltímakaup kr. 24.52, 
og sé miðað við 48 stunda vinnuviku, jafn 
gilda kr. 15.000.- árstekjur 2.94 mánaða 
starfstíma. Á sama hátt. fæst. að árið 1970 
jafngiltu kr. 45.000.- árstekjur 3.11 mán 
aða starfstíma. en þá var meðaltímakaupið 
kr. 75,86 og vinnuvikan 44 stundir. Sé það 
árskaup. sem hér er miðað við, í samræmi 
við meðallaun kvenna í fullu starfi umrædd 
ár. þá benda útreikningar mínir til þess, að 
tekjulágmörk athugananna 1963 og 1970 
séu lág í samanburði við lágmark mann 
talsins 1960 (4 mánuðir). 

Þegar ákveðin mörk eru sett sem lág 
marksatvinnuþátttaka, má ekki gleyma því, 
að sú þátttaka, sem er minni en lágmarkið, 
er ekki talin með, en leggur þó engu að 
síður sitt af mörkum og kemur fram í 
vinnumagnsstærðum eins og t. d. f jölda 
slysatryggðra vinnuvikna. 

Aukning í f jölda giftra kvenna er 18,3% 
milli áranna 1963 og 1970. Ef áhrif þess 
arar grunnaukningar eru tekin út úr, er 
„hrein" aukning í f jölda giftra kvenna með 

1) Hluti niðurstaðna könnunar Hagrannsókn 
ardeildar. 

2) Samkvæmt gögnum Kjararannsóknar 
nefndar. 

launatekjur umfram aðgreiningarmörk 
80,8%. „Hrein" aukning þeirra, sem eru 
innan aðgreiningarmarkanna, er 11,6%. 

Samband atvinnuþátttöku og aldurs var 
athugað, og fékkst fram eftirfarandi tafla: 

Tafla 8.7. 
Vísbendingar um atvinnuþátttöku giftra kvenna eftir 

aldri 1963 og 1970. 

1) Skv. úrtaksathugun úr skattframtölum einstaklinga. 

2 ) Skv. heildarathugun á skattframtölum einstaklinga. 

Heimild: Framkvæmdastofnun ríkisins, Hagrann-
sóknardeild. 

Af töflunni má sjá, að „virk" atvinnu 
þátttaka 16—19 ára aldurshópsins hefur 
aukist þrátt fyrir aukna skólagöngu. 

Aldursflokkabilin eru mismunandi við 
tæk, en sjö ár eru milli athugana, og er 
því ekki unnt að fylgja hverjum aldurshóp 
og því erfitt að draga ályktanir um þróun 
innan hvers þeirra milli athugana. Með 
„fingerspitzengefuhl"-aðferð má þó álykta 
með hliðrun hópa, að þátttökuaukning hefur orðið í öllum hópum nema þeim, sem 
var 60—66 ára 1963. 

Þriðja atriðið, sem benda má á, er, hve 
stöðug þátttakan er fyr ir aldursbilið 25— 
59 ár, sem er starfsaldurinn í mjög þröng 
um skilningi. 

Nokkuð erfitt er að gera viðunandi sam 
anburð milli þessara athugana annars vegar 

54 
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1) Hækkuð manntalshlutföll. 2 ) Sérstök könnun. 3 ) Hækkuð manntalspá. 4 ) Óleiðrétt manntalshlutföll. 
5 ) Óleiðrétt manntalsspá. 6 ) 16-19 ára. 7 ) 60-66 ára. 8 ) 67 ára og eldri. 

Heimildir: Framkvæmdastofnun ríkisins, Hagrannsóknardeild, Perspektiv planlægning, bilag 2. 

og reynslu nágrannaþjóða hins vegar . 
Séu athuganirnar bornar saman v ið tölur 
f r á Danmörku og Sv íþ jóð , eins og g e r t er 
í tö f lu 3.8, er margt , sem hindrar beinan 
samanburð. í f y r s t a lag i eru tö luraðirnar 
f y r i r mismunandi ár og f engnar á mismun 
andi hátt. í öðru lagi eru f lokkabi l in mis 
munandi. Hlut fa l ls tö lurnar f y r i r Danmörku 
1960 og 1975 eru b y g g ð a r á manntölum, en 
eru hækkaðar m . t . t . þess, að sérstakar 
kannanir (m. a. könnunin f y r i r 1967) ha f a 
sýnt, að manntalshlutföl l vanmeta þátttöku 
g i f t r a kvenna um u . þ . b . 15% f y r i r 15—59 
ára konur. Sv íar ha fa komist að m j ö g svipaðri niðurs töðu. 1 ) 

É g tel könnunina, sem gerð var f y r i r 
ár ið 1967 í Danmörku, ve i ta einna þýð ing 
armesta samanburðinn v ið þau hlutföl l , sem 
f eng i s t ha f a hérlendis f y r i r árin 1963 og 
1970. M ik i l væg i þess, hve íslensku hlutfö l l in 
eru há f y r i r yngsta aldurshópinn, saman 
bor ið v i ð hin löndin, takmarkast l í t ið af 
því, að þau gi lda f y r i r 16—19 ára, en það, 
sem aðal lega vekur grun um vi l landi hlut 
fa l l , er hinn mikl i mismunur, sem er á f j ö l d a 
g i f t r a kvenna samkvæmt skattaathugun og 

1) Perspektiv planlægning, bilag 2. 

tölum Hags to funnar . F j ö l d i g i f t r a kvenna 
samkvæmt hei ldarathugun f y r i r 1970 er 
226 á aldursbilinu 16—19 ára. Hags to fan 
telur g i f t a r konur 15—19 ára vera 645 í 
árslok 1970. U m miðbik starfsaldurs (u.þ.b. 35—54 ára ) v i rðast íslensku hlutföl l in 
lægri , en minnka síðan hægar heldur en í 
samanburðarlöndunum. 

Á h r i f þéttbýl isþróunar á atvinnuþátttöku 
g i f t r a kvenna eru ekki öll á einn veg. Auk in 
f j ö l b r ey tn i s tar fa , minni k rö fu r til líkam 
legs styrks og ör þróun innan gre ina (sér 
staklega í þ jónustu ) , sem kjósa f r emur 
kvenfó lk til s tar fa , er hluti hinna jákvæðu 
áhr i f a aukins þéttbýl is á atvinnuþátttöku. 
E inn i g er mun auðveldara að stunda star f 
utan heimil is hluta úr degi í þéttbýl i . 

Þ á er spurningin um, hvort kona í str já l 
býli stendur ve r r að v í g i vegna langra vega 
lengda á vinnustað. Þe t ta á auðsjáanlega 
v i ð hérlendis. En v íða erlendis, þar sem 
landsbyggðin er mun þéttbýl l i og borgar 
búar búa í ú thve r fum (svokölluðum ,.svefn 
b æ j u m " ) , sem b jóða upp á litla atvinnu 
möguleika, og þur f a þv í að f e rðas t langar 
le ið ir t i l og f r á vinnustað, getur dæmið 
snúist v i ð og þéttbýl isþróun h a f t neikvæð 
áhr i f á atvinnuþátttöku g i f t r a kvenna. 
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Mikill tími í f erð i r er sérstaklega fráhrindandi f y r i r g i f tar konur, sem hafa áhuga 
á starfi hluta úr degi. 

Heimilisstörf hafa ekki far ið varhluta 
af tækniþróuninni, og á það ekki síst við 
hérlendis. Tækjanotkun á íslenskum heimilum er eins og best gerist meðal háþróaðra 
þjóða, og síaukin fullvinnsla neysluvara 
hefur gerbreytt heimilisstörfunum og 
minnkað þann tíma, sem þau taka. 

Fjöldi barna á heimili hefur augljós 
áhrif á atvinnuþátttöku g i f t ra kvenna, en 
beint og óbreytilegt samband er eigi milli 
þessara þátta. Með tímanum hefur umönn 
un barna breyst og mun breytast frekar. 
Aukið hlutverk skóla hefur að mínu áliti 
haft tiltölulega lítið að segja síðustu ár 
m . t . t . þess að auka möguleika g i f t ra 
kvenna með börn til starfa utan heimilis. 
Breyting skólaskyldunnar á þann veg, að 
nú he f ja börn skólagöngu sina víðast hvar 
sex ára í stað sjö ára áður, þarf ekki að 
hafa haf t jákvæð áhrif á atvinnumöguleika, 
því að sex ára börn eru aðeins stuttan 
tíma á dag í skóla, en komast nú ekki á 
dagheimili. Skóladagheimili, sem fyrs t 
komu til sögunnar 1971, eru aðeins opin 
einstæðum mæðrum. É g hygg, að þrír 
aðrir "þættir ráði hér meiru um. 

í f y rs ta lagi vil ég nefna breytingar á 
skattalögum, sem snerta atvinnuþátttöku 
g i f t ra kvenna. Allt f r á gjaldárinu 1959 
hefur verið heimilaður verulegur frádráttur vegna launatekna eiginkvenna við álagn 
ingu tekjuskatts og útsvars. fyrir þann 
tíma var um nokkurn frádrátt að ræða, en 
hann var bundinn við greidda heimilis 
aðstoð. Á tímabilinu 1959 til 1972 voru 
50% launatekna eiginkvenna frádráttar 
bærar f r á skatti og útsvari, en f rá og með 
gjaldárinu 1972 hefur útsvar verið reiknað 
af brúttótekjum. Tel ja má víst, að skatta 
ívilnanir hafi mjög mikil áhrif á, að hve 
miklu leyti g i f tar konur vinna utan heim 
ilis. 

Í öðru lagi hefur orðið mikil hugarfars 
breyting í þjóðfélaginu gagnvart störfum 
g i f t ra kvenna utan heimilis. Teknar hafa 
verið til endurskoðunar f y r r i hugmyndir 

um hlutverk kynjanna, og smám saman 
breytist afstaða karlmanna og einnig sjálfs 
ímynd og afstaða kvenna, sem er ekki síður 
mikilvægt. Aukið launajafnrétti milli kynja 
rennir stoðum undir þessa skoðun. Segja 
má í vissum skilningi, að verið sé að ryð ja 
markaðshindrunum úr vegi og þar með 
auka fr já lsa samkeppni bæði heima f y r i r og 
á vinnumarkaðinum. 

Í þriðja lagi hefur átt sér stað hlut 
fallsleg fækkun barna innan 16 ára aldurs, 
og barnagæsla hefur aukist. í Hagtíðindum 
eru birtar tölur y f i r meðalstærð kjarna 
fjölskyldu. Þessi stærð sýnir meðalfjölda 
barna innan 16 ára aldurs í hverri svo 
kallaðri kjarnafjölskyldu. Fjöldi kjarna 
fjölskyldna er ja fn samanlögðum f jö lda 
fólks í v ígðri og óvígðri sambúð og f jö lda 
einstæðra foreldra. Meðalstærð kjarnaf jö l 
skyldu var fyrs t reiknuð út f y r i r árið 1964 
og í ljós kemur, að hún hefur stöðugt far ið 
lækkandi allt f rá því ári, eins og kemur 
f ram af töflu 3.9. 

Tafla 3.9. 
Meðalstœrð kjarnafjölskyldu. 

Ar 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

3,62 
3.60 
3,59 
3,56 
3,53 

Ar 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

3,49 
3,45 
3,42 
3,38 
3,35 

Heimild: Gögn Hagstofu Íslands. 

Á sama tíma og börnum innan 16 ára 
aldurs virðist hafa fækkað að meðaltali á 
hverja kjarnafjölskyldu hefur barnagæsla 
aðila utan heimilis aukist. Talið er, að um 
35 aðilar alls standi að barnaheimilum á 
landinu, en ég hef aðeins kannað vistun 
barna á heimilum Sumargjafar og þá dag 
gæslu á einkaheimilum, sem er undir e f t i r 
liti Félagsmálastofnunar Reykjavíkurborg 
ar. 

Árlega eru birtar skýrslur um starfsemi 
Barnavinafélagsins Sumargjafar og úr 
þeim má, ef gætt er fyllstu varúðar, f inna 
meðalbarnafjölda á heimilum Sumargiafar. 
Sjál fsagt má ganga lengra í leiðréttingum 
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Tafla 3.10. 
Meðalbarnafjöldi á heimilum Sumargjafar. 

Ar Samtals DagheimiH Leikskólar 
1972 1.211 (239) 578 (215) 633 (267) 
1971 1.084 (214) 562 (209) 522 (220) 
1970 1.023 (202) 531 (197) 492 (208) 
1969 911 (180) 455 (169) 456 (192) 
1968 890 (176) 441 (164) 449 (189) 
1967 857 (169) 432 (161) 425 (179) 
1966 799 (158) 404 (150) 395 (167) 
1965 781 (154) 385 (143) 396 (167) 
1964 694 (137) 337 (125) 357 (151) 
1963 616 (122) 298 (111) 318 (134) 
1962 604 (119) 288 (107) 316 (133) 
1961 563 (111) 289 (107) 274 (116) 
1960 506 (100) 269 (100) 237 (100) 

Unnið úr ársskýrslum Sumargjafar. 

á tölum Sumargja far en hér er gert, en 
ég tel engu að síður, að tafla 3.10 veiti 
nokkuð góðar upplýsingar um aukningu 
barnagæslu á vegum Sumargjafar. Sam 
kvæmt töflu 3.10 hefur meðalbarnafjöldi 
rúmlega tvöfaldast (2.39) á tímabilinu 
1960—1972. Þessi þróun hefur verið öllu 
örari í leikskólum samanborið við dag 
heimilin. 

Daggæsla á einkaheimilum er ekki nýtt 
fyrirbæri, en eft ir l i t með slíkri barnagæslu 
hefur verið f rá 1. janúar 1971. Fyrsta árið 
var nokkuð um, að daggæsla væri á einka 
heimilum, án þess að sótt væri um leyf i , og 
er talið, að allt að helmingur gæslu á einka 
heimilum hafi verið án eft ir l i ts það ár. 
Þetta hefur breyst smám saman, og er nú 
lítið um slíkt. Nokkuð er f i t t er að gera 
sér grein fyrir f jö lda heimila og sérstaklega 
f jö lda barna í gæslu, en talið er, að börn 
séu að meðaltali tvö á hverju heimili. Hver 
kona má í mesta lagi hafa f j ö gur börn í 
gæslu. Taf la 3.11 ge fur nokkra hugmynd 
um umfang barnagæslu á einkaheimilum, 
sem eru undir eft ir l i t i Félagsmálastofnun 
ar Reykjavíkur. 

Gæsla í heimahúsum kostar um helming 
meira en gæsla á vegum Sumargjafar. Engu 
að síður eru forgangshópar, þ.e. einstæðar 
mæður og námsfólk, töluverður hluti þeirra, 
sem hafa börn sín í slíkri gæslu. Þetta 

Tafla 3.11. 
Ár Börn Heimili 
1973 um 320 160 
1972 um 280 140 

1971 51+(24)1) 23+(2) ' ) 
1) Heimili án leyfis, sem vitað var um. 

Heimild: Félagsmálastofnun Reykjavíkurborgar. 

gefur glöggt til kynna, hve gæsluþörfin er 
brýn þrátt f y r i r mikla aukningu hjá Sumar 
g jö f . 

Á sama tíma og hin mikla aukning hefur 
átt sér stað í barnagæslu hefur f jö ld i barna 
innan við sjö ára aldur dregist saman. 
Samkvæmt Hagtíðindum voru börn 0—6 
ára, sem lögheimili áttu í Reykjavík, alls 
10.484 árið 1972, en voru 12.321 árið 1960. 
Fækkunin nemur m . ö . o . um 15%. Hlut 
fallsleg aukning barnagæslu í Reykjavik 
hefur því orðið meiri heldur en tölur um 
meðalbarnafjölda í vistun gefa til kynna. 

Samband atvinnuþátttöku, aldurs og 
f jö lda barna innan 16 ára aldurs kemur 
greinilega f ram í töflu 3.12, sem er úr 
fyrrnefndr i athugun Hagrannsóknardeild 
ar f y r i r árið 1970. 

Í f l jótu bragði virðist undarlegt, að g i f tar 
konur með engin börn, sem hafa hærra 
hlutfall í öllum flokkum nema þeim elsta 
samanborið við g i f tar konur með eitt barn, 
skuli hafa lægra heildarhlutfall. Skýringin 
er einfaldlega sú, að aldursskipting hóp 
anna er gjörólík. og er meginf jöldi ("77%) 
g i f t ra kvenna, sem eru með engin börn, 
í þremur elstu aldurshópunum, en í sömu 
aldurshópum eru um 22% af þeim gi f tu 
konum, sem eru með eitt barn. A ð öðru leyti 
þarfnast taflan ekki skýringa. 

Kannanir Efnahagsstofnunar (1963) og 
Hagrannsóknardeildar (1970) veita ómetanlega vitneskju um þróun atvinnuþátttöku 
g i f t ra kvenna síðasta áratug, og síðar 
nefnda könnunin veit ir einnig nokkra inn 
sýn í skýringarþætti þátttökunnar. A f tur 
á móti er enn margt órannsakað og lítið 
sem ekkert er vitað um, hve mikil aukning 
þátttökunnar hefur verið f r á 1970. 
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Atvinnuþátttökuhlutföll kvenna sem 
heildar eru meir háð breytingum í afkomu 
þjóðarinnar en samsvarandi hlutföll karl 
manna, og er orsökin jaðarhópseinkenni 
sambúðarkvenna. Með breyttum þjóðfélags 
háttum má búast við því, að staða kvenna 
á vinnumarkaðinum verði traustari, en auk 
inn hreyfanleiki verði í atvinnuþátttöku 
karlmanna. 

Tafla 3.12. 

Hlutfallslegur fjöldi giftra kvenna með launatekjur 
45.000,- kr. eða meira 1970 skv. skattframtali 1971, 
eftir aldri og barnafjölda (börn yngri en 16 ára). 

Tölur sýna fjölda giftra kvenna með launatekjur 
45.000,- kr. eða meira sem % af heildarfjölda kvenna í 
hverjum aldursflokki. 

Aldur/barnafJ. 0 
% 

1 
% 

2 
% 

3 
% 

4 5 o.fl. 
%% 

Samt. 
% 

16-19 ára 82 45 25 57 
20-24 - 83 57 23 6 - - 51 
25-29 - 74 581) 33 20 1 7 39 
30-39 - 67 51 42 29 27 21 35 
40-49 - 42 34 29 25 22 37 
50-59 - 39 35 31 27 11 _ 37 
60-66 - 27 26 38 - - _ 27 
67 ára og eldri . . 9 14 - - - - 9 

Samtals 35 47 34 27 25 20 35 

1) Leiðrétt tala í stað 78, sem er í töflu Hagrann-
sóknardeildar. 

Heimild: Framkvæmdastofnun ríkisins, Hagrann-
sóknardeild. 

B. Skólafólk. 
Eðlilega getur skólafólk ekki verið full 

gilt í atvinnulífinu. Á Íslandi hefur þó verið 
furðumikil atvinnuþátttaka skólafólks, ef 
miðað er við nágrannalönd. Ti l skamms 
tíma voru leyf i mun lengri heldur en í 
nágrannalöndum, og skólafólk notaði þau í 
ríkum mæli til þátttöku í atvinnulífinu. 
Einnig hefur launuð vinna samhliða námi 
tíðkast töluvert. É g á hér að sjálfsögðu 
aðallega við skólafólk í framhaldsnámi. 
Eins og ætíð er samspil framboðs og e f t i r 
spurnar ákvarðandi um atvinnuþátttökuna. 

Skólafólk er jaðarhópur á vinnumarkaðin-

um og er því háðara breytingum heldur 
en fastahóparnir. Á síðustu árum hefur 
margt breyst, sem án efa hefur haft áhrif 
á atvinnuþátttöku skólafólks. 

E f litið er á framboðshlið atvinnuþátt 
töku skólafólks, má nefna m . a . f jö lgun 
skólafólks, lengingu skólaársins, samþjöppun náms, aukin námslán og breytta afstöðu 
skólafólks til atvinnu (að svo miklu leyti 
sem hér er um orsakaþátt að ræða, en ekki 
af le ið ingu). 

Segja má, að hin mikla f jö lgun skóla 
fólks, sem hefur átt sér stað á seinni árum, 
eigi sér tvær orsakir. Í fyrsta lagi hefur 
verið mikil f jö lgun í aldurshópum á f ram 
haldsskólaaldri, og í öðru lagi hefur sífellt 
stærri hluti aldurshópanna lagt út í f ram 
haldsnám. Hinar miklu efnahagslegu f ram 
fa r i r samhliða tækniþróun gera þjóðfélag 
inu klei ft að veita svo mörgum menntun 
ja fn f ramt því, sem þjóðfélagið verður sí 
fellt f jö lbreyttara og flóknara og krefst 
því meiri menntunar. 

Þegar f ja l lað er um f jö lgun skólafólks, 
er þörf á að reyna að draga markalínu milli 
þess framhaldsnáms, sem hefur veruleg 
áhrif til lækkunar á magni atvinnuþátttöku, 
og framhaldsnáms í ýmsum skólum, þar sem 
nemendur stunda að öllu jöfnu nám sam 
hliða launaðri vinnu. í töflu 3 .13 hef ég 
flokkað undir heitinu „aðr ir framhalds 
skólar B " þá skóla, sem heyra að mestu 
leyti til síðarnefndrar tegundar framhalds 
skóla, t. d. iðnskólar, flugskólar, námsflokk 
ar, bréfa- og málaskólar, tónlistarskólar og 
myndlista- og handíðaskólar. Tölur þær, 
sem f ram koma í töflunni, eru ekki allar 
nákvæmar, og hætta er á tvítalningu, sér-
staklega ef „aðrir skólar B " eru hafðir 
ásamt hinum framhaldsskólunum. Um inn 
ritaða i háskólanum er það að segja, að 
nokkur hluti þeirra stundar ekki nám. en 
hér er ekki reynt að meta virkan f jölda, 
þótt sú tala væri mun gagnlegri. 

Berlega kemur f ram af töflunni, að 
f jö lgun skólafólks í framhaldsskólum á 
þessu tímabili hefur verið mjög mikil. 
Sérstaklega ör hefur hún verið í skólum y f i r 
gagnfræðastigi , eins og búast mátti við. 
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Tafla 3.13. 

Nemendafjöldi framhaldsskóla. 

Nemendafjöldi 

Skólar gagnfræðastigsins 
Háskóli Íslands 
Aðrir framhaldsskólar A 

Aðrir framhaldsskólar B 

Samtals 

Hlutfallstölur 

1961/62 1965166 1971/72 1961/62 1965/66 1971/72 

9.192 11.470 15.712 100 125 171 
800 1.116 2.000 100 140 250 

2.882 3.938 6.757 100 137 234 

12.874 16.524 24.469 100 

co 
(N

 190 

6.251 8.356 10.925 100 134 175 

Unnið úr skrám fræðsludeildar Menntamálaráðuneytis. 

Lenging skólaársins hefur aðallega átt 
sér stað hin allrasíðustu ár, en samtímis 
hefur í mörgum framhaldsskólum verið 
reynt að þjappa náminu saman, þ . e . veita 
meiri menntun f y r i r hvert skólaár. Þessa 
gætir ja fnt á lægri stigum framhaldsnáms 
sem á e f r i stigum. Sem dæmi má nefna, að 
ný jar reglugerðir deilda H . í . bera glöggan 
vott um aukna samþjöppun náms og auknar 
kröfur um ástundun. Aukið vinnuálag í 
skóla hefur í f ö r með sér minni atvinnuþátt 
töku nemenda, meðan á námi stendur, en á 
móti kemur, að þeir ljúka námi f y r r og/eða 
betur menntaðir heldur en áður var. 

F jö lgun skólafólks hefur óneitanlega 
áhrif á atvinnuþátttöku, en einnig hefur 
það veruleg áhrif, hvaða nám skólafólkið 
stundar. E f t i r því sem sérhæfing og hag 
nýti greina eykst, hæf ir það betur f ram 
leiðsluþjóðfélagi í örri tækniþróun. Þróun í 
þessa átt hefur átt sér stað í framhalds 
skólum á undanförnum árum. Val nemenda 
á námsbrautum hefur breyst verulega, og á 
það ekki hvað síst við um konur. E f háskólinn er tekinn sem dæmi og árbækurnar at 
hugaðar fyrir námsárin 1960/1961 og 1973/ 
1974, telst mér til, að f jö ld i kvenna hafi 
tæplega f jór fa ldast (3,7) milli þessara ára 
og hlutfallsleg aðsókn að háskóladeildum 
haf i ja fnast verulega. Þær þr jár deildir, 
sem flestar konur voru innritaðar í 1960/ 
1961, voru heimspekideild ( 84% ) , lækna 
deild ( 7 % ) og laga- og viðskiptadeild 
( 6 % ) . Hinar þr jár samsvarandi deildir 

1973/1974 voru heimspekideild ( 59%) , 
læknadeild ( 1 1 % ) og verkfræði- og raun 
vísindadeild ( 1 1 % ) . í læknadeild er auk 
læknisfræði l y f j a f ræð i lyfsala. H já karl 
mönnum hefur laganám (21%, 1 1 % ) og 
læknisfræðinám (28%, 21%) dregist mest 
saman, en verkfræði- og raunvísindanám 
( 5 % , 2 0 % ) og viðskiptafræðinám (13%, 
17%) aukist mest. Þessi samanburður er 
ófullkominn, en gefur þó vísbendingu um 
þá þróun, sem hefur átt sér stað. 

Sífellt f le ir i nemendur hafa aðgang að 
Lánasjóði íslenskra námsmanna, og lána 
hlutfall af umframf járþör f hefur stöðugt 
vaxið. Rétt til lána f rá lánasjóðnum hafa 
nú námsmenn við Háskóla Íslands, Tækni 
skóla Íslands (1.—3. hluta, meinatækni og 
raftækni) , framhaldsdeild, kennaradeild, 
menntadeild og handavinnudeild Kennara 
háskóla Íslands, framhaldsdeild Búnaðar 
skólans á Hvanneyri, Húsmæðrakennara 
skóla Íslands (3 námsár), Vélskóla Íslands, 
íslenska stýrimannaskóla, erlenda háskóla 
og tækniskóla svo og hliðstæðar erlendar 
kennslustofnanir. Ennfremur hefur sjóður 
inn veitt lán til náms á öðrum skólastigum, 
ef ekki er unnt að stunda það hér á landi1 ). 
Aukning í f jö lda lána sést af töflu 3.14. 
Hérlendis hefur hún verið 264%, en á heildina litið er um 174% f jö lgun að ræða. 

Þegar litið er burt f r á f jö lgun náms 
manna, sem rétt hafa til lána, og reynt er 
að gera sér grein f y r i r , að hve miklu leyti 
námslánin nægja f y r i r framfærslukostnaði 
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Tafla 3.14. 

Fjöldi lána 

Alls 

Lánsem % af 
framfœrslu-

Heima Erlendis kostnaði 

1967- 1968 1.027 535 492 25,1% 
1968--1969 1.189 632 557 32,2% 
1969--1970 1.406 785 621 33,5% 
1970 1971 1 719 998 721 40,5 % 
1971--1972 2.113 1.268 845 52,3% 
1972--1973 2.813 1.948 865 48,0% 

Heimild: Úthlutunarreglur o.fl. 1973, LÍN. 

Ógerningur er a'ð reyna að komast að 
atvinnuþátttökuhlutfalli skólafólks án sér 
stakrar könnunar. Svo mér sé kunnugt, er 
engin sú könnun til, sem getur veitt upp 
lýsingar um hlutföllin. Eins og bent hefur 
verið á er atvinnuþátttaka skólafólks mjög 
háð ytri aðstæðum, og því væri allur f ram 
reikningur á f y r r i vitneskju mjög óviss. 
En hér er ekki einu sinni unnt að gera 
slikan framreikning, því að enginn grund 
völlur er f y r i r hendi. 

lántakenda, verður að hafa í huga, að f ram 
færslukostnaður er metin stærð. Ákvörðun 
um upphæð framfærslukostnaðar er byggð 
á könnun f r á 1967/1968, en við útreikning 
lána 1972/1973 var f y rs t tekið tillit til 
framfærslu maka, og því er hlutfallstalan 
f y r i r það námsár ekki fyl l i lega sambærileg 
við f y r r i ár. 

Hin aukna hlutdeild lána þarf ekki ein 
göngu að orsakast af hækkun lánshlutfalla 
af umframf járþör f , heldur getur hún einn 
ig bent til lækkandi tekna lánsumsækjenda. 
Með bættum lánamöguleikum hefur fleira 
fólki verið gert klei ft að stunda nám með 
lítilli eða engri aukavinnu. Augl jóst er, að 
aukin lán skapa mörgum, sem ella þyrftu 
að hafa launaða vinnu, tækifæri til að 
stunda nám, en álíka augljóst er, að þau 
draga úr vinnuframboði skólafólks. 

Eft irspurn ef t i r vinnu skólafólks f y l g i r 
að nokkru almennri eftirspurn e f t i r vinnu 
afl i , en hefur auk þess sín séreinkenni. 
Skólafólk er óreglulegur starfskraftur, sem 
að mestu leyti hefur litla starfsþjálfun. 
Vegna tækniþróunar og breytinga í at 
vinnugreinaskiptingu hefur eftirspurn ef t i r 
slíkum starfskraft i minnkað. Atvinnugrein 
ar, sem auka starfsemi sína y f i r sumarmánuðina, njóta sérstaklega góðs af vinnu skóla 
fólks, en mjög margir f á vinnu í öðrum 
greinum t afleysingum, er fastastarfsfólk 
fer í sumarleyfi. Á erfiðleikaárunum 1967 
—1969 var tiltölulega lítið af störfum í 
boði f y r i r skólafólk, en vinnuframboð þess 
mikið. Sú þensla, sem hefur ríkt siðan, 
hefur bætt atvinnumöguleika skólafólks. 

C. Aldraðir. 
Er aldursmörk starfsaldurs eru ákveðin, 

er miðað við, að innan þeirra haldist ein 
kenni fastahópa, þ. e. mjög mikil og stöðug 
atvinnuþátttaka. Neðri mörk starfsaldurs 
(25 ára) virðast nokkuð sjálfsögð, ef haft 
er í huga, hve mikill hluti aldurshópanna 
15—19 ára og 20—24 ára er við nám, en 
tiltölulega litill hluti aldurshópsins 25—30 
ára. Mun erfiðara er að segja til um, hver 
efri mörk starfsaldurs skuli vera, þ. e. hve 
nær einkenni jaðarhóps verða áberandi. Ég 
hef valið að miða við 64 ára aldur og er 
það m. a. vegna þess, að áhrif ellilífeyris 
greiðslna koma f ram í næsta aldurshóp, 
65—69 ára. 

Þegar einstaklingur hefur náð 67 ára 
aldri, á hann rétt á elli l í feyri almannatrygginga, óháð því hverjar tekjur hans eru. 
Auk elli l í feyris er um að ræða ýmis önnur 
fríðindi til handa ellilífeyrisþegum. Ljóst 
er, að bæturnar eru orðnar allverulegar og 
nægja að verulegu leyti f y r i r meðalfram 
færslukostnaði. Þetta á þó fremur við um 
hjón heldur en einstaklinga. 

I september s.l. var ákvæðum almanna 
tryggingalaga um algjöra tekjutryggingu, 
sem höfðu verið í gildi f rá 1971, breytt 
þannig, að nú skerðist uppbót á l í feyri um 
fram ákveðið lágmark aðeins um helming. 
Fy r i r 1971 hafði ekki verið um tekjutryggingu að ræða. Tekjutrygging, sem er algjör, 
hefur að sjálfsögðu letjandi áhrif á alla 
tekjuöflun upp að lágmarkinu, eins og 
reynslan hefur sýnt. Hvaða áhrif hin nýja 
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Tafla 3.15. lagabreyting mun hafa, er enn óvíst, en 
líklegast er, að hún örvi tekjuöflun elli 
l í feyrisþega. 

Hvenær starfsfólk almennt dregur sig í 
hlé, er er f i t t að segja til um. Líklegt er þó, 
að e f t i r því, sem hlutfall launþega af at 
vinnuþátttakendum vex, munu reglur um 
eftirlaun og hámarksaldur í starf i hafa 
stöðugt meiri áhrif til lækkunar á e fr i 
mörkum starfsaldurs. Athuganir, sem gætu 
veitt svör við spurningum um, hvenær og 
af hvaða ástæðum fólk hættir atvinnuþátt 
töku, hafa svo ég viti til ekki verið gerðar 
hérlendis. 

Góð heilbrigðisþjónusta og almenn l í fs 
k jör stuðla að því, að sem mestur hluti 
mannaflans sé starfhæfur, en hefur einnig 
þau áhrif, að fólk l i f i r lengur. Meðalaldur 
hefur stöðugt far ið vaxandi á Íslandi f rá 
1850, er f y rs t var safnað upplýsingum um 
aldur, og öldruðum f j ö l gað samsvarandi. 
T i l að gefa hugmynd um, hve mikill hluti 
aldraðir eru af fólksfjöldanum og hver 
hlutfallsleg aukning aldraðra hefur verið 
undanfarin ár, hef ég tekið saman töflu 
3.15. Eins og áður hefur verið bent á, eru 
konur f jölmennari en karlar meðal aldraðra 
eða um 54% af fólki 65 ára og eldri þau 
þrjú ár, sem eru athuguð. E f litið er á 
aukninguna f rá 1962 til 1972, kemur í ljós, 
að f jö lgunin er mest í hópi 75 ára og eldri, 
sem hefur minnstu atvinnuþátttökuna. 

Tafla 3.15. 
Auðvelt er að komast að þeirri niður 

stöðu, að í hópi aldraðra sé neikvæð sam 
fy lgn i milli aldurs og atvinnuþátttöku. Sýnu 
verra er að álykta um mismunandi áhrif 
aldurs á atvinnuþátttöku í einstökum hóp 
um aldraðra, og á ég hér við karla, óg i f tar 
og g i f tar konur. E f litið er til Danmerkur 
og atvinnuþátttaka aldraðra samkvæmt 
manntölum, þ . e . fólks, sem náð hefur 65 
ára aldri, er athuguð f y r i r fyrrnefnda 
hópa, sést, að atvinnuþátttaka karla er um 
33% samkvæmt manntali 1965, óg i f t ra 
kvenna 9,7% og g i f t ra kvenna 7,0%. Á 
grundvelli sérkannana telja Danir, að 
manntölin vanmeti atvinnuþátttöku karla, 

Fjöldi karla og kvenna yfir 65 ára að aldri og 
hlutföll þeirra af heildarstærðum. 

og áætla, að 42,0% þátttaka sé nær sanni 
f y r i r árið 1965. Þeir gera ráð f y r i r í sínum 
spám, að hlutföll karla y f i r 65 ára aldri 
lækki nokkuð hratt f rá núverandi stærð, en 
hlutföll kvenna haldist að mestu óbreytt. 
A f íslenskum athugunum á atvinnumálum 
aldraðra fara ekki miklar sögur, en þó er 
einstaka glæta til í myrkrinu, sem reyndar 
lýsir ekki svo skært, þegar nánar er að gáð. 

Félagsstofnun Akureyrar fól skólafélagi 
M . A . í mars 1973 að gera könnun á högum 
aldraðra. A ð nokkru leyti f jal laði þessi 
könnun um atvinnu aldraðra og mun ég 
greina f rá helstu niðurstöðum, sem þá hlið 
snerta. Skrá y f i r þá, sem spyrja skyldi, 
var unnin upp úr manntali Akureyringa í 
júníbyrjun 1973, og var miðað við að ná 
til fólks 66 ára og eldri. 

Samkvæmt skránni var um 920 einstaklinga að ræða, en í ljós kom, að 62 þeirra 
voru dánir og aðrir 78 voru komnir á 
sjúkrahús, dvalarheimili eða voru of veikir 
til að svara. Þar að auki var ekki leitað 
til 54 einstaklinga vegna ýmissa örðug 
leika. A f þeim 726, sem þá voru eft ir , 

Áslok Hlutfallsleg 
aukning 

1962-1972 1962 1967 1972 

Hlutfallsleg 
aukning 

1962-1972 

Karlar alls 
1965-1969 
I970-1974 
1975-

6.982 
2.747 
2.032 
2.203 

7.775 
2.728 
2.331 
2.716 

8.689 
3.127 
2.302 
3.260 

24% 
14% 
13% 
48% 

%af körlum 7,5% 7,7% 8,1% 

Konur alls 
1965-1969 
1970-1974 
1975-

8.306 
2.972 
2.289 
3.045 

9.267 
3.007 
2.651 
3.609 

10.305 
3.307 
2.713 
4.285 

24% 
11% 
19% 
41% 

% af konum 9,1 % 9,4% 9,9% 

Samtals 15.288 17.042 18.994 24% 

%af fólksfj. 8,3% 8,5 /0 9,0% 

Unnið úr gögnum Hagslofu Íslands. 
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Tafla 3.17. svöruðu 591 eða 81,4%. Fjarverandi voru 
72 (9 ,9%) , m.a . vegna sumarleyfa, og segir 
í könnuninni, að talið sé, að flestir þeirra 
stundi einhverja vinnu. Má því ætla, að þau 
þátttökuhlutföll, sem reiknuð eru út f y r i r 
þá, sem svara, sýni nokkuð skakka heildar 
mynd, þar sem ekki er tekið tillit til annars 
vegar 78 einstaklinga, sem eru úr tengslum 
við atvinnulífið, og hins vegar 72 einstaklinga, sem stunda atvinnu. Ekki er sýnd 
aldursskipting þessara tvegg ja hópa, en lík 
legt er þó, að þeir haf i gjörólíka aldurs 
skiptingu og atvinnuþátttaka þeirra, sem 
svara, vanmeti heildarþátttöku yngri aldurshópanna, en ofmeti hina eldri. 

Aldursskipting þeirra, sem svöruðu, var 
e f t i r farandi : 

Tafla 3.16. 

Aldur Konur Karlar 
66-70 ára 130 72 
71-75 - 98 83 
76-80 - 61 51 
81-85 - 35 26 
86 ára og eldri 20 15 

Heimild: Könnun á högum aldraðra, Félagsstofnun 
Akureyrar 1973. 

Fjö ld i hvers aldurshóps eru um 3 — 4 % 
af samsvarandi aldurshópum á landinu 
öllu, en athygli vekur, hve fá i r karlar eru 
í yngsta aldurshópnum. 

Í könnuninni var spurt m . a . : „Stundið 
þér atvinnu?" Fjöldi þeirra, sem svöruðu 
spurningunni játandi, var flokkaður e f t i r 
aldri og kyni og reiknuð út hlutföll af sam 
svarandi heildartölum. 

Hið háa hlutfall eldri hópanna og hækkun 
þess f y r i r elsta hópinn er óeðlileg og myndi 
skýrast að mínu áliti, ef þeir tveir hópar, 
sem ég minntist á hér á undan, væru teknir 
með. Hugsanlegt vanmat í yngri hópunum 
og ofmat í þeim eldri undirstrikar enn 
frekar þá hröðu lækkun þátttöku fólksins 
e f t i r aldri. E f 66—70 ára aldurshópurinn 
hefur í raun hærra hlutfall heldur en kemur 
f ram af töflunni, rennir það stoðum undir 
þá skoðun, að karlar og óg i f tar konur far i 
ekki verulega að draga úr atvinnuþátttöku 

Fjöldi og hlutfall þeirra, er stunda atvinnu utan 
heimilis. 

Konur Karlar Meðal-
— tals-

Aldur Fjöldi Hlutfall Fjöldi Hlutfall hlutfall 

Heimild: Könnun á högum aldraðra, Félagsstofnun 
Akureyrar 19/3. 

f y r r en e f t i r 69 ára aldur og e fr i mörk 
starfsaldurs mættu því teljast það aldursár. 
Sé þetta athugað nánar með því að setja 
þær forsendur, að hinir 78 einstaklingar, 
sem voru sjúkir eða á dvalarheimili, til 
heyri allir þrem elstu aldurshópunum, en 
hinir 72, sem ekki náðist í, en voru taldir 
stunda vinnu, tilheyri hinum tveim yngstu, 
má reyna að komast að því, hvert sé hámark 
hlutfallanna f y r i r yngstu hópana. 

E f misræmi það, sem er í f jö lda karla 
og kvenna í yngstu hópunum, er ja fn f ramt 
leiðrétt með viðbót hinna 72 einstaklinga 
til samræmis við tölur f y r i r allt landið, 
bætast 53 virkir við f jö lda karla 66—70 
ára og 11 virkar konur og 8 virkir karlar 
við 71—75 ára hópinn. „Hámarkshlutföll 
in " verða þá þessi: 66—70 ára konur 46% 
og karlar 86% og 71—75 ára konur 18% 
og karlar 53%. 

Ekki ber að taka niðurstöður mínar um 
einstök hlutföll of bókstaflega, en nefna má, 
að 86% „hámarksheildarþátttaka" karla 66 
—70 ára bendir þó frekar til þess, að at 
vinnuþátttaka þessa hóps sé töluvert minni 
heldur en aldurshópa, sem tilheyra aldurs 
skeiðinu 25—64 ára og litið hefur verið á 
sem fastahópa. 

Ekki má gleyma því, að hlutföllin eru 
ekki sambærileg við atvinnuþátttökuhlut 
föll, sem sýna þátttöku umfram ákveðið lág 
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mark. Er spurt var, hve lengi unnið væri á 
dag, kom eft i r farandi skipting í ljós, en 
f imm karlar og þr jár konur gerðu ekki 
grein f y r i r lengd vinnudags. 

Tafla 3.18. 

Allir aldurshópar 

Lengd vinnudags konur karlar 

Allan daginn 29 (40%) 68 (64%) 
5-7 stundir 19 (26%) 20 (19%) 
Minna en 5 stundir 25 (34%) 18 (17%) 

Samtals 73 106 

Unnið úr könnun á högum aldraðra, Félagsstofnun 
Akureyrar. 

Atvinnuþátttökuhlutföll Efnahagsstofnunar f rá 1960 gera ráð f y r i r , að aldurs 
hópurinn 50—69 ára haf i 95% þátttöku 
hjá körlum, en 30% þátttöku hjá konum. 
Gert er ráð f y r i r , að fólk, sem náð haf i 
70 ára aldri, haf i enga þátttöku, en hlut 
föllin f y r i r aldurshópana á starfsaldri eru 
sniðin þannig, að þau gefa svipaða heildar 
þátttöku árið 1960 og manntalið ge fur til 
kynna. Á r i ð 1960 voru þeir, sem náð höfðu 
70 ára aldri, 4,9% af fólksf jölda, en voru 
í árslok 1972 5,9%. Þessi f jö lgun aldraðra 
auk grunsemda um breytingar í atvinnu 
þátttöku aldraðra ge fa enn eina ástæðu til 
að efast um gildi hlutfallanna f rá 1960 
í dag. 

4. Reiknaður mannafli. 
4.1. Inntak og takmörk hugtaksins. 

Reiknaður mannafli segir til um, hve 
mikill f j ö ld i einstaklinga þiggur laun f y r i r 
vinnu umfram ákveðið lágmark. Stærðin er 
því f jöldastærð, en ekki magnstærð. A ð svo 
miklu leyti sem þeir hópar, sem atvinnu 
þátttökuhlutföllin eru látin ná y f i r , hafa 
mishátt atvinnustig, þ . e . skila mismiklu 
vinnumagni, mældu í t . d . vinnustundum 
f y r i r ákveðinn virkan f jö lda í hverjum hóp, 
eru þátttökuhlutföllin villandi mælikvarði 
á raunverulegt vinnumagn. E f nota á þessa 
stærð sem mælikvarða á magn vinnu, verða 

að vera f y r i r hendi tölur um, hve mikið 
magn vinnu einstaklingarnir, sem eru í 
reiknuðum mannafla, legg ja f ram. Einnig 
verður að taka tillit til vinnu þeirra einstaklinga, sem ekki teljast með í reiknuðum 
mannafla. Reyna mætti t. d. að reikna út 
hlutfall f y r i r hvern samkynja hóp, sem 
sýndi, hvað hver einstaklingur hans ynni 
að meðaltali margar vikur á ári. Þar með 
væri mögulegt að fá f ram vinnumagns 
stærð í stað hausatölu. 

Reikna má með því, að umrætt hlutfall 
sé töluvert mismunandi milli þeirra hópa 
atvinnuþátttakenda, sem f ja l lað var um í 
þriðja kafla. Upplýsingar um, að hve miklu 
leyti starfsfólk vinnur aðeins hluta úr degi 
eða umfram „eðli legan" vinnutíma, eru af 
skornum skammti hérlendis, og ekki er gott 
að fullyrða um, hve frábrugðin atvinnuþátt 
takan er að þessu leyti í nágrannalöndun 
um. E f litið er til könnunar, sem gerð var 
í Danmörku 1 9 6 7 o g spurt var um, hvort 
unnið væri aðeins hluta úr degi, kom fram 
jákvætt svar f rá 5,6% karlmanna, 12,1% 
af ógi f tum konum og 47,9% g i f t ra kvenna, 
sem unnu úti. Á grundvelli talna um meðal 
vinnutíma g i f t ra kvenna með starf utan 
heimilis er talið, að ef atvinnuþátttöku 
tölur þeirra eru lækkaðar um u . þ . b . 30%, 
sé komin f ram allgóð nálgun við vinnumagn 
g i f t ra kvenna. Ennfremur er sagt, að Svíar 
haf i komist að svipaðri niðurstöðu. Tala 
y f i r reiknaðan mannafla, sem fenginn væri 
með slíkum leiðréttingum, þ . e . frádrætti 
vegna vinnutíma, sem næði ekki „eðl i legr i " 
lengd vinnutíma, og viðbót f y r i r vinnu 
tíma, sem umfram er, væri góð saman 
burðartala við f jö lda mannára. 

4.2. Ný atvinnuþátttökuhlutföll? 
Atvinnuþátttökuhlutföll sundurgreindra 

hópa veita m . a . upplýsingar um sérkenni 
samsetningar mannaflans hérlendis og um 
hversu sveigjanlegt framboð atvinnuþátt 
takenda er. Í kaflanum hér á undan var 
f ja l lað um einstaka hópa og líklega þróun 
atvinnuþátttöku þeirra f rá 1960. Vitneskja 

1) Perspektiv Planlægning 1970-1985, bilag 2. 
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um, hver raunveruleg atvinnuþátttaka 
þeirra er nú, fæst að sjálfsögðu ekki, nema 
sérstök könnun verði gerð. Út f rá slíkum 
upplýsingum um þátttöku og stærð ein 
stakra hópa er síðan unnt að samsafna 
(aggregate ) f y r i r stærri heildir. 

Hlutföll Efnahagsstofnunar eru, eins og 
minnst hefur verið á, látin ná til f j ögur ra 
aldurshópa karla og kvenna. í Austurlands 
áætlun, sem Hagvangur h.f. vinnur að, eru 
hlutföll Efnahagsstofnunar hækkuð, að því 
er varðar konur 20—69 ára, út f rá ágiskun 
um aukna þátttöku þeirra. Að öðru leyti hefur verið miðað við hlutföllin f rá 1960 í öll 
um áætlunum um reiknaðan mannafla. Við 
samanburð við mannár kemur í ljós, að 
gömlu hlutföllin ge fa heildarniðurstöðu, 
sem virðist nokkuð eðlileg fyrstu árin, en 
síðan kemur vanmat æ betur í ljós. Betur 
verður rætt um þetta atriði í næsta kafla. 

Spyrja má, hvort hugleiðingar þær um 
atvinnuþátttöku einstakra hópa, sem koma 
f ram í þr ið ja kafla, ge f i nægan grundvöll 
til að setja f ram ný samsöfnuð hlutföll og 
þar með nýtt mat á reiknuðum mannaafla. 
Atvinnuþátttaka karlmanna 25—64 ára var 
talin lítt hafa breyst og ef gengið er út 
f rá því, að þau séu óbreytt, þá er spurningin sú, hvað segja megi með vissu um 
þátttöku ungs fólks, kvenna og aldraðra. 

Ungt fólk. 
Fyr i r hendi eru upplýsingar um f jö lgun 

skólafólks, en ge fa þær næga undirstöðu 
til að endurmeta atvinnuþátttökuhlutföll 
yngstu aldurshópanna? Ti l að meta um 
rædda f jö lgun má hafa til hliðsjónar skóla 
árin 1960/61 og 1970/71 og áætla f jö lda og 
aldursskiptingu námsfólks þau ár. Tölur um 
f jö lda nemenda við framhaldsnám hérlendis 
eru fengnar f rá skrám Menntamálaráðu 
neytis. Varðandi f jö lda nemenda við nám 
erlendis byggi ég á gögnum Gjaldeyris 
deildar bankanna, sem er talin áreiðanlegasta heimildin. Styðst ég við talningu 
deildarinnar á f jö lda námsmanna erlendis 
17. febrúar 1971, en eigin talningu f y r i r 
námsárið 1960/61. A f námsmönnum erlend 
is eru um 2/3 við háskólanám. 

Um skiptingu skólafólksins í aldurshóp 
ana 15—19 ára og 20—24 ára byggi ég að 
mestu á athugun Hagstofu Íslands á aldurs 
skiptingu nemenda framhaldsskóla (nema 
H . Í . ) samkvæmt nemendalistum 1971/72. 
Þessi athugun Hagstofunnar hefur ekki 
verið birt. Aldursskipting nemenda við 
Háskóla Íslands er reiknuð samkvæmt 
talningu minni úr nemendaskrá námsárið 
1970/71. Aldursskipting námsmanna er 
lendis er metin samkvæmt úrtaksathugun 
meðal þeirra námsmanna 1960/61, sem 
fæðingardagur var tilgreindur f y r i r . Sama 
aldursskipting er höfð f y r i r bæði árin. 
Niðurstöður þessara útreikninga eru birtar 
í töflu 4.1. 

Skólaganga aldurshópanna hefur aukist 
verulega og kemur fram af töflunni, að 
námsárið 1970/71 voru 15—19 ára nem 
endur rúmur helmingur aldurshópsins, en 
20-24 ára nemendur um 1/3 síns aldurshóps. 
É g hef ekki tekið 25—29 ára aldurshópinn 
með í töfluna, enda eru áhrif skólagöngu 
mun minni, þegar þeim aldri er náð. Ef 
f jö ld i þeirra nemenda, sem ætla má að hafi 
náð 25 ára aldri, þ .e . um 25% háskólastúdenta og 38% námsmanna erlendis, er borinn 
saman við aldurshópinn 25—29 ára f y r i r 
umrædd ár, er niðurstaðan 7,2% f y r i r 
1960/61 og 6,0% f y r i r 1970/71. 

Kvenfólk er færra en karlmenn meðal 
skólafólks og vex sá munur stöðugt allt 
f rá því, er skólaskyldu sleppir. A f þeim 
sökum mætti búast við því, að kvenfólk í 
yngstu aldurshópunum hefði hærri atvinnu 
þátttöku heldur en karlmenn, en svo er þó 
ekki. Taka verður tillit til m . a . g i f t inga 
og barneigna og kemur þá í ljós, að frekar 
má búast við gagnstæðri niðurstöðu. 

Þó svo að gera megi sér grein f y r i r breytingum í f jö lda skólafólks miðað við aldurs 
hópana, ge fur það ekki nægar upplýsingar 
til endurskoðunar atvinnuþátttökuhlutfalla 
ungs fólks, því að engin haldbær vitneskja 
er til um atvinnuþátttöku skólafólks og ungs 
fólks utan skóla. 

Konur. 
Samkvæmt manntalinu 1960 voru konur 
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Gagnfræðastig 
Húsmæðraskóli 
Verslunarskóli 
Kennaraskóli Íslands 
Menntaskóli 
Háskóli Íslands 
Aðrir skólar 

Tafla 4.1. 

Aldursskipting framhaldsskólanema. 

% Námsárið 1960/1961 Námsárið 1970/1971 

Samtals 
Námsmenn erlendis 

Námsmenn alls 

Aldurshópar alls í árslok 1960 og 1970 
Við nám % 

15-19 20-24 15-19 20-24 15-19 20-24 
ára ára ára ára Alls ára ára Alls 

44% 0% 3.755 0 3.755 6.776 0 6.776 
99% 1% 356 4 360 405 4 409 
88% 12% 358 49 407 715 97 812 
44% 56% 71 90 161 363 463 826 
92% 8% 1.090 95 1.185 2.500 217 2.717 

1 %1 ) 74%1) 8 580 588 17 1.257 1.274 
38% 62% 216 352 568 486 794 1.280 

5.854 1.170 7.024 11.262 2.832 14.094 
3%2 ) 59 %2 ) 19 385 404 32 627 659 

5.873 1.555 7.428 11.294 3.459 14.753 

14.578 11.364 _ 20.195 17.369 _ 
40% 14% - 56% 20% -

1) Samkvæmt talningu fyrir námsárið 1970/1971. 
2 ) Samkvæmt úrtaksathugun fyrir námsárið 1960/1961. 

Aðrar hlutfallstölur eru fyrir námsárið 1971/1972 samkvæmt handriti Hagstofu Íslands. 

24,9% virkra í atvinnulífinu. Þetta hlut 
fall var lágt miðað við nágrannaþjóðir, 
en hefur hækkað síðan, eins og athuganirnar 1963 og 1970 f y r i r g i f tar konur benda 
til. Þess ber að gæta, þegar athugunin f y r i r 
1970 er lögð til grundvallar mati síðari ára, 
að það ár var efnahagslí f ið enn að rétta við, 
en þenslan átti e f t i r að verða enn meiri. 
Hve hátt hlutfallið er orðið, er ekki ná 
kvæmlega vitað. í hluta Suðurlandsáætlun 
ar, sem Hagvangur h/f samdi og birt var 
í mars 1973, eru mannaflamál tekin til at 
hugunar. Segir þar m.a., að ekki sé ólíklegt, 
að kvenfólk sé um 32—33% af vinnuaflinu 
í landinu. 

Þetta álit er ekki rökstutt frekar, heldur 
er hér um ágiskun að ræða með hliðsjón 
af þróun hjá nágrannaþjóðum okkar. í 
Austurlandsáætlun, sem Hagvangur h/f 
vinnur að nú, eru sett f ram endurskoðuð 
atvinnuþátttökuhlutföll f y r i r konur 1970, 
en hlutföll karla látin standa óbreytt. Leið 
rétting Hagvangs var gerð í ljósi þess, að 
tölur um mannár benda til þess, að hlut 
föllin f r á 1960 vanmeti reiknaðan mann 
afla, og einnig með hliðsjón af könnun 

Hagrannsóknardeildar f y r i r g i f tar konur. 
Hlutföll Hagvangs eru, þegar öllu er á botn 
inn hvolft, ágiskun, enda verður svo að vera, 
á meðan nákvæmari upplýsingar eru ekki 
f y r i r hendi. 

Endurskoðaðar hlutfallstölur Hagvangs 
eru sýndar í e f t ir farandi töflu, og eru tölur 
Efnahagsstofnunar til hliðsjónar í svigum. 

Tafla 4.2. 

Aldur 

15-19 ára 
20-24 -
25-49 -
50-69 -

Atvinnuþátttaka 
kvenna í % 

60 (60) 
60 (45) 
35 (30) 
35 (30) 

Heimild: Austurlandsáætlun, Hagvangur h/f. 

Ef gengið er út f rá leiðréttum hlutföllum 
Hagvangs, reynist hlutfall það, sem nefnt 
var í Suðurlandsáætlun, í nokkru samræmi 
við þau. Konur eru samkvæmt þeim rúmlega 31% af mannaflanum árið 1970. 

Ýmsar upplýsingar, sem eru til og 
snerta atvinnuþátttöku kvenna, geta veitt 
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Tafla 4.4. 
giskun um atvinnuþátttðku kvenna. 

Atvinnufjöldi 

Aldur 
15-19 ára , 
20-24 - , 
25-34 - , 
35-44 - . 
45-59 - . 
60-64 - . 
65 og eldri. 
15 og eldri. 

1) Leiðrétt m.t.t. breyttra flokkabila. 
2 ) Á við aldurshópinn 60-66 ára. 
3) Á við giftar konur 67 ára og eldri. 

1. 2. 3. 
Giftra Ógiftra Alls Konur Atv.þáttt. 
kvenna % kvenna % 1+2 alls í % 

368 (57) 4.902 (53) 5.270 9.825 54% 
2.093 (51) 3.536 (85) 5.629 8.289 68% 
3.673 (37)1) 2.041 (91) 5.714 12.182 47% 
3.412 (36)1) 1.547 (88) 4.959 11.230 44% 
3.825 (37)1) 2.704 (74) 6.529 13.997 47% 

557 (27)2) 683 (44) 1.240 3.631 34% 
294 (9)3) 634 (10) 928 9.832 9% 

14.222 (36) 16.047 (55) 30.269 68.986 44% 

innsýn í orsakaþætti hennar og líklegar 
breytingar, en þær geta aldrei skapað 
grundvöll f y r i r nákvæma útreikninga á 
atvinnuþátttöku kvenna. Einungis sérstök 
könnun getur veitt réttar upplýsingar. Á 
meðan slík könnun er ekki f y r i r hendi, er 
aðeins unnt að setja f ram tilgátur. 

Eins og getið var um í þr ið ja kafla eru 
engar upplýsingar til um þátttöku einstakra 
aldurshópa ógi f t ra kvenna. E f slíkar upp 
lýsingar væru f y r i r hendi f y r i r árið 1970, 
mætti sameina þær niðurstöðum Hagrann 
sóknardeildar f y r i r „ v i rkar " g i f tar konur 
og fá f ram heildarhlutföll kvenna. Ti l gamans hef ég reiknað út heildarhlutföll kvenna 
miðað við þær forsendur, að óg i f tar konur 
hefðu sömu þátttöku 1970 og dönsku mann 
talshlutföllin 1965 sýna. T i l viðbótar geri 
ég þá forsendu, að hlutföll Hagrannsóknar 
deildar eigi við f jö lda g i f t ra kvenna sam 
kvæmt tölu Hagstofunnar í árslok 1970, en 
ekki þann f jölda, sem tilgreindur er í könnun Hagrannsóknardeildar. Hei ldarf jö ldi 
g i f t ra kvenna er svo til sá sami hjá Hag 
stofunni og í skattaframtalakönnun Hag 
rannsóknardeildar, en þegar f jöldanum er 
skipt í aldurshópa, verða frávikin veruleg 
í nokkrum aldurshópum. 

í töflu 4.4 er sýnt lokastig útreikninga 
samkvæmt fyrrnefndum forsendum. Þau 
hlutföll, sem þar koma fram, má tæplega 

líta á sem réttari hlutföll heldur en hlut 
föllin f r á 1960 vegna veikleika forsendnanna, og verður að líta á þau sem hreina 
ágiskun. Niðurstöðurnar vekja þó m. a. 
athygli á því, hvort líklegt sé, að aldurs 
hópurinn 20—24 ára haf i hærra hlutfall 
heldur en hinir hóparnir. Hlutföll E fna 
hagsstofnunar gera ráð f y r i r mestri þátt 
töku 15—19 ára kvenna, en síðan lækki 
þátttakan með hækkandi aldri. 

E f litið er á hlutföll g i f tu kvennanna 
f y r i r yngstu tvo hópana, sést, að mismunur 
er lítill, þó svo að um 64% 15-—19 ára g i f t ra 
kvenna haf i átt eitt eða f le ir i börn, en 
um 81% g i f t ra kvenna 20—24 ára.1) Á 
móti kemur, að færr i konur eru í skóla í 
eldri aldurshópnum. Minni skólaganga og 
minni áhrif barneigna hjá ógiftum konum 
ættu að öllu jöfnu að benda til meiri þátt 
töku eldri hóps óg i f t ra kvenna, f y rs t sam 
drátturinn er svo lítill sem raun ber vitni 
hjá g i f tum konum milli þessara hópa. Þó 
verður ekkert ful lyrt með vissu um þetta 
atriði. 

í öðru lagi vil ég benda á vanmat gömlu 
hlutfallanna á þátttöku kvenna y f i r tvítugu. 
Vanmatið er augljóst, ef niðurstöður Hag 
rannsóknardeildar eru hafðar í huga. A t 

1) Reiknað út frá könnun Hagrannsóknar-
deildar. 
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vinnuþátttökuhlutföll g i f t ra kvenna y f i r 
tvítugu samkvæmt könnun Hagrannsóknar 
deildar eru hærri en gömlu hlutföllin f y r i r 
allar konur, og á þá e f t i r að taka tillit til 
fastahópsins, óg i f t ra kvenna. Sama má 
reyndar segja um ágiskunarhlutföll Hag 
vangs f y r i r konur, sem náð hafa 25 ára 
aldri. 

Aldraðir. 
Ekki þarf miklar vangaveltur til að komast að þeirri niðurstöðu, að nægilega 

traustar upplýsingar eru ekki f y r i r hendi 
til að endurskoða þátttökuhlutföll elstu 
aldurshópanna. Vissulega er nákvæmlega 
vitað um f jö lda aldraðra og skiptingu 
þeirra e f t i r aldri, kyni og hjúskaparstétt, 
en lítið sem ekkert er vitað um atvinnu 
þátttökuna. Könnun sú, sem gerð var á 
Akureyri og getið var um i þriðja kafla, 
getur ekki bætt hér úr. Eins og getið var 
um má finna að ýmsu varðandi söfnun 
gagna, en einnig sýna niðurstöðurnar heild 
arþátttöku, þ . e . án virknislágmarks. 

5. Mannár og grundvöllur þeirra. 
í stuttu máli vil ég gera grein f y r i r 

hugtakinu mannár og hvernig stærðin er 
fengin, því að nauðsynlegt er að hafa hug 
fast við samanburð mannára og reiknaðs 
mannafla, sem næsti kafl i f ja l lar um, hvað 
hvor stærðin táknar. 

Mannár ge fa til kynna vinnumagn. Fjöldi 
þeirra fæst með því að deila með 52 í f jö lda 
slysatryggðra vinnuvikna, en áður hafa 
verið gerðar leiðréttingar í sambandi v ið 
vinnu í landbúnaði. F jö ldi slysatryggðra 
vinnuvikna er traustasti mælikvarði vinnu 
magns, sem völ er á hérlendis. 

Síðan 1963 hefur Hagstofan birt töflur, 
sem unnar eru úr slysatryggingagögnum 
skattyfirvalda f y r i r alla atvinnuvegi, en 
f y r i r 1963 hafði upplýsingum aðeins verið 
safnað f y r i r iðnaðar- og byggingastarf 
semi. Skattyfirvöld safna upplýsingum um 
vinnuvikur vegna álagningar slysatryggingariðgjalda. 

V i ð söfnun gagna um slysatryggðar 
vinnuvikur fá skattyfirvöld f rá sumum 

fyr i r tækjum aðeins upplýsingar um laun 
starfsmanna. Ti l að fá f ram nálgun við 
slysatryggðar vinnuvikur er deilt með 
kaupi viðmiðunarstétta. Önnur undantekning er vegna lausráðins starfsfólks. Vinnu 
tími þeirra er gefinn upp í klukkustundum. 
A ð hve miklu leyti um yf irvinnu er að ræða, 
er ekki vitað, og er því ekki unnt að leið 
rétta m . t . t . hennar. 

Tal ið er, að um oftalningu vinnuvikna í 
landbúnaði sé að ræða. E r það bæði vegna 
aukavinnu bænda í öðrum atvinnugreinum 
og vegna heimilisstarfa eiginkvenna þeirra. 
Eiginkonur bænda eru svo að segja allar 
s já l fkrafa slysatryggðar með 52 vinnuvik 
um ár hvert og teljast til atvinnufólks í 
skýrslum Hagstofu Íslands. Rétt þykir að 
lækka þátttöku eiginkvenna bænda við bú 
störf, þegar samanburður er gerður við 
aðrar atvinnugreinar. í töflum Hagstof 
unnar um hlutfallslega skiptingu slysa 
tryggðra vinnuvikna eiginkvenna er f jö ld i 
vinnuvikna þeirra lækkaður um helming, 
m . ö . o . er gengið út f rá því, að vinna eigin 
kvenna bænda skiptist að jöfnu milli bú 
starfa og heimilisstarfa. 

Hver bóndi er slysatryggður 52 vinnu 
vikur í landbúnaði á ári, þó svo að hann 
stundi einnig aðra slysatryggða vinnu, sem 
ætti að koma til frádráttar. Einnig eru líkur á oftalningu í sambandi við aldrað fólk. 
Vegna umræddrar oftalningar var metið í 
sambandi við fyrstu heildartölur y f i r slysa 
tryggðar vinnuvikur (1963), að „ ré t tur" 
f jö ld i vinnuvikna í landbúnaði væri um 
77% af heildarfjölda. Mat þetta var ekki 
byggt á ítarlegri könnun, en hefur engu að 
síður verið notað án breytinga siðan. 

A ð sjálfsögðu er tvítalning vinnuvikna 
ekki eingöngu í landbúnaði, heldur einnig 
líkleg í öðrum atvinnugreinum, þar sem 
fastráðnir hafa aukastörf. Leiðrétting er 
þó einungis gerð f y r i r landbúnað, áður en 
mannár eru fundin. 

6. Samanburður reiknaðs mannafla og 
mannára. 

A ð hve miklu leyti geta upplýsingar um 
mannár ge f i ð vísbendingu um þróun í stærð 



mannafla og þar með atvinnuþátttöku? 
Getur samanburður reiknaðs mannafla og 
mannára gefið til kynna nýtingu mann-
aflans? Hve mikill hluti vinnuframboðs hef-
ur tapast vegna atvinnuleysis og vinnu-
stöðvana? Í þessum kafla er leitast við að 
svara þessum spurningum. 

Athyglisverður samanburður reiknaðs 
mannafla og mannára er gerður í Austur-
landsáætlun. Við samanburðinn er tekið 
tillit til vinnustöðvana og atvinnuleysis. 
Ég mun fy lg ja grunnhugmynd þessa sam-
anburðar, en áður en lengra er haldið, er 
rétt að gera grein fyr i r , hvað býr að baki 
þeim stærðum, sem samanburðurinn bygg-
ist á og koma fram í töflu og línuriti 6.1. 

Reiknaður mannafli. 
Út frá upplýsingum Hagstofunnar um 

mannfjölda í lok hvers árs 1963—1972 og 
aldurs- og kynskiptingu á hverju ári hef 
ég reiknað mannaflann samkvæmt atvinnu-
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þátttökuhlutföllum Efnahagsstofnunar. 
Samanburðurinn er þó ekki gerður á grund 
velli þess reiknaða mannafla, heldur er 
notast við reiknaðan mannafla, eins og 
hann reynist samkvæmt endurskoðuðum 
hlutföllum Hagvangs í Austurlandsáætlun. 
Hlutföll Hagvangs voru ágiskun á raun 
veruleg hlutföll árið 1970, og er hækkun 
atvinnuþátttökuhlutfalla kvenna frá 1960 
til 1970 dreift jafnt y f i r tímabilið. Fjöldi 
í aldurshópunum var fenginn út frá upp 
lýsingum Hagstofunnar um aldursskiptingu 
árin 1960. 1965 og 1970 og skiptingu eftir 
kyni árin á milli. Til gamans er tilgreindur 
fyr i r árið 1970 reiknaður mannafli, sem 
fundinn er samkvæmt hlutföllum Efna 
hagsstofnunar fyr i r karla og þeim ágiskunarhlutföllum fyr i r konur, sem nefnd voru 
í f jórða kafla. 

Mannár. 
Fjöldi mannára er fenginn út frá fjölda 

slysatryggðra vinnuvikna eftir áðurnefnda 
23% lækkun vinnuvikna í landbúnaði. 
Söfnun gagna um slysatryggðar vinnuvikur hefur verið samfelld frá vinnuárinu 
1963, og er það ár því jafnframt upphafsár 
samanburðarins. Í ljós kemur, að fjöldi 
mannára ei óeðlilega lítill 1963. en þar sem 
um er að ræða fyrsta ár upplýsingasöfnun 
arinnar. hafa heimtur verið minni heldur 
en síðar varð. 

Vinnustöðvanir. 
Tölur um tapaða vinnudaga vegna vinnu 

stöðvana eru byggðar á upplýsingum, sem 
Kjararannsóknarnefnd hefur safnað.1) Telur nefndin, að e . t . v . séu tölur þeirra of 
lágar vegna skorts á upplýsingum um ein 
staka vinnustöðvanir, en nákvæmnin sé þó 
viðunandi. Einnig bendir nefndin á, að ekki 
séu metin ytri áhrif vinnustöðvana. þ . e . 
þegar vinnustöðvun dregur úr eða stöðvar 
vinnu aðila. sem ekki eru í verkfalli eða 
verkbanni. Eina undantekningin er, þegar 
skip stöðvast, því að þá er öll áhöfnin tafin 

1) Fréttabréf Kjararannsóknarnefndar september 1969 (14) og júní 1973 (21). 

í verkfalli. Talnaröð Kjararannsóknar 
nefndar, sem nær aftur til 1960, er þó ná 
kvæmasta heimildin um umfang vinnu 
stöðvana, sem völ er á. Til þess að fá töl 
urnar á ársgrundvöll og sambærilegar við 
mannár, er deilt í dagafjöldann með 312, 
þ .e . 52 vikur x 6 dagar. Áður hefur verið 
gerð sú leiðrétting, að atvinnuleysisdagar 
félagsmanna þeirra verkalýðsfélaga, sem 
eru í verkfalli eða verkbanni, hafa verið 
dregnir frá til að forðast tvítalningu. 

Atvinnuleysi. 

Við mat á atvinnuleysi er valið að styðjast við tölur Kjararannsóknarnefndar.1) 
Fyrir árin 1963—1967 er byggt á upphæð 
um bótagreiðslna Atvinnuleysistrygginga 
sjóðs. Reglur sjóðsins tóku svo til engum 
breytingum árin 1963—1972, að því er 
varðar bótagreiðslur, en með tilkomu lag 
anna 57/1973 munu greiðslur án efa aukast. Með því að deila bótataxta sjóðsins upp 
í heildarupphæð bóta fæst f jöldi bættra 
atvinnuleysisdaga. Kjararannsóknarnefnd 
áætlaði óbætt atvinnuleysi þessi ár sem 
45% af bættu atvinnuleysi. Þessi hlutfalls 
tala var fengin út, frá athugun á skýrslum 
Ráðningarstofu Reykjavíkur um atvinnuleysisskráningar í Reykjavík. Frá skráðum 
atvinnuleysisdögum 1. des. 1967 til 1. ágúst 
1968 voru dregnir bættir atvinnuleysisdag 
ar í Reykjavík 1. jan. til 1. sept. 1968. Mis 
munurinn var um 45% af bættum atvinnu 
leysisdögum. 

Sú tala, sem gefin er upp fyrir árið 1968, 
er án efa röng. Óbætt atvinnuleysi, þ . e . 
mismunur heildaratvinnuleysisdaga og 
bættra daga, er þá talið 68% af bættu 
atvinnuleysi. Ég hef lækkað fjölda atvinnu 
leysisdaga 1968 til samræmis við fyrr i 
tölur. 

Atvinnuleysi árin 1969—1972 er metið út 
frá meðalfjölda atvinnulausra á skrá ár 
hvert, sem er margfaldaður með fjölda 
vinnudaga á ári. Við þessa breytingu rofnar 

1) Fréttabréf Kjararannsóknarnefndar nóv-
ember 1968 (11), febrúar 1972 (19) og 
júní 1973 (21). 
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að nokkru samræmi talnaraðarinnar, því að 
f y r r i tölur eru í raun f jö ld i bættra atvinnu 
leysisdaga með fastri hækkun. Heildartala 
atvinnuleysisdaga hækkar við þessar breytingar umfram það, sem orðið hefði, ef 
óbreytt aðferð hefði verið notuð. Á sama 
hátt og gert var til að fá vinnustöðvunar 
daga á ársgrundvöll er deilt í atvinnuleysis 
daga með 312. 

Magn vinnuframboðs. 
Unnin mannár og töpuð „mannár" vegna 

vinnustöðvana og atvinnuleysis hef ég lagt 
saman og nefni magn vinnuframboðs. Þessu 
hugtaki má ekki rugla saman við hámarks 
mannár, þ. e. hámarksvinnuframlag mann 
fjöldans. Magn vinnuframboðs felur í sér 
vinnuframlag þeirra, sem vinna við r ík j 
andi kjör, ásamt tapaðri vinnu þeirra, sem 
fá ekki eða vi l ja ekki vinna við þau kjör, 
sem í boði eru. Hvort sem umræddir ein 
staklingar vinna eða ekki, þá er þeim sam 
eiginlegt, að þeir eru virkir á vinnumarkaðinum og bjóða f ram vinnu sína þar. Þeir 
vinnufæru einstaklingar, sem eru án at 
vinnu, en láta ekki skrá sig sem atvinnu 
lausa, eru ekki taldir hér frambjóðendur 
vinnu, en koma inn í myndina, ef hámarks 
mannár eru til athugunar. 

Í upphafi þessa kafla voru settar f ram 
spurningar um nýtingu mannaflans og 
hvaða tök væru á því að sannreyna stærð 
reiknaðs mannafla. Spurningar þessar eru 
nátengdar, því að hlutfall vinnumagns 
stærðar ofr mannaflastærðar eru mæli 
kvarði á nýtingu. Réttasti mælikvarði nýtingar væri líklegast hlutfall mannára og 
hámarksmannára. Slíkt hlutfall fæst ekki 
vegna vandkvæða við að meta stærð há 
marksmannára, og verður því að grípa til 
annarra ráða. Reiknaður mannafli er á 
margan hátt sambærilegt hugtak og há 
marksmannár og hleypur hér í skarðið. 

Reiknaður mannafli og mannár eru 
stærðir. sem hafa ólíkt inntak. Reiknaður 
mannafli er mat á f jö lda einstaklinga, sem 
stunda launaða atvinnu umfram ákveðinn 
lágmarkstíma á ári. Hins vegar eru mann 
ár mælikvarði á vinnuframlag, en f jö ld i 

mannára yrði að sjálfsögðu ja fn f jö lda at 
vinnuþátttakenda, ef þeir, sem atvinnu 
stunda, ynnu allt árið, en aðrir sætu auðum 
höndum. E f í fyrsta lagi báðar stærðirnar 
lýstu nákvæmlega því, sem þeim er ætlað, 
og í öðru lagi starfstími óvirkra bætti ná 
kvæmlega upp það, sem skortir á, að starfs 
tími virkra sé heilsárs starfstími, ættu 
stærðirnar að falla saman. Líklegast er, að 
hvorugu þessara skilyrða sé fullnægt. Eðli 
lega er þó samband þeirra á milli, sem er 
ákvarðandi f y r i r , hver innbyrðis afstaða 
stærðanna er. E f unnt væri að finna meðal 
f jö lda vinnuvikna atvinnuþátttakenda, 
myndi hann segja til um, hver afstaðan 
væri, þ .e . , ef meðalfjöldinn væri minni en 
52 vikur, væru atvinnuþátttakendur f le ir i 
en mannárin, og öfugt, ef meðalfjöldinn 
væri meiri en 52 vikur. 

Framboð og eftirspurn vinnuafls ákvarða 
vinnuaflsnotkun á hverjum tíma. Magn og 
samsetning framboðs og eftirspurnar eiga 
sér efnahagslegar og félagslegar orsakir. 
Í hugleiðingunum um atvinnuþátttöku var 
greint f rá nokkrum félagslegum breyting 
um, svo sem aukinni skólagöngu. hugarfars 
breytingu gagnvart vinnu kvenna og tekju 
tryggingu aldraðra, sem hafa breytt virkni 
einstakra hópa. Þessar breytingar hafa 
aðallega haf t áhrif á samsetningu vinnu 
aflsframboðsins, en efnahagslegir þættir 
ráða mun meiru um heildaratvinnustig. E f 
f jöldi atvinnuþátttakenda væri fundinn á 
hverju ári, en ekki reiknaður út á grund 
velli atvinnuþátttökuhlutfalla, kæmu áhrif 
efnahagsástandsins f ram i stærð mannafl 
ans. Mætti þá búast við svipuðum sveiflum 
i stærð mannafla og eru í f jö lda mannára. 
Sveiflurnar yrðu þó að öllum líkindum mun 
minni. 

Þar sem mannaflinn er ekki kannaður 
ár hvert, heldur byggt á reynslu ákveðins 
árs (1960), ber stærð reiknaðs mannafla 
keim af því efnahagsástandi, sem þá ríkti. 
Reiknaður mannafli, sem þannig er fund 
inn, er því ónæmur fyrir breytingum í af 
komu þjóðarinnar. Samanburður reiknaðs 
mannafla og mannára getur því gef ið til 
kynna nýtingu mannaflans, sérstaklega ef 
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1) Reiknað samkvæmt hlutföllum Hagvangs. 
2 ) Reiknað samkvæmt hlutföllum Efnahagsstofnunar. 
3 ) Reiknað samkvæmt ágiskun fyrir konur, en mati Efnahagsstofnunar fyrir karla. 
4 ) Bráðabirgðatala. 

reiknaður mannafli miðast við mikla þenslu, 
og gefur því hugmynd um efr i mörk mann 
aflans. Reiknaður mannafli ætti við 
óbreytta vinnuástundun virkra og óvirkra 
að hafa sömu hallatölu y f i r tíma eins og 
fyrrne fnd hámarksmannár. E f nýting 
mannaflans er svipuð þau ár, sem voru sam 
bærileg, að því er varðar efnahagsástand þá 
ætti innbyrðis afstaða mannára og reiknaðs mannafla lítt að breytast. Sé svo ekki, 
er ástæða til að endurskoða stærð reiknaðs 
mannafla. 

Nú má spyrja, hvort samanburður magns 
vinnuframboðs og reiknaðs mannafla myndi 
ekki gefa réttara mat á því, hvort stærð 
reiknaðs mannafla þurf i endurskoðunar við, 
enda séu töpuðu mannárin innifalin í magni 
vinnuframboðs. Ástæðurnar f y r i r því, að ég 
kaus að gera það ekki, eru tvær. Önnur er 
sú, að þensluskeið eru notuð til saman 
burðar, svo að magn vinnuframboðs og 
mannár ættu að vera svipuð, ef vinnustöðvanir grípa ekki mismunandi inn í Hin 

byggist á því, að talnaröðin, sem á að veita 
upplýsingar um atvinnuleysi, er ekki sam 
felld og gefur ranga hugmynd um atvinnu 
leysisþróun við samanburð á tímaskeiðum. 

Stöðugt batnandi afkoma þjóðarinnar 
samfara síldarævintýrinu nær hámarki ár 
in 1965 og 1966. Samhliða aukinni þenslu 
þessi ár er lítið vinnutap vegna atvinnu 
leysis og vinnustöðvana. Þegar afturkipp 
urinn verður 1967, koma áhrifin á atvinnu 
stig ekki strax í ljós. Mannárum fækkar 
greinilega, en vinnutap vegna vinnustöðvana og atvinnuleysis er sáralítið. Búast má 
þó við, að tiltölulega mikill hluti atvinnu 
leysingja hafi ekki látið skrá sig fyrr en 
greinilegt varð, að ekki myndi f l jó t t rætast 
úr erfiðleikunum. 

Frá 1966 til 1969 nemur vöxtur mannára 
1,2%, en á sama tíma hefur vinnutap vegna 
vinnustöðvana og atvinnuleysis margfaldast. Upp f rá 1969 f e r efnahagslí f ið að rétta 
við, og mannárum f j ö l gar hratt, samtímis 
því að dregur úr vinnutapi. Ár in 1971 og 
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1972 er mikil þensla aftur einkennandi, 
engu að síður er uppgefið atvinnuleysi mun 
meira en á f y r r a þenslutímabili, og byggist 
það sjálfsagt á áðurnefndri breytingu 
gagna um atvinnuleysi ásamt breyttri af 
stöðu til atvinnuleysisskráningar. 

Hlutfall mannára af reiknuðum mann 
afla, sem kalla má „nýtingu", er sýnt í 
töflu 6.1. E r þar miðað við reiknaðan 
mannafla eins og gert er ráð f y r i r honum 
í Austurlandsáætlun. Samsvarandi „nýtingartölur" reiknaðs mannafla, sem feng 
inn er út. f rá hlutföllum Efnahagsstofnun 
ar, eru eft ir farandi f y r i r samanburðarárin: 
1965: 102,3%, 1966: 102,5%, 1971: 103,7% 
og 1972: 103,9%. 

Séu umrædd ár sambærileg, að því er 
varðar raunverulega nýtingu mannaflans, 
þá bendir hækkun „nýtingartalnanna" til 
aukins vanmats atvinnuþátttökuhlutfall 
anna. Þetta á við, hvort sem reiknað er út 
f rá hlutföllum Efnahagsstofnunar óbreytt 
um eða með breytingum Hagvangs. Þess 
ber þó að geta, að endurskoðuðu hlutföllin 
eru látin hækka smám saman frá 1960 til 
1970, en hækka ekki upp úr því. 

Að því er varðar stærð reiknaðs mannafla 
1970, sem byggist á ágiskun f jó rða kafla 
og hlutföllum Efnahagsstofnunar. þá er 
ekkert unnt að segja um afstöðuna til 
f jö lda mannára f y r i r eitt, ár. Hlutföll E fna 
hagsstofnunar f y r i r karla ofmeta án efa 
þátttöku þeirra. og lítil breyting hlutfalla 
þeirra hefur mikil áhrif á stærð reiknaðs 
mannafla. E f hlutföll karla eru t . d . lækkuð 
um 5%, lækkar reiknaður mannafli úr 
87.856 í 84.977. 

Að setja óvissumörk utan um línu reiknaðs mannafla hefur lítið gildi, því að hve 
langt raunverulegur mannafli er fyrir ofan 
eða neðan magn vinnuframboðs (eða mann 
ára) er ekki eins mikilvægt og hallatölur 
stærðanna milli þensluskeiða. Mismun 
stærðanna má hugsa sér sem tvíþættan. 
Mismunurinn er að hluta til eðlilegur mun 
ur, sem orsakast af ólíku eðli hugtakanna 
og breytist án efa hægt. É g gef mér sem 
forsendu í þessum kafla, að sá munur haldist óbreyttur. Að öðru leyti er munur vegna 

vannýtingar mannafla, og breytist sá þáttur í samræmi við efnahagsþróun. 

Slík vannýting, þ . e . vannýting önnur 
en vinnustöðvanir og skráð atvinnuleysi, 
sem nefna má dulið atvinnuleysi, á sér 
f le ir i orsakir heldur en of litla heildar 
eftirspurn e f t i r vörum og þjónustu. Vissu 
lega getur verið um atvinnulausa að ræða, 
sem eru atvinnulausir vegna almenns sam 
dráttar eða vegna þess, að þeir kjósa ekki 
að vinna við gildandi k jör og koma ekki 
f ram í upplýsingum um atvinnulausa, en 
f leira getur einnig komið til. Samdráttur 
í einstökum atvinnugreinum vegna misræmis milli framboðs og eftirspurnar skap 
ar o f t langvinnt aðlögunaratvinnuleysi 
(structural unemployment), sem kemur í 
mismunandi ríkum mæli f ram í atvinnu 
leysisskráningum. Ekki má heldur gleyma 
ytri áhrifum vinnustöðvana. 

Hver heildarstærð vannýtingarinnar er, 
verður ekki ráðið af samanburði reiknaðs 
mannafla og mannára. E f ætla má, að eðli 
legur munur stærðanna haldist óbreyttur og 
mannafli sé rétt metinn, þá getur saman 
burður þó gef ið vísbendingu um breytingar 
í nýtingu mannaflans. Hve stór hluti magns 
vinnuframboðs tapast vegna vinnustöðvana 
og atvinnuleysis, kemur f ram af töflu 6.2. 

7. Lokaorð. 
Eins og komið hefur fram, er ekki unnt 

að framreikna ný atvinnuþátttökuhlutföll. 
Nákvæm vitneskja fæst ekki f y r r en ef t i r 
sérstaka könnun á atvinnuþátttöku. Eðli 
legt er, að spurt sé: „Verður ekki að halda 
áfram að nota gömlu hlutföllin, fyrst ekki 
er unnt að segja f y r i r um með vissu, hver 
hlutföllin eru í dag?" 

Í fyrsta lagi tel ég mig hafa sýnt, að 
atvinnuþátttökuhlutföll einstakra hópa og 
aldursflokka hafi breyst verulega. A f þessu 
leiðir, að allar ályktanir út f rá gömlu hlut 
föllunum um mikilvægi einstakra hópa 
f y r i r atvinnulífið eru vafasamar í meira 
lagi. Sundurgreindu hlutföllin hafa því 
ekki lengur þýðingu. í öðru lagi reynist 
sá reiknaði mannafli, sem gömlu hlutföllin 
gefa, ekki heldur nægilega góður mæli-
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kvarði, og er þá gildi hlutfallanna í dag 
orðið harla lítið. 

Þegar á heildina er litið, tel ég, að ágisk 
un innan skynsamlegra marka sé ekki síðri 
14 ára gömlu atvinnuþátttökuhlutföllunum, 
sem e . t . v . voru vafasöm í upphafi. Um 
stefnu þeirra breytinga, sem átt hafa sér 
stað f rá 1960, er vitað með nokkurri vissu, 
og þá heildarniðurstöðu, sem ágiskun gefur, 
má bera saman við f jölda mannára. 

Helstu heimildir: 
Félagsmálastofnun Reykjavíkurborgar: 

Ársskýrslur 1971—1973. 
Félagsstofnun Akureyrar: 

Könnun á högum aldraðra; mars 1973. 
Framkvæmdastofnun ríkisins: 

Athuganir Efnahagsstofnunar og Hagrann-
sóknardeildar á atvinnuþátttöku og launa 
tekjum giftra kvenna; handrit. 

Gjaldeyrisdeild bankanna: 
Yfirlitsskrá námskostnaðar 1971 og spjald 
skrá 1960—1962. 

Hagstofa Íslands: 
Hagtíðindi 1960—1974. 
Mannfjöldaskýrslur 1961—1970; handrit. 

Manntal á Íslandi 1. desember 1960. 
Námsskrárathugun; handrit. 

Hagvangur h.f.: 
Austurlandsáætlun; handrit. 
Suðurlandsáætlun; mars 1973. 

Háskóli Íslands: 
Árbók 1960/1961. 
Nemendaskrár 1970/1971 og 1973/1974. 

Kjararannsóknarnefnd: 
Fréttabréf Kjararannsóknarnefndar; hefti 
11, 14, 19 og 21. 

Lánasjóður íslenskra námsmanna: 
Úthlutunarreglur o. fl. 1973. 

Menntamálaráðuneyti: 
Skrár um fjölda nemenda, kennara og skóla. 

Norðurlandaráð: 
Yearbook of Nordic Statistics 1971 og 1974. 

Perspektiv Planlægning 1970—1985; Kaup 
mannahöfn, mars 1970. 
Sumargjöf: 

Sumardagurinn fyrsti; 1961—1973. 
Viðtöl við fjölmarga aðila í sambandi við 
gagnasöfnun. Sérstaklega vil ég nefna Ásmund 
Stefánsson, hagfræðing, (Hagvangi h.f.) og 
Guðna Baldursson, viðskiptafræðinema, (Hag 
stofu Íslands). 



Utanríkisviðskipti 1972 og 1973 

Vöruskiptajöfnuðurinn — Viðskiptakjörin — Útflutnings 
verslunin — Innflutningsverslunin — Viðskipti við ein-
stök lönd. Grein þessi er tekin saman af Eiði H. Einarssyni og Ingvari A. Sigfússyni. 

Utanríkisviðskipti 1972—1078. 
Í heild jukust utanríkisviðskiptin árin 

1972 og 1973. Útf lutningur jókst 1972 um 
26,7% og 55,9% 1973, en innflutningur 
jókst hins vegar um 5,5% 1972 og 56,0% 

1973 að meðtöldum innflutningi vegna álbræðslu, Þjórsárvirkjunar og á viðlaga 
sjóðshúsum. Vöruskiptajöfnuðurinn varð 
mun hagstæðari 1972 en 1971, en það er 
meðal annars vegna mismunandi þróunar 
á birgðabreytingu útflutningsvara milli 
ára, einnig hafði sveifla í útflutningsvöru 
birgðum áhrif á árinu 1973, sem kom f ram 
í versnandi vöruskiptajöfnuði. í heild var 
hann óhagstæður um 3.727 millj. kr. 1972 
og um 5.835 millj. kr. 1973. Viðskiptakjör 
in versnuðu 1972 um 0,8%, en bötnuðu 
1973 um 14,8%. Verðvísitala útflutnings 
hækkaði um 4,4% 1972, en 42,3% 1973. 
Verðlag sjávarafurða jókst um tæp 3% 
1972 f rá árinu áður, en hækkaði um rúm 
50% á árinu 1973. Sjávarafurðir námu 
73.8% af heildarútflutningi 1972, en 73,7% 
1973. Hlutur landbúnaðarvara nam 3,1% 
1972 og 2,9% 1973 og iðnaðarvara 21,9% 
1972 og 22,2% 1973. Þa r af var útflutningur áls 16,3% og 17,1%. 

Á árinu 1973 urðu miklar sveif lur á 
gengi krónunnar, sem orsaka erfiðleika 
v ið samanburð á milli ára. í köflunum um 
vöruskiptajöfnuðinn og viðskiptakjörin 

hafa höfundar þessarar greinar breytt töl 
um f y r i r 1973 til að gera þær samanburð 
arhæfar við f y r r i ár. Að fe rð sú, sem notuð 
er, er skýrð nánar í framangreindum köflum. Sé ekki annað tekið fram, eru töflur 
gerðar upp á skráðu gengi f y r i r hvern 
tíma. 

Vöruskiptajöfnuðurinn. 
Vöruskiptajöfnuðurinn sýnir mismun á 

verðmæti inn- og útflutnings, svo og á ein 
stökum liðum inn- og útflutnings. E f t i r 
farandi tölur sýna vöruskiptajöfnuðinn 
undanfarin 3 ár í millj. kr. Tölur þessar 
eru umreiknaðar í íslenzkar krónur sam 
kvæmt gengi á hverjum tíma. Samkvæmt 
því eru tölur f y r i r 1971 og 1972 á sam 
bærilegu gengi, en meðalgengi ársins 1973 
er þó nokkru lægra en meðalgengi áranna 
1971 og 1972. 

A f yf ir l it inu er ljóst, að vöruskiptajöfnuðurinn batnaði árið 1972 um tæpar 2.457 
millj. kr. eða úr 6.184 millj. kr. halla árið 
áður í 3.727 millj. kr. halla 1972. Miðað við 

1972 versnaði vöruskiptajöfnuðurinn f y r i r 
1973 um 2.108 mill j . kr. eða í 5.835 millj. 
kr. halla. E f hins vegar innflutningi á vör 
um vegna Þjórsárvirkjunar og álbræðslu og 
innflutningi vegna gossins á Heimaey (v ið 
lagasjóðshús) er sleppt, svo og útflutningi 
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Skip 
Flugvélar 
Innflutningur v/Þjórs-

árvirkjunar c.i.f. .. . 
Innflutn. v/álbræðslu, 

rekstrarvörur c.i.f. . 
Innflutn. v/álbræðslu, 

byggingarv. c.i.f. . . 
Viðlagasjóðshús 

1971 1972 1973 
678,1 961,5 3.818,0 

1.573,6 156,9 50,7 

303,0 138,1 45,9 

1.082,9 979,4 2.084,1 

430,5 385,0 62,9 
- - 895,4 

5.293,9 17.807,5 24.917,4 

Innflutningur c.i.f. 
samtals 19.362,0 

Útflutn. f.o.b. samtals 13.177,9 
Þar af útflutt ál 887,5 
Vöruskiptajöfnuður . . 4-6.184,1 
Vöruskiptajöfnuður án 

skipa, flugvéla, Búr-
fells, álbræðslu og 
viðlagasjóðshúsa .. 4-3.003,5 

20.428,4 
16.701,0 
2.715,8 

-t-3.727,4 

31.874,4 
26.039,4 
4.441,3 

:-5.835,0 

4-3.822,3 H-3.319,3 

á áli, þá hefur vöruskiptajöfnuðurinn 
versnað 1972 um 818 millj. kr., en batnað 
1973 um 503 mil l j . kr. eða í 3.319 mill j . kr. 
halla. Með því að breyta tölum f y r i r árið 
1973 í samræmi við breytingu á meðal 
gengi ársins 1973 f r á meðalgengi ársins 
1972 og vega hana með hlutdeild einstakra 
landa í inn- og útflutningi og hlutdeild 
einstakra mynta í kaupum og sölu á er 
lendum gjaldeyri, fást sambærilegar tölur 
á genginu 1$=88,00 kr. Þetta er skýrt nánar í kaflanum um viðskiptakjörin hér á 
e f t i r . E f t i r farandi y f i r l i t er gert á sam 
bærilegu gengi miðað við, að meðalgengi 

Skip 

Innflutn. v/Þjórsár-
virkjunar c.i.f 

Innflutn. v/álbræðslu, 
rekstrarvörurc.i.f. . 

Innflutn. v/álbræðslu, 
byggingarv. c.i.f. .. 

Viðlagasjóðshús 

1971 1972 1973 
678,1 961,5 3.450.8 

1.573,6 156,9 45,8 

303,0 138,1 41.5 

1.082,9 979,4 1.883,7 

430,5 385,0 56,9 
- - 809,3 

15.293,9 17.807,5 22.521,1 

Innflutn. c.i.f. samtals 19.362.0 
Útflutn. f.o.b. samtals 13.177,9 
Þar af útflutt ál 887,5 
Vöruskiptajöfnuður .. 4-6.184,1 
Vöruskiptajöfnuður án 

skipa, flugvéla, Búr-
fells, álbræðslu og 
viðlagasjóðshúsa .. H-3.003,5 

20.428,4 28.809,1 
16.701,0 24.386,0 
2.715,8 4.159,3 

4-3.727,4 H-4.423,1 

4-3.822,3 : 2.294,4 

1972 sé lagt til grundvallar við útreikninga 
á vísitölu f y r i r meðalgengi ársins 1973 og 
tölum f y r i r 1973 breytt y f i r á meðalgengi 
ársins 1972 samkvæmt því. 

Samkvæmt yfirl it inu hefur vöruskipta 
jöfnuðurinn versnað 1973 um 696 millj. 
kr. eða í 4.423 millj. kr. Útflutningurinn 
jókst um 26,7% árið 1972, en um 46,0% 
1973 eða um 3.523 millj. kr. 1972 og 7.685 
mill j . kr. 1973. Innflutningur jókst um 
5,5% 1972 og 41% 1973 eða 1.066 millj. 
kr. 1972 og 8.381 millj. kr. 1973. Innflutningur skipa og flugvéla nam 5,5% af 
heildarinnflutningi 1972, en 21,4% 1973, 
var aukningin f rá 1972 212,6%. Innflutningur vegna Þjórsárvirkjana nam 0,7% af 
heildarinnflutningi 1972 og 0,1% 1973. 
Innflutningur byggingarvara til álbræðslu 
minnkaði 1972 og 1973, var 1,9% 1972 og 
0,2% 1973. Innflutningur rekstrarvara til 
álbræðslu minnkaði 1972, og nam hlutdeild 
hans í heildarinnflutningi 4.8%, en 6,5% 
1973, en aukningin f rá 1972 nam 92,3%. 
Bein afleiðing af eldgosinu á Heimaey var 
mikill innflutningur á tilbúnum húsum. 
Nam innflutningur á þessum húsum 895 
millj. kr. samkvæmt gengi á hverjum tíma, 
en á meðalgengi ársins 1972 nam innflutningur þessi 809 millj. kr. og var 2,8% af 
heildarinnflutningi. Útf lutningur á áli 
jókst um 206.0% 1972 og um 53.2% 1973. 
Nam útflutningur áls 16,3% af heildarút 
f lutningi 1972 og 17,1% 1973. 

Sé innflutningur skipa, flugvéla, Þ jórs 
árvirkjunar. álbræðslu svo og innflutning 
ur viðlagasjóðshúsa dreginn f rá heildar 
innflutningi og útflutningur áls dreginn 
f rá heildarútflutningi, versnar vöruskipta 
jöfnuðurinn 1972 um 819 millj. kr. og er 
óhagstæður um 3.822 millj. kr.. en batnar 
hins vegar um 1.528 millj. kr. 1973 og er 
óhagstæður um 2.294 millj. kr. Samkvæmt 
því, sem áður hefur verið sagt. jókst heild 
arinnflutningur 1972 um 5,5% og um 
41% 1973. E f hinum sérstaka innflutningi, 
sem talinn er upp hér að framan, þ . e . skip, 
f lugvélar o . s . f r v . , er hins vegar sleppt, 
verður breytingin milli 1971 og 1972 16,4% 
og milli 1972 og 1973 26,5%. Ár ið 1972 
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minnkuðu birgðir útflutningsafurða um 
1.210 millj. kr., en þær jukust aftur 1973 
um 1.142 millj. kr. og voru í árslok 3.450 
millj. kr. Birgðir áls voru 1.577 millj. kr. 
1971, en minnkuðu 1972 niður í 680 millj. 
kr. og 430 mill j . kr. 1973. í framangreind 
um yf ir l i tum er innflutningur talinn c.i.f., 
eins og venjulega er gert í yfirl itstölum 
Hagstofunnar um vöruskiptajöfnuðinn. En 
þar sem meginhluti farmgjalda og trygginga í inn- og útflutningi eru greiðslur til 
íslenskra aðila, fást raunhæfari tölur um 
vöruskiptajöfnuðinn, ef inn- og útflutningur er gerður upp á sama grundvelli. 

E f t i r farandi y f i r l i t sýnir inn- og út 
f lutning á f.o.b.-verði, j a fn f ramt er leið 
rétt f y r i r gengismun 1973, þannig að allar 
tölur eru á sambærilegu gengi, þ. e. með 
algengi ársins 1972. 

Innflutningsverðið f.o.b. án skipa og 
f lugvéla nam 90,4% af c.i.f.-verðmæti, en 
var 89,8% 1973, en þetta hlutfall er þó mis 
munandi e f t i r vöruflokkum. Sé sérstökum 
innflutningi sleppt, þá er innflutningsverð 
mætið f.o.b. 90,1% af c.i.f.-verðmætinu 
1972 og 89,4% 1973. Eins og y f i r l i t ið 
ber með sér, sýnir mismunur á f.o.b.-verð 
mæti inn- og útflutnings 1972 2.526 millj. 
kr. hagstæðari vöruskiptajöfnuð en 1971, 

Skip 
1971 1972 1973 

678.1 961.5 3.450,8 
1.573,6 156,9 45,8 

283,0 129,6 38,2 

1.009,4 922,4 1.772,1 

386,6 371,1 49,5 
- - 732,1 

Innflutn. v/Búrfells 
f.o.b 

Innflutn. v/álbræðslu, 
rekstrarvörur f.o.b. 

Innflutn. v/álbræðslu, 
byggingarv. f.o.b. . . 

Viðíagasjóðshús f.o.b. 
Annar innflutn. f.o.b. 13.653,8 16.039,9 20.144,7 

Innflutn. f.o.b. samtals 
Útflutn. f.o.b. samtals 
Þar af útflutt ál 
Vöruskiptajöfnuður . . 
Vöruskiptajöfnuður án 

skipa, flugvéla, Búr-
fells, álbræðslu og 
viðlagasjóðshúsa .. -f 1.363,4 +2.054,7 

17.584,5 18.581,4 26.233,2 
13.177,9 16.701,0 24.386,0 

887,5 2.715,8 4.159,3 
: 4.406,6 +1.880,4 -H .847,2 

82,0 

en versnar 1973 um 1.105 millj. kr. og er 
óhagstæður um 2.985 millj. kr. Ef innflutningur skipa og flugvéla er dreginn frá, 
sýnir y f i r l i t ið óhagstæðan vöruskiptajöfn 
uð, sem nemur 762 millj. kr. 1972, en hag 
stæðan jöfnuð um 1.649 millj. kr. 1973. 
Sé einnig dreginn f r á innflutningur til ál 
bræðslu, Þjórsárvirkjana svo og á viðlaga 
sjóðshúsum og útflutningi á áli sömuleiðis 
sleppt í heildarútflutningi, kemur í ljós, að 
vöruskiptajöfnuðurinn er óhagstæður 1972 
um 2.055 millj. kr., en hagstæður 1973 um 
82 millj. kr. 

Ef t i r farandi y f i r l i t er gert upp á f.o.b. 
verði, en samkvæmt skráðu gengi á hverjum tíma. 

Skip 
Flugvélar 
Innflutn. v/BúrfelIs 

f.o.b 
Innflutn. v/álbræðslu, 

rekstrarvörur f.o.b. 
Innflutn. v/álbræðslu, 

byggingarv. f.o.b. .. 
Viðlagasjóðshús 
Annar innflutn. f.o.b.. 13.653,8 16.039,9 22.288,1 

1971 1972 1973 
678,1 961,5 3.818,0 

1.573,6 156,9 50.7 

283,0 129,6 42,3 

1.009,4 922,4 1.960.6 

386,6 371,1 54,8 
- - 810.0 

Í innflutningi er c.i.f.-verðið á skipum og fiugvélum 
talið það sama og f.o.b.-verðið. 

Innflutn. f.o.b. samtals 17.584,5 18.581,4 29.024.5 
Útflutn. f.o.b. samtals 13.177.9 16.701,0 26.039.4 
Þar af útflutt ál 887,5 2.715,8 4.441,3 
Vöruskiptajöfnuður . . +4.406,6 +1.880,4 +2.985,1 
Vöruskiptajöfnuðurán 

skipa, flugvéla, Búr-
fells, álbræðslu og 
Viðlagasjóðshúsa .. +1.363,4 +2.054,7 + 690,0 

Samkvæmt ofangreindu y f i r l i t i er vöruskiptajöfnuður 1973 án skipa og flugvéla 
hagstæður um 884 millj. kr., en sé öðrum 
sérstökum innflutningi sleppt einnig ásamt 
útflutningi á áli, verður vöruskiptajöfnuð 
urinn óhagstæður um 690 millj. kr. 

Viðskiptakjörin. 
Samkvæmt verðvísitölu Hagstofunnar 

hækkaði verðvísitala innflutnings um 12 
stig 1972 eða 5,5%, en 1973 hækkaði verð 
vísitalan um 58 stig eða 24%. Verðvísitala 
útflutnings hækkaði hins vegar um 14 stig 
1972 eða 4,4%, en 1973 um 140 stig eða 
42,3%. Samkvæmt þessu versnuðu við-
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skiptakjörin 1972 um 0,8%, en bötnuðu 
hins vegar 1973 um 14,8%. 

Ofangreindar tölur eru miðaðar við 
skráð gengi á hverjum tíma, en tíðar 
breytingar urðu á gengi krónunnar á árinu 
1973, sem leiddu til þess, að meðalgengi 
hennar fy r i r 1973 varð þó nokkru lægra 
heldur en 1972. Til þess að gera tölur fy r i r 
1973 sambærilegar við fy r r i ár verður að 
nema burt áhrif in af gengislækkuninni, og 
er það gert hér með því að vega breyting 
una á meðalgengi ársins 1973 f r á 1972 með 
hlutdeild einstakra landa í inn- og útflutn 
ingi og hlutdeild einstakra mynta í kaup 
um og sölu á erlendum gjaldeyri. 

Með þvi að vega gengislækkunina með 
hlutdeild einstakra landa í innflutningi og 
hlutdeild einstakra mynta í gjaldeyrissölu, 
fæst 9,6% gengislækkun á íslenskri krónu. 
Raunhæf hækkun á verðvísitölu innflutnings fyr i r 1973 var því 13,1%. Sé gengis 
lækkunin hins vegar vegin með hlutdeild 
einstakra landa í útflutningi og hlutdeild 
einstakra mynta í gjaldeyriskaupum, fæst 
6,4% gengislækkun á íslenskri krónu. 
Raunhæf hækkun á verðvísitölu útflutnings 1973 var því 33,7%, þegar gengis 
sveifluáhrifin hafa verið numin á brott. 
Ef t i r farandi tölur sýna verð- og magnvísitölur undanfarin fimm ár samkvæmt út 
reikningum Hagstofunnar (1963=100). 

1) Fyrir 1973 er stuðst við tölur frá Hagrannsóknar 
deild Framkvæmdastofnunarinnar, þar sem Hag 
stofan hefur ekki birt endanlegar tölur fyrir þetta 
ár. 

Í ofangreindum verð- og magnvísitölum 
innflutnings er innflutningi á skipum og 
flugvélum sleppt, enda veita vísitölur, sem 
þannig eru reiknaðar, betri upplýsingar um 
verð- og magnbreytingar, þegar saman 
burður við fleiri ár er hafður í huga. 

Meðfylgjandi línurit sýnir þróun verðlags 
inn- og útflutnings árin 1963—1973. Til 
þess að auðvelda samanburð milli ára hefur 
verðbreytingaráhrifum gengissveiflna ver 
ið eytt, þannig að miðað er við sama gengið 
allt tímabilið. 

Ef t i r farandi tölur sýna verðvísitölur 
innflutnings og útflutnings svo og við 
skiptakjörin, er áðurnefndar leiðréttingar 
hafa verið gerðar (1963=100). 
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Innflutningur Útflutningur Viðskiptakjör 
1963 . . . . 100,0 100,0 100,0 
1964 . . . . 105,9 112,3 106,1 
1965 . . . . 107,0 125,7 117,5 
1966 . . . . 109,0 128,3 117,7 
1967 . . . . 106,8 113,4 106,2 
1968 . . . . 101,0 103,0 102,0 
1969 . . . . 99,5 108,3 108.8 
1970 . . . . 104,0 128,7 123,8 
1971 . . . . 111,4 155,6 139,7 
1972 . . . . 117,5 162,5 138,3 
1973 . . . . 1 2,9 217,3 166,5 

Verðvísitölur 
innflutnings 

Hlutfallsleg 
breyting 

1971 1972 1973 1972 1973 

Bandaríkin 126 135 161 7,'l' 19.3 
Bretland 116 125 156 7,8 24,8 
Danmörk 117 124 159 6,0 28,2 
Noregur 115 126 152 9,6 20,6 
Svíþjóð 123 127 175 3,3 37,8 
Þýzkaland 114 123 155 7,9 26,0 
Ísland 229 241 299 5,5 24,0 

Eins og yf ir l i t ið ber með sér, hefur inn 
flutningsverðlag á Íslandi hækkað minna 
heldur en hjá viðskiptalöndum okkar 1973. 
Það eru aðeins Bandaríkin og Noregur, 
sem hafa lægri hlutfallslega hækkun 1973. 

Frá 1963 til 1966 hækkaði verðlag út 
flutningsvara um 28,3%. Á árunum 1967 
og 1968 lækkaði verðlagið, og nam lækkun 

in 11,6% 1967 og 9,2% 1968. Á tímabilinu 
1969—1971 hækkaði útflutningsverðlagið 
um 51,1%, um 4,4% 1972 og um 33,7% 
1973, þegar búið var að eyða áhrifum 
þeim, sem gengissveiflur höfðu á verð 
lagið. Eft irfarandi yf ir l i t sýnir verðvísi 
tölur útflutnings hjá nokkrum helstu við 
skiptalöndum Íslands. Tölurnar eru sam-

Eins og taflan ber með sér, hækkaði verð 
lag innflutnings á tímabilinu 1964—1966 
um 9%, en á árunum 1967—1969 lækkaði 
verðlagið aftur um 8,7%. Ár ið 1970 hækkaði verðlag innflutnings um 4,5%, 1971 um 
7,1% og 1972 um 5,4%. Árið 1973 hækkaði 
verðlag innflutningsvara um 13,1%, sem 
var töluvert meiri hækkun en verið hafði 
undanfarin ár. Þessi hækkun var í samræmi við það stökk, sem verðlagið í heiminum tók upp á við árið 1973. Ástæðan 
fyrir þessu var mikil þensla, sem orsakaði 

örari og almennari verðbólgu en dæmi eru 
til áður. Eft ir farandi tafla sýnir verðvísi 
tölur innflutnings hjá nokkrum helstu við 
skiptalöndum Íslands. Tölurnar eru sam 
bærilegar og miðaðar við grundvöll 1963 = 
100. 

Bandaríkin 
Bretland . . 
Danmörk . 
Noregur . . 
Svíþjóð . . . 
Þýzkaland . 
Ísland . . . . 

við grundvöll 1963= =100. 

Verðvísitölur Hlutfallsleg 
útflutnings breyting 

1971 1972 1973 1972 1973 

125 130 150 
/o 

4,0 
/o 

15,4 
120 130 143 8,3 10,0 
115 128 166 11,3 29,7 
121 128 160 5,8 25,0 
123 124 166 0,8 33,9 
121 134 164 10,7 22,4 
317 331 471 4,4 42,3 

Eins og taflan ber með sér, hefur verð 
lag á útflutningsafurðum Íslendinga hækkað mun meir en hjá öðrum þjóðum. Þetta 
stafar af þeim gífurlegu verðhækkunum, 
sem urðu á sjávarafurðum 1973, en þá 
námu sjávarafurðir 73,7% af heildarút 
flutningi. 

Á tímabilinu 1963—1966 bötnuðu við 
skiptakjörin um 17,7%, en rýrnuðu um 
9,8% 1967 og 4% 1968. Á árunum 1969— 
1971 bötnuðu viðskiptakjörin um 37,7 vísi 
tölustig eða 37,0%. 1972 versnuðu við 
skiptakjörin um 1%, en bötnuðu um 20,4% 
1973, þegar leiðrétt hafði verið f y r i r gengissveiflum. Viðskiptakjörin námu 166,5 
stigum 1973, miðað við 1963=100, og hafa 
því batnað um 68,2% f rá 1968. E f t i r far 
andi tafla sýnir viðskiptakjörin hjá nokkrum helstu viðskiptalöndum Íslands. 

Bandaríkin 99 
Bretland 103 
Danmörk 98 
Noregur 105 
Svíþjóð 100 
Þýzkaland 106 
Ísland 138 

1971 1972 1973 1972 1973 
% % 

96 93 -r 3,0 : 3,1 
104 92 1,0:11,5 
103 104 5,1 1,0 
102 105 4-2,9 2,9 
98 95 H-2,0 -4-3,1 

109 106 2,8 -^2,8 
137 157 -^0,7 14,6 

Viðskipta- Hlutfallsleg 
kjörin breyting 
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Viðskiptakjörin sýna hlutfallið á milli 
innflutningsverðlags og útflutningsverð 
lags. E f viðskiptakjörin eru y f i r 100, þá 
hefur útflutningsverðlagið hækkað meira 
heldur en innflutningsverðlagið, en ef þau 
eru undir 100, þá hefur innflutningsverð 
lagið hækkað meira. 

Samkvæmt magnvísitölu jókst innflutningur um 11 vísitölustig 1972 eða 6,5% 
og 28 stig eða 15,6% 1973. Meðalhækkun 
á magnvísitölu undanfarin 4 ár er 17,3%. 
Magnvísitala útflutnings jókst um 22 stig 
eða 21,8% 1972, en um 12 stig eða 9,8% 
1973. Meðalhækkun á magnvísitölu út 
f lutnings undanfarin 4 ár er 7,6%. 

Þess ber að geta til skýringar, að magn 
vísitölur endurspegla ekki einungis magn 
breytingar, heldur einnig gæðabreytingar, 
þ . e . f lutning milli vörudeilda e f t i r vinnslu 
stigi viðkomandi vöru, t. d. ísfisks og f reð 
fisks, bræddrar loðnu og f rystrar loðnu. 
Útreikningur þeirra f e r f ram á þann hátt, 
að magn tvegg ja ára, 1972 og 1973, er 
reiknað á verðlagi f y r r a ársins, í þessu 
dæmi 1972, síðan er verðmæti síðara ársins (magn 1973 x verð 1972) deilt með 
verðmæti f y r r a ársins (magn 1972 x verð 
1972). Útkoman samsvarar þá magnaukningu eða minnkun ársins 1973 í prósentum 
miðað við árið áður samkvæmt fyrrgre indr i 
skilgreiningu. 

Útflutningsverzlunin. 
Á árunum 1972 og 1973 varð veruleg 

aukning á verðmæti útflutnings. Ár ið 1972 
varð aukningin 26,7%, en 1973 55,9%, eða 
í krónutölu um 3.523 millj. kr. 1972 og 
9.338 mil l j . kr. 1973. Á r i ð 1971 jókst út 
flutningurinn um 2,0% eða 263 millj. kr. 
Verðmæti útflutningsvörubirgða jókst um 
970 mill j . kr. á árinu 1973 og nam í árslok 
3.278 millj. kr. samanborið við 2.308 millj. 
kr. 1972 og 3.518 millj. kr. árið 1971. Fram 
leiðsluverðmæti útflutningsafurða jókst 
um 10.127 millj. kr. á árinu 1973 eða um 
65,6%. Ár i ð 1972 varð lítilsháttar aukning 
eða um 548 millj. kr., sem er 3,7%. Aukning á framleiðsluverðmæti sjávarafurða 

nam 1973 7.530 mill j . kr. samanborið við 
295 millj. kr. aukningu árið 1972. Fram 
leiðsluverðmæti er hér reiknað sem út 
flutningsverðmæti ársins; útflutningur 
gamalla skipa og málma ekki talinn með, 
að viðbættri birgðaaukningu eða f rádreg 
inni birgðarýrnun, metinni á verðlagi 
hvers árs. 

Breytingar á verðmæti útflutnings árið 
1972 og 1973 urðu þessar: S jávara furð i r : 
aukning 1972 um 1.280 millj. kr. og aukning 1973 um 6.869 millj. kr.; landbúnaðar 
vörur: aukning 1972 um 97 millj. kr. og 

1973 um 250 millj. kr.; iðnaðarvörur: aukning 1972 um 2.053 millj. kr. og 1973 um 
2.132 millj. kr., og loks aðrar vörur, sem 
jukust um 93 millj. kr. 1972 og 87 mill j . kr. 
árið 1973. Hin mikla hækkun í útflutningi 
sjávarafurða 1973 á að verulegu leyti ræt 
ur að rekja til mikillar hækkunar á verð 
mæti útflutts freðf isks eða um 1.751 mill j . 
kr. f rá árinu áður. í útflutningi iðnaðar 
vara gætir mest útflutnings á áli, sem 
jókst að verðmæti um 1.725 millj. kr. árið 
1973, en 1.828 millj. kr. 1972. A f heildar 
útflutningi 1972 námu sjávarafurðir 
73,8%, en námu 73,7% 1973. Á r i ð 1971 
námu sjávarafurðir 83,8% af heildarút 
f lutningi. Hlutur landbúnaðarvara í heild 
arútflutningi 1972 og 1973 var 3,1% og 
2,9% og hlutdeild iðnaðarvara 21,9% 1972 
og 22,2% 1973, þar af nam útflutningur áls 
16,3% og 17,1%. 

Verður nú gerð grein f y r i r útflutningi, 
sölu- og verðlagsþróun helstu vöruflokka 
árin 1972 og 1973. 

Útf lutningur freðfisks, sem er langþýðingarmesta einstaka vörutegundin af út 
flutningsvörum Íslendinga, jókst að verð 
mæti bæði árin 1972 og 1973 og nam 33,3% 
og 28,1% af heildarverðmæti útflutningsins. Hlutur freðf isks í heildarútflutningi 
1971 varð 40,4%. Verðmæti útflutts f reð 
f isks jókst um 4,3% árið 1972 og 31,5% 
árið 1973. Hins vegar dróst magnið, mælt 
í tonnum, saman um 5,5% árið 1972 og 
5,4% 1973. Verðlagið á heilfrystum fiski 
hækkaði verulega bæði árin eða um 43,2% 
árið 1972 og 13,1% árið 1973, og f iskf lök 
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1. tafla. Útflutningur 1971—1973 eftir vöruflokkum. 
(Verð í millj. kr. og magn í tonnum). 

(Á gengi hvers tíma). 

1971 1972 1973 

Sjávarvörur: Magn Verð Magn Veró Magn Verð 
Saltfiskur, þurrkaður 5.621 340,5 6.060 397,4 5.376 439,7 
Saltfiskur, óverkaður 23.643 1.263,2 25.862 1.579,0 28.635 2.435,7 
Saltfiskflök 1.437 67,0 1.535 87,7 1.611 119,2 
Þunnildi, söltuð 183 6,4 206 11,5 129 10,5 
Skreið 3.101 247,1 3.475 292,2 1.683 343,0 
Ísvarin síld 47.879 616,1 38.009 535,3 42.787 1.026,7 
Ísfiskur, annar 18.359 403,1 16.786 402,2 17.925 572,4 
Freðfiskur 79.373 5.329,7 75.041 5.558,7 70.989 7.310,5 
Rækjur og humar, fryst 2.230 717,7 2.551 926,8 2.086 938,8 
Hrogn, hraðfryst 2.068 81,3 2.265 84,4 2.482 112,2 
Sjávarafurðir, niðursoðnar 1.116 177,3 1.361 229,8 1.751 293,5 
Þorskalýsi, kaldhreinsað 915 24,6 1.267 35,2 1.336 44,6 

„ ókaldhreinsað 2.761 63,9 162,7 29,8 4.607 116,4 
Matarhrogn, söltuð 3.324 186,0 2.648 154,5 3.104 292,5 
Beituhrogn, söltuð 258 5,7 177 3,9 704 15,7 
Saltsíld 2.800 143,3 3.290 167,9 447 17,8 
Freðsíld — — — — 171 1,9 
Síldarlýsi 90 1,0 — — — — 

Loðnulýsi 4.338 78,1 12.532 132,7 20.269 384,4 
Karfalýsi 876 14,4 135 1,8 950 22,1 
Hvallýsi 2.178 54,1 687 13,9 2.512 60,9 
Fiskmjöl 29.943 482,1 28.045 481,4 26.540 1.119,3 
Síldarmjöl 179 2,8 74 2,0 33 1,8 
Loðnumjöl 26.825 454,6 42.212 619,9 63.467 2.375,9 
Karfamjöl 3.114 42,9 2.708 50,0 2.551 132,6 
Hvalkjöt, fryst 2.131 48,9 3.149 79,0 1.542 66,1 
Fiskúrgangur, frystur 2.187 13,1 1.458 11,0 391 5,4 
Ýmsar sjávarafurðir 6.704 176,3 8.784 433,1 21.801 930,0 

Sjávarvörur, samtals 273.633 11.041,2 281.944 12.321,1 325.879 19.189,6 

Landbúnaðarvörur: 
Kindakjöt, fryst 1.861 153,0 186,4 185,4 3.329 411,6 
Kindakjöt, saltað 8 0,6 2 0,2 1 0,1 
Ull 247 17,4 253 25,6 202 31,5 
Gærur, saltaðar 498 53,7 842 110,8 529 83,2 
Ýmsar landbúnaðarvörur 3.291 193,0 2.766 193,2 3.163 238,6 

Landbúnaðarvörur, samtals 5.905 417,7 5.727 515,2 7.224 765,0 

Afurðir af ferskvatnsveiði, selveiði, œðarvarpi o. fl 

Iðnaðarvörur: 
Loðsútuð skinn og húðir 
Ullarteppi, lopi og band 
Prjónavörur 
Kísilgúr 
Á1 og álmelmi 
Aðrar iðnaðarvörur 

Aðrar vörur 
Iðnaðarvörur, samtals 

80 34,7 98 46,7 54 43,0 

391 194,8 487 266,6 593 398,1 
189 71,5 291 115,9 380 184,6 
136 123,2 179 210,6 235 261,9 

17.079 157,2 19.690 194,6 22.270 248,8 
16.719 887,5 59.237 2.715,8 79.843 4.441,3 
2.347 166,1 1.856 149,8 1.875 250,1 

36.861 1.600,3 81.740 3.653,3 105.196 5.784,8 
12.680 84,0 26.003 164,7 35.009 257,0 

Alls 329.159 13.177,9 395.512 16.701,0 473.362 26.039,4 
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2. tafla. Útflutningur ísfisks 1971—1973. 

1971 1972 1973 

ísvarin síld: 
Danmörk . .. 
Færeyjar . . . . 
Bretland . . . . 
V.-Þýskaland 
Noregur . . . . 

Annar ísfiskur: 
Bretland 
V.-Þýskaland . . 
Danmörk 
Færeyjar 
Svíþjóð 
Belgía 
Önnur lönd . . . 

Frystur humar: 
Bretland 
Ítalía 
Sviss 
Bandaríkin . . . . 
Liechtenstein .. 
Önnur lönd .. . 

Samtals 

Samtals 

Samtals 

Fryst hrogn: 
Bretland . . . 
Danmörk .. 
Svíþjóð 
Frakkland . 
Japan 
Önnur lönd 

Magn í Verð í Magn í Verð í Magn í Verð í 
tonnum millj. kr. tonnum millj. kr. tonnum millj. kr. 
43.506 572,8 36.612 518,7 42.131 1.014,8 

939 5,1 299 2,6 90 0,8 
888 6,3 169 1,7 113 0,6 

2.515 31,8 930 12,3 453 10,5 
31 0,1 — — — — 

47.879 616,1 38.010 535,3 42.727 1.026,7 

9.150 240,9 5.878 156,1 309 16,3 
8.177 145,9 10.475 238,4 14.604 476,0 

203 3,0 353 5,7 1.020 20,9 
722 10,5 39 0,7 386 6,7 
66 2,3 — — 2 0,2 
22 0,5 38 1,1 1.546 47,1 
19 0,4 3 0,2 58 5,2 

18.359 403,5 16.786 402,2 17.925 572,4 

11 2,7 38 10,4 50 17,7 
211 51,2 373 112,6 205 90,4 
139 51,5 65 37,6 46 39,8 
752 326,4 845 442,9 357 231,3 

7 2,8 8 2,3 7 2,9 

1.120 434,6 1.329 605,8 665 382,1 

Samtals 

234 13,1 309 15,2 175 10,4 
896 28,0 1.072 33,9 931 35,2 
773 27,6 331 6,8 581 17,3 
162 12,4 143 12,1 150 15,9 

— — 126 10,0 524 25,8 
3 0,2 284 6,3 121 7,6 

2.068 81,3 2.265 84,3 2.482 112,2 

hækkuðu í verði um 8,1% 1972 og 39,2% 
1973. 

Meðalverð er mjög breytilegt e f t i r mörkuðum. Á þýðingarmesta markaðinum, 
Bandaríkjamarkaði, með % til % hluta af 
freðfiskútflutningnum, er meðalverðið hæst 
og hækkaði t . d . á árinu 1973 um þriðjung 
f rá árinu 1972. Á næststærsta markaðinum, 
sem er Sovétríkin, er meðalverð aðeins 
helmingur af meðalverði Bandaríkjamark 
aðar, og verðlag hækkaði mjög lítið á árinu 
1973 eða um 2,0%, en árið á undan varð 

hins vegar 23% hækkun, einkum á heil 
frystum fiski. 

Freðf iskbirgðir í árslok 1972 námu 9.478 
tonnum, en 11.372 tonnum i árslok 1973. 
Framleiðsla f reðf isks á árinu 1973 nam 
alls 72.883 tonnum, 73.714 tonnum árið 1972, 
en hins vegar 84.407 tonnum árið 1971. 

Útf lutningur saltfisks jókst verulega að 
verðmæti bæði árin 1972 og 1973, einkum 
þó útflutningur óverkaðs saltfisks. Meðal 
verð verkaðs saltfisks hækkaði bæði árin 
og sömuleiðis óverkaðs saltfisks, sem hækk-
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3. tafla. Útflutningur freðfisks, freðsíldar og frystra rækja, humars og hrogna. 

1971 1972 1973 

Heilfrystur fiskur, annar en síld: 
Bandaríkin 
Sovétríkin 
Bretland 
V.-Þýskaland 
Belgía 
Ítalía 
Ástralía 
Önnur lönd 

Fryst fiskflök: 
Bandaríkin . . . 
Sovétríkin . . . 
Tékkóslóvakía 
Bretland 
V.-Þýskaland . 
Ástralía 
Belgía 
A.-Þýskaland . 
Önnur lönd . . 

Frystar rœkjur: 
Bretland 
Noregur 
Danmörk 
Svíþjóð 
Bandaríkin . . . . 
Önnur lönd .. . 

Samtals 

Samíals 

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

82 3,2 489 37,2 471 46,5 
6.758 58,9 3.999 96,3 4.400 121,5 
2.303 59,5 1.207 48,0 996 51,5 

288 9,3 1.149 54,2 889 48,7 
72 3,9 203 13,5 182 14,2 

149 8,1 275 11,4 57 2,1 
127 4,8 320 13,0 148 7,9 
61 3,0 165 11,3 47 4,4 

9.840 150,7 7.807 284,9 7.190 296,8 

53.233 4.171,0 45.161 4.072,9 51.161 6.137,2 
12.383 689,6 13.950 767,5 7.516 461,5 

378 11,3 2.897 135,9 1.000 53,7 
1.645 100,7 2.347 177,5 1.528 176,8 
1.525 88,0 1.101 52,2 1.982 138,1 

41 2,8 211 12,5 62 4,3 
104 6,9 348 15,0 134 9,3 
190 6.2 500 25,1 — — 

34 2,2 254 15,2 416 32,8 

69.533 5.078,7 66.769 5.273,8 63.799 7.013,7 

Samtals 

554 139,5 504 130,5 547 214,1 
256 66,2 247 64,7 264 100,4 
21 5,7 55 16,0 72 29,1 

238 61,9 336 90,6 516 203,9 
23 5,2 45 9,7 — — 

15 4,0 34 9,5 22 9,2 

1.107 282,5 1.221 321,0 1.421 556,7 

aði mun meira bæði árin. Nemur hækkun 
meðalverðs á útfluttum óverkuðum saltfiski 
alls 59,2% f rá arinu 1971, þar af 39,3% 
hækkun 1973. Útf lutningsbirgðir af salt-
f iski, verkuðum og óverkuðum, minnkuðu 
um 600 tonn á árinu 1973, en jukust hins 
vegar um 700 tonn árið 1972. Framleiðslan 
jókst um 2,4% árið 1973, nam alls 33.411 
tonnum, en um 9,8% árið 1972. Stærsti 
markaðurinn er enn Portúgal, sem keypti 
um helming af verðmæti og magni útflutts 
saltfisks bæði árin. 

Útf lutningur á skreið dróst verulega 
saman að magni árið 1973, en jókst að verð-
mæti sem nemur 17,3% árið 1973. Meðal-

verð hækkaði bæði árin, en mest þó á árinu 
1973, 142%, úr 84,17 kr. á kg árið 1972 
í 203,80 kr. á kg 1973. Birgðir námu í árs-
lok 1973 584 tonnum, en voru engar í árslok 
1972. Framleiðslan 1973 nam 2.267 tonnum 
samanborið við 374 tonn árið 1972 og 1.401 
tonn 1971. Langstærsti markaðurinn f y r i r 
skreið var Ítalía, sem keypti tæplega 89% 
af útfluttu magni árið 1973, en 40% árið 
1972. 

Útf lutningur á f iskmjöli jókst mjög að 
verðmæti á árinu 1973, en varð svipaður ár-
ið 1972 og árið á undan. Meðalverð hækkaði 
1973 sem nemur 146%, en 1972 varð 6,6% 
hækkun. Birgðir í árslok 1973 námu 2.769 
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4. tafla. Útflutningur á saltfiski, söltuðum 
þunnildum og söltuðum matarhrognum 1971—1973. 

Fullverkaður saltfiskur: 
Brasilía 
Portúgal 
Panama 
Frakkland 
Zaire 
Önnur lönd 

Samtals 

Óverkaður saltfiskur: 
Bretland 
Grikkland 
Ítalía 
Portúgal 
Spánn 
Önnur lönd 

Samtals 

Söltuð fiskflök, þunnildi o. fl.: 
Ítalía 
V.-Þýzkaland 
Önnur lönd 

Samtals 

Söltuð matarhrogn: 
Danmörk 
Svíþjóð 
V.-Þýskaland 
Grikkland 
Frakkland 
Önnur lönd 

1971 1972 1973 

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

2.392 145,7 2.725 174,7 2.470 197,3 
2.441 153,6 2.215 151,7 1.586 124,7 

334 18,0 353 20,3 203 16,5 
96 6,8 187 14,4 145 16,7 

195 6,7 285 14,2 340 19,7 
163 9,7 295 22,1 632 64,8 

5.621 340,5 6.060 397,4 5.376 439,7 

520 20,8 551 23,8 355 22,1 
2.315 114,2 1.765 112,9 1.900 155,6 
3.845 227,6 4.762 335,4 4.995 463,2 

12.347 634,6 13.432 736,9 13.826 1.082,9 
4.544 262,5 5.321 367,8 7.462 703,6 

72 3,5 31 2,2 97 8,3 

23.643 1.263,2 25.862 1.579,0 28.635 2.435,7 

183 6,3 206 11,5 
1.396 65,2 1.439 82,0 

41 1,8 96 5,7 

1.620 73,3 1.741 99,2 

129 
1.608 

3 

1.740 

10,5 
118,7 

0,5 

129,7 

Samtals 

407 35,1 604 58,7 716 91,9 
1.630 73,5 1.082 43,7 1.011 54,7 

447 38,2 126 11,6 723 93,0 
583 17,5 315 7,8 353 14,1 
144 12,6 349 17,4 126 16,6 
113 9,1 172 15,4 175 22,2 

3.324 186,0 2.648 154,6 3.104 292,5 

tonnum samanborið við 1.183 tonn 1972. 
Ársframleiðslan 1973 nam alls 28.126 tonn 
um á móti 26.201 tonni 1972. 

Á árinu 1973 var f lutt út loðnumjöl að 
verðmæti 2.376 millj. kr. eða nær f j ó r f a l t 
meira en árið 1972. Meðalverð hækkaði um 
155% 1973, en árið 1972 varð 13% lækkun 
f rá árinu áður. Framleiðsla loðnumjöls 
varð 63.437 tonn árið 1973, 41.727 tonn 
árið 1972, en 27.256 tonn árið 1971. Hæst 
meðalverð 1973 og 1972 var í Vestur-Þýska 
landi. 

Útf lutningur á loðnulýsi hefur aukist 

verulega á sl. tveimur árum. Mikil hækkun 
meðalverðs varð á árinu 1973, 79,1%, en 
hins vegar 41,2% lækkun árið 1972. Fram 
leiðslan 1973 nam 20.223 tonnum, árið 
1972 nam hún 12.712 tonnum, en aðeins 
4.300 tonnum árið 1971. 

Útf lutningur á frystum rækjum og humri 
varð að verðmæti lítið eitt meiri árið 1972 
og 1973 en árið 1971. Meðalverð á rækjum 
hækkaði um 49,1% árið 1973, en aðeins um 
3,0% árið 1972. Meðalverð á frystum humri 
hækkaði um 26,1% árið 1973 og 17,5% 
árið 1972. Birgðir af rækju námu 81 tonni 
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5. tafla. Útflutningur á skreið 1971—1973. 

1971 

Ítalía 
Nígería . . . . 
Kamerún .. 
Dahomey .. 
Júgóslavía . 
Önnur lönd . 

Samtals 

1972 1973 

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

2.777 224,0 1.384 125,2 1.489 313,8 
— — 1.151 94,3 61 6,5 
87 6,3 179 15,2 25 3,7 
3 0,2 556 39,9 — — 

80 5,0 127 10,8 45 8,2 
154 11,6 77 7,0 63 10,8 

3.101 247,1 3.474 292,4 1.683 343,0 

6. tafla. Útflutningur á fiskmjöli 1971—1973. 

Þorskmjöl og steinbítsmjöl: 
Danmörk 
Svíþjóð 
Bretland 
Holland 
Pólland 
Belgía 
V.-Þýskaland 
Finnland 
Önnur lönd 

1971 1972 1973 

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

2.036 33,6 1.188 24,8 4.965 244,9 
6.563 113,4 4.596 80,2 1.317 52,2 

12.222 188,5 9.901 160,6 4.246 192,9 
800 11,6 — — 1.548 79,8 

4.476 79,7 10.253 169,4 5.478 194,2 
3.152 44,0 — . — 1.158 61,4 

194 2,7 369 8,0 3.861 174,3 
400 7,1 1.161 23,7 776 33,4 
100 1,5 577 14,7 2.191 86,2 

29.943 482,1 28.045 481,4 26.540 1.119,3 

í árslok 1973, og nam framleiðslan á því 
ári 1.472 tonnum, en hins vegar 1.099 tonn 
um árið 1972. Birgðir af f rystum humri 
námu 155 tonnum í árslok 1973 og f ram 
leiðslan alls 715 tonnum, en 1.340 tonnum 
árið 1972. Ár ið 1971 nam framleiðslan á 
frystum humri 990 tonnum og framleiðsla 
rækju 1.232 tonnum. 

Útf lutningur ísvarinnar síldar nær tvö 
faldaðist að verðmæti milli áranna 1972 og 
1973. Meðalverð hækkaði 1973 um 70,5%, 
en um 15,0% árið 1972, úr 12,87 kr. á kg 
1971 í 14,08 kr. 1972 og 24,00 kr. á kg 1973. 

Útf luttur ísfiskur 1973 og 1972 jókst 
bæði árin að verðmæti, en dróst saman 
að magni. Meðalverð hækkaði um 33,3% 
1973, en 9% 1972, úr 21,98 kr. á kg 1971 í 
23,96 kr. á kg 1972 og 31,93 kr. á kg 1973. 
Hæst meðalverð fékkst í Bretlandi, t . d . 
52,75 kr. á kg árið 1973. 

Á r i ð 1973 varð nær tvöföldun á verð 
mæti útfluttra saltaðra matarhrogna. Með 
alverð 1973 varð 61,4% hærra en árið 1972, 
en þá hækkaði meðalverð um 4,3% f rá 
1971. 

Á r i ð 1973 varð útflutningur á niðursoðnum og niðurlögðum sjávarafurðum að 
verðmæti 293,5 millj. kr. og jókst f rá árinu 
1972 um 27,8%. Mestur hluti þessara af 
urða var niðursoðin og niðurlögð síld. í 
heild varð lítils háttar verðlækkun á árinu 
1973, en hækkun 1972 miðað við árið á 
undan. 

Sem f y r r segir nam útflutningur land 
búnaðarafurða 2,9% af heildarverðmæti útflutnings 1973, en 3,1% árið 1972. Útf lutt 
magn nam 1,5% af heildarmagni útflutnings, mældu í tonnum árið 1973, saman 
borið við 1,4% árið 1972. Útflutningur á 
f rystu kindakjöti jókst verulega að magni 

84 
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SKREIÐ 420 FISKMJOL 
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SALTFISKUR 

LOÐNUMJÖL ISVARIN SILD 

Meðalútflutningsverð 1963=100. 

Meðalútflutningsverð 1963=100 

á árinu 1973, og meðalverð hækkaði úr 
99,46 kr. á kg 1972 í 123,64 kr. á kg 1973, 
sem er 24,3% hækkun. Meðalverð 1971 var 
82,21 kr. á kg og hækkun 1972 því 21,0%. 
Hæsta meðalverð 1973 fékkst í Noregi, 
127,30 kr. á kg, en árið 1972 var meðal 
verð hæst í Svíþjóð, 102,99 kr. á kg. 

Útflutningur iðnaðarvara á árinu 1973 
jókst að verðmæti um 58,3%, en um 
128,3% árið 1972. Gætir hér mest útflutnings á áli, sem var um % af útflutnings 
verðmæti iðnaðarvara árin 1973 og 1972, 
en aðeins rúmur helmingur árið 1971. Út-

85 
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7. tafla. Útflutningur á þorskalýsi 1971—1973. 

1971 1972 1973 

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

Kaldhreinsað: 
Bandaríkin 298 7,4 293 7,2 392 12,8 
Pólland — — 120 3,4 — — 
Brasilía 119 2,9 128 3,0 125 4,0 
Kolombía 62 1,6 62 1,5 91 2,7 
Venezúela 64 1,6 52 1,3 60 1,7 
Mexíkó 73 1,9 93 2,4 65 1,8 
Tékkóslóvakía — — 161 4,4 197 6,7 
Önnur lönd 299 9,2 357 12,0 406 14,9 

Samtals 915 24,6 1.266 35,2 1.336 44,6 

Ókaldhreinsað: 
Noregur 1.838 41,3 — — — — 
Bretland 252 5,3 — — 2.287 58,5 
Holland — — 478 5,2 1.035 20,7 
Finnland 235 7,0 208 6,4 98 3,4 
Sviss 77 1,8 108 2,3 149 4,0 
Danmörk 49 1,2 35 0,8 50 1,8 
Frakkland — — 383 5,6 772 21,1 
Bandaríkin 91 2,3 172 4,0 166 5,9 
Önnur lönd 219 5,0 243 5,5 50 1,0 

Samtals 2.761 63,9 1.627 29,8 4.607 116,4 

8. tafla. Útflutningur hvalafurða 1971—1973. 

1971 1972 1973 

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

Hvalkjöt fryst: 
Bretland 1826 37,2 1.826 37,1 — — 
Kína — — 16 0,3 — -
Japan 305 11,7 1.307 41,6 1.524 66,1 

Samtals 2.131 48,9 3.149 79,0 1.542 66,1 

Hvallýsi: 
Noregur — — — — 680 16,7 
Bretland 1.091 32,0 25,0 5,1 — — 
Holland 1.087 22,1 437 8,8 1.800 43,1 
Önnur Iönd — — — — 32 1,1 

Samtals 2.178 54,1 687 13,9 2.512 60,9 

Hvalmjöl: 
Bretland 1.624 23,4 1.434 22,1 1.845 71,2 
Pólland — — 324 9,9 — — 
V.-Þýskaland 56 0,9 632 15,3 — — 

Samtals 1.680 24,3 2.390 47,3 1.845 71,2 
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9. tafla. Útflutningur á saltaðri síld 1971—1973. 

1971 1972 1973 

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

Svíþjóð 1.506 82,2 1.375 75,6 30 2,2 
Pólland 317 9,6 113 3,4 417 15,6 
V.-Þýskaland 219 8,7 764 31,7 — — 
Bandaríkin 455 29,8 608 37,9 — — 
Finnland 223 8,8 357 15,0 — — 
Önnurlönd 80 4,2 74 4,3 — — 

Samtals 2.800 143,3 3.291 167,9 447 17,8 

10. tafla. Útflutningur á loðnulýsi og loðnumjöli 1971—1973. 

1971 1972 1973 

Magn í Verð í Magn í Verðl Magn í Verð í 
Loðnulýsi: tonnum millj. kr. tonnum millj. kr. tonnum millj. kr. 
Bretland 1.109 19,5 3.711 38,9 6.344 129,1 
Holland 2.802 51,0 6.2J3 61,7 10.657 193,3 
V.-Þýskaland 273 5,4 387 3 ,8 , 1.020 18,8 
Noregur 154 2,2 1.906 25,2 189 3,4 
Önnur lönd — 315 3,1 2.059 39,8 

Samtals 4.338 78,1 12.532 132,7 20.269 384,4 

Loðnumjöl: 
Danmörk 2.206 37,5 2.477 36,2 5.808 225,2 
Finnland 6.356 107,5 9.636 143,7 7.644 272,7 
Svíþjóð 1.563 27,2 250 3,8 587 21,4 
Bretland 3.873 62,5 13.019 187,7 16.024 640,5 
Ísrael — — 1.097 15,9 — — 
Pólland 6.863 119,9 9.061 131,5 19.920 623,9 
Ungverjaland 1.528 23,2 2.476 35,5 1.282 50,4 
A.-Þýskaland 2.198 38,1 3.000 46,2 500 14,7 
V.-Þýskaland 1.365 24,2 296 4,9 6.651 307,1 
Önnur lönd 873 14,5 900 14,5 5.051 220,0 

Samtals 26.825 454,6 42.212 619,9 63.467 2.375,9 

f lutningur á áli nam 17,0% af heildarverð 
mæti útflutningsins árið 1973, en 16,3% 
árið 1972. A f heildarmagni útflutningsins 
1973 nam ál 16,9%, en 1972 15,0%. Stærstu 
markaðir f y r i r útflutt ál bæði árin 1972 
og 1973 voru Bretland, V.-Þýskaland og 
Sviss. 

Útf lutningur kísilgúrs varð að verðmæti 
27,9% meiri 1973 heldur en árið 1972. 
Aukning 1972 varð 23,8%. Hlutdeild kísil 
gúrs í heildarútflutningsverðmæti ársins 

1973 varð 1,0%, en árið 1972 1,2%. Stærsti 
markaðurinn 1972 og 1973 var V.-Þýska 
land. 

Ár in 1972 og 1973 varð nokkur aukning 
á útflutningi loðsútaðra skinna og húða 
eða aukning í krónutölu 1972 um 37,1% 
og 1973 um 48,9%. Aðalmarkaðurinn var 
Finnland. 

Útf lutningur prjónavara hefur að verð 
mæti tvöfaldast milli áranna 1971 og 1973. 
Mest var f lutt út til Rússlands. 
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11. tafla. Niðursoðnar og niðurlagðar sjávarafurðir 1971—1973. 

1971 1972 1973 

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

Danmörk 12 1,8 33 4,8 63 10,8 
Noregur 1 0,3 — — 27 1,9 
Bretland 283 19,9 279 17,4 648 41,6 
Frakkland 25 5,1 29 6,2 63 15,1 
Sovétríkin 270 51,6 772 160,3 228 73,1 
Tékkóslóvakía 59 9,4 130 19,5 220 35,6 
Bandaríkin 314 54,9 49 7,8 247 55,3 
Japan — — 19 2,3 170 40,2 
Svíþjóð 108 23,9 1 0,1 4 0,4 
Önnur lönd 44 10,4 50 11,3 81 19,5 

Samtals 1.116 177,3 1.362 229,7 1.751 293,5 

Hér að framan hefur verið ge f i ð y f i r l i t 
y f i r útflutning helstu framleiðsluvara ís 
lendinga á árunum 1972 og 1973, en frekari 
sundurliðun er að f inna í meðfylg jandi 
töflum. 

Innflutningsverslunin. 
Ár ið 1973 varð 55,9% aukning á heildar 

verðmæti innflutningsins eða um 11.427 
millj. kr. Á r i ð 1972 varð aðeins aukning 
um 5,5% eða 1.066 millj. kr. Sé innflutningur skipa og flugvéla, sem of t er háður 
verulegum sveiflum f rá ári til árs, dreginn 
f rá heildarinnflutningi, kemur í ljós aukning 1973 um 44,9% og 1972 um 12,9%. 
Sé innflutningur vegna Þjórsárv irkjana 
og álbræðslu (bæði rekstrarvörur og f j á r 
fest ingarvörur) tekinn út úr bessum út 
reikningum, verður aukning heildarinn 
flutningsins 1973 44,8%, 1972 16,4% og 
1971 29,1%. 

í 23. töflu er skipting innflutnings e f t i r 
vörudeildum, en í 21. töflu er hlutfallsleg 
skipting innflutnings e f t i r notkun 1971— 
1973. 

Innflutningur á neysluvörum 1973 nam 
alls um 10.260 mill j . kr., árið 1972 um 
7.310 mill j . kr. samanborið við 6.300 millj. 
kr. 1971. Aukning 1971—1973 er því tæp 
63%. Innflutningur fólksbifreiða, jeppa og 
bi fhjóla nam 1973 alls 1.340 mill j . kr. 
samanborið við 1.036 mil l j . kr. 1972 og 960 
millj. kr. 1971. Á r i ð 1973 var alls f lutt 

inn 7.221 fólks- og jeppabifreið, en 6.370 
árið 1972. 

Innflutningur rekstrarvara 1973 nam 
alls 8.950 millj. kr. samanborið við 5.840 
mill j . kr. 1972 og 5.480 millj. kr. árið 1971. 
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12. tafla. Útflutningur á frystu og söltuðu kindakjöti 1971—1973. 

1971 1972 1973 

Magn í Verð í Magn í Verð í Magn í Verð í 
Kindakjöt, f rys t tonnum millj.kr. tonnum millj.kr. tonnum milij.kr. 
Færeyjar 549 41,8 314 28,7 529 59,2 
Noregur 605 51,4 702 72,3 1.590 202,4 
Svíþjóð 500 47,2 500 54,2 900 112,9 
Danmörk 135 8,8 347 30,1 289 34,6 
V.-Þýskaland 57 3,0 — — — — 
Önnur lönd 15 0,8 1 0,1 21 2,5 

Samtals 1.861 153,0 1.864 185,4 3.329 411,6 

13. tafla. Útflutningur á söltuðum gœrum og ull 1971—1973. 

1971 1972 1973 

Magn í Verð í Magn í Verð í Magn í Verð í 
Saltaðar sauðargœrur: tonnum millj. kr. tonnnm millj.kr. tonnum milij. kr. 
Finnland — — 11 1,4 2 0,4 
Svíþjóð 306 35,4 381 50,7 283 45,5 
Pólland 58 6,4 402 53,2 231 35,9 
Danmörk 64 5,7 — — — — 
V.-Þýskaland 54 4,3 33 3,4 5 0,2 
Önnur lönd 16 1,9 15 2,1 8 1,2 

Samtals 498 53,7 842 110,8 529 83,2 
Ull: 
Pólland — — 25 2,5 15 2,2 
Bandaríkin 98 8,1 97 9,5 85 14,6 
Færeyjar 32 3,5 50 6,8 15 3,2 
Bretland 49 1,7 45 2,9 65 8,3 
önnur lönd 68 4,1 36 3,9 22 3,2 

Samtals 247 17,4 253 25,6 202 31,5 

14. tafla. Útflutningur á loðsútuðum skinnum og húðum 1971—1973. 

1971 1972 1973 

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

Finnland 185 86,2 221 120,1 185 129,1 
Bandaríkin 74 41,3 78 43,0 48 35,4 
V. Þvskaland 73 32,9 84 43,9 38 26,6 
Bretland 24 13,5 29 16,0 30 16,6 
Pólland — — 1 0,8 143 91,9 
Frakkland 11 r6,7 14 7,7 58 35,5 
Svíþjóð 2 11,0 17 10,8 56 39,9 
Önnur lönd 22 13,2 43 25,0 33 23,1 

Samtals 391 194,8 487 267,3 591 398,1 



90 FJÁRMÁLATÍÐINDI 

Aukning í krónutölu 1973 er 53,3%. Inn 
f luttar rekstrarvörur til álbræðslu námu 
1973 alls 2.084 millj. kr., árið 1972 980 
millj. kr. og 1.083 mill j . kr. árið 1971. 
Rekstrarvörur til sjávarútvegs námu 1973 
1.280 millj. kr. (8.580 millj. kr. 1972), 
rekstrarvörur til iðnaðar o . f l . (annað en 
álbræðslan) 2.070 millj. kr. (1.680 millj. 
kr. 1972), og rekstrarvörur til landbúnaðar 
námu 1.210 mill j . kr. (900 millj. kr. 1972). 
Á r i ð 1973 nam hlutdeild neyslu- og 
rekstrarvara í heildarinnflutningi 60,3% 
(19.210 millj. kr. ) samanborið við 65,4% 
árið 1972 (13.360 millj. kr. ) og 60,8% 

1971 (11.770 mill j . kr . ) . 
Hlutdeild f jár fest ingarvara í heildarinn 

flutningi ársins 1973 var 39,7% eða 12.645 
mill j . kr. Aukning í krónutölu f r á árinu 

1972 var 78,9%, úr 7.070 millj. kr. Byggingarvörur 1973 námu alls 3.350 millj. kr., 
en árið 1972 1.550 millj. kr. Á r i ð 1973 
voru f lutt inn hús á vegum Viðlagasjóðs 
vegna eldgossins í Vestmannaeyjum og af 
leiðinga þess. Nam þessi sérstaki inn 
flutningur alls 895,4 millj. kr. Innflutningur f jár fest ingarvara vegna Þjórsár 

virkjana nam 1973 aðeins 46 millj. kr., en 
138 millj. kr. 1972 og 303 millj. kr. 1971. 
Innflutningur skipa nam 1973 alls um 3.820 
millj. kr. samanborið við 960 millj. kr. árið 
1972 og 680 millj. kr. 1971. Ár ið 1973 nam 
innflutningur fiskiskipa 3.467 millj. kr., 
en 814 millj. kr. árið áður. Ár ið 1973 nam 
innflutningur f jár fest ingarvara vegna ál 
bræðslu aðeins 63 millj. kr., en 385 millj. 
kr. 1972. Innfluttar vélar og tæki til f ram 
leiðslu og framkvæmda námu alls 1.750 
millj. kr. árið 1973 samanborið við 1.900 
milllj. kr. árið áður, en 1.470 millj. kr. árið 
1971. Innflutningur vöru- og almennings 
bi freiða 1973 nam alls 410 millj. kr. (601 
stk.), en 287 millj. kr. árið 1972 (531 stk.). 
Alls nam innflutningur bifreiða, bæði 
fólks-, vöru- og almenningsbifreiða, 5,5% 
af heildarinnflutningi ársins 1973 saman 
borið við 6,5% árið 1972 og 6,3% 1971. 
Aukning í krónutölu 1973 var 32,4%. 

Sú flokkun vara, sem hér hefur verið 
gerð og unnin er úr skýrslum Hagstofunn 
ar, er nokkrum vandkvæðum bundin og 
ekki alveg nákvæm. Þessu veldur, að er f i t t 
er að flokka vörutegundir í einstaka flokka, 
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15. tafla. Útflutningur á ullarteppum 1971—1973. 

1971 1972 1973 

Magn í Verð í Magn í Verð í Magn í Verð í 
tonnum miilj. kr. tonnum milij. kr. tonnum millj. kr. 

Rússland 111 44,5 160 66,9 144 83,3 
Önnurlönd 2 1,0 3 1,7 2 1,1 

Samtals 113 45,5 163 68,6 146 84,4 

16. tafla. Útflutningur á prjónavörum 1971—1973. 

1971 1972 1973 

Magn í Verð í Magn íVerð í Magn í Verð í 
tonnum milij. kr. tonnum millj. kr. tonnum millj. kr. 

Rússland 107 79.9 95 77,7 157 136,9 
Bandaríkin 13 21,8 64 103,2 39 47,4 
Danmörk 8 10,3 7 9,3 12 24,5 
Önnurlönd 8 11,2 13 20,8 27 53,1 

Samtals 136 123,2 179 211,0 235 261,9 

17. tafla. Útflutningur á kísilgúr 1971—1973. 

1971 1972 1973 

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

Danmörk 656 6,2 645 6,6 751 8,1 
V.-Þýskaland 6.093 58,4 7.457 76,7 7.061 87,4 
Bretland 1.793 17,7 2.166 24,2 3.424 42,2 
Tékkóslóvakía 509 5,2 1.123 10.2 1.599 15,0 
Frakkland 1.621 13,8 1.713 15,9 2.287 23,5 
Holland 741 7,0 993 9,9 703 7,7 
Austurríki 1.730 14,6 305 3,7 216 2,3 
Belgía 761.. 6,8 775 7,4 616 6,8 
Ítalía 687 5,8 968 8,6 1.466 14,4 
Svíþjóð 486 4,6 495 4,9 884 9,6 
Ungverjaland 626 5,1 720 6,5 1.263 11,9 
Önnurlönd 1.376 12,0 2.330 20,0 2.000 19,9 

Samtals 17.079 157,2 19.690 194,6 22.270 248,8 

og er sú leið valin, að vörum er skipað þar 
í flokk, sem notkun þeirra er mest. 

Viðskipti við einstök lönd. 
Helstu viðskiptalönd Íslendinga á árinu 

1973, að því er snertir innflutning vara, 
voru V.-Þýskaland, Bretland, Noregur, 

Danmörk, Svíþjóð, Bandaríkin, Holland, 
Japan- og Rússland. Hlutdeild þessara 9 
r íkja í heildarinnflutningi var árið 1973 
76,5% og 76,6% árið 1972. Útf lutningur 
til þessara sömu r íkja hins vegar nam 1973 
68,9% og 1972 68,6%. Á árinu 1971 nam 
innflutningur f rá þessum sömu ríkjum 
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18. tafla. Útflutningur á áli og álmelmi 1971—1973. 

1971 1972 1973 

Bretland . . . . 
V.-Þýskaland 
Sviss 
Belgía 
Austurríkj . . 
Frakkland . . 
Bandaríkin . . 
Önnur lönd. . 

Samtals 

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

12.208 661,4 13.325 659,0 16.500 882,3 
3.303 171,7 15.871 726,3 25.257 1.420,9 

— — 14.962 705,9 18.993 1.171,6 
255 12,5 1.848 82,1 5.080 279,4 
605 27,2 3.766 148,4 3.441 188,0 
121 5,9 962 44,2 644 37,2 
227 8,8 — — — — 

— — 8.503 349,9 9.928 461,9 

16.719 887,5 59.237 2.715,8 79.843 4.441,3 

79,7%, en útflutningur þangað 77,5%. í 
24. og 25. töflu er inn- og útflutningi skipt 
eft ir markaðssvæðum. Innflutningur f rá 
Fríverslunarbandalagi Evrópu CEFTA1 
nam 1973 22,8% af heildarinnflutningi ársins, en árið 1972 44,2% og 1971 38,6%. 
Bretland og Danmörk gerðust aðilar að 
Efnahagsbandalagi Evrópu (EEC ) frá og 
með árinu 1972, en innflutningur frá þeim 
ríkjum nam 25,1% árið 1972 og 23.2% 

1971. Innflutningur frá þeim ríkjum E F T A , 
sem eft ir eru í bandalaginu, hefur því 
hlutfallslega aukist úr 15.4% árið 1971, 
19,1% 1972 og 22,8% árið 1973 eða í krónu 
tölu um 31,3% árið 1972 og 85.0% 1973. 
Mest varð aukning árið 1973 á innflutningi 
f rá Noregi, sem jókst í krónutölu um 162% 
frá 1972. og liggur sú aukning að mestu 
leyti í innflutningi fiskiskipa, sem varð mun 
meiri en árið áður. 

Innflutningur frá Svíþjóð jókst veru 
lega árin 1972 og 1973 eða að krónutölu 
um 34,7% árið 1972 og 64,5% árið 1973. 
Verulegur hluti aukins innflutnings frá 
Svíþjóð og timbur og trjávörur. 

Innflutningur frá ríkjum Efnahags 
bandalagsins nam árið 1973 alls 43,7% af 
heildarinnflutningi, en 24,0% að Bretlandi 
og Danmörku frádregnum. Innflutningur 
f rá Bretlandi jókst. að krónutölu um 14,0% 
árið 1973 samanborið við 15,9% aukningu 
1972. Bretland var annað mesta viðskipta 
land Íslendinga miðað innflutning árið 

19. tafla. Skipting innflutnings eftir notkun 
1971—1973. 

1971 1972 1973 
Neysluvörur: 
Mat-, drykkjarvörur og tóbak .. 8,5 9,8 8,5 
Fatnaður og vefnaðarvörur . . . . 6,0 6,9 6,0 
Aðrar óvaranlegar neysluvörur . 7,2 7,9 6.8 
Fólksbifreiðar, jeppar og bifhjól 4,8 5,0 4,2 
Heimilistæki 1,6 1,9 1,6 
Aðrar varanlegar neysluvörur . . 4,4 5,3 5,1 

Samtals 32,5 36,8 32,2 

Rekstrarvörur: 
Olíur, bensín og kol 
Rekstrarvörur til landbúnaðar. 

,, „ sjávarútvegs . 
„ ,, álbræðslu . . . 

„ iðnaðaro.fl. . 

Samtals 

7,8 7,3 7,6 
4,1 4.4 3,8 
4,0 4,2 4,0 
5,2 4,5 6,2 
7,2 8,2 6,5 

28,3 28,6 28,1 

Fjárfestingarvörur: 
Byggingarvörur 6,7 7,6 10,5 
Flutningstæki 1,8 1,8 1,7 
Vélar og tæki til framleiðslu . . . . 7,6 9,3 5.5 
Aðrar vélar 2,2 1,6 2.6 
Fiskiskip 0,6 4.7 11.9 
Önnur skip 3,0 0,0 0.1 
Flugvélar og varahlutir 8,5 1,2 0,4 
Fjárfestingarvörur til álbræðslu 3,2 1,9 1.0 
Aðrar fjárfestingarvörur 5,6 6,5 6.0 

Samtals 39,2 34,6 39,7 

1973, og árið 1972 var það mesta viðskipta 
landið á þessu sviði. Innfluttar vörur f rá 
Bretlandi eru einkum vefnaðarvörur, olíur, 
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20. tafla. Innflutningur nokkurra vörutegunda 1971—1973. 

(Verð i millj. kr. á gengi eftir 11. nóv. 1968 og magn í tonnum, nema annars sé getið). 

1971 1972 1973 

Kornvörur til manneldis 
Fóðurvörur 
Sykur 
Kaffi 
Salt 
Bensín 
Brennsluolía o. fl 
Timbur (þús. teningsfet) 
Hjóladráttarvélar (stk.) 
Fólks- og jeppabifreiðir (stk.) 
Vöru- og almenningsbifreiðir (stk.) 
Flugvélar (stk.) 
Fiskiskip (stk.) 
Önnur skip (stk.) 

Magn Verð Magn Verð Magn Verð 
14.317 181,5 16.183 183,5 15.418 306,6 
59.903 494,6 58.134 480,9 65.309 801,6 
9.002 130,1 9.400 204,8 8.823 262,7 
2.155 203,2 2.105 2123, 2.128 294,0 

51.005 76,3 47.088 78,0 34.517 83,0 
64.721 184,8 63.387 182,1 82.198 363,0 

445.951 1.175,6 447.666 1.136,4 569 751 1.849,9 
65.989 466,3 74.698 526,4 85.596 910,0 

501 85,9 618 127,9 589 145,7 
6.927 959,4 6.370 1.036,2 7.221 1.304,9 

630 268,4 531 286,7 601 410,3 
12 1.573,6 14 156,9 8 50,7 
5 110,8 10 814,1 25 3.467,0 
4 567,3 4 147,4 10 351,0 

vélar, bi fre iðar og ýmsar unnar iðnaðar 
vörur. 

Innflutningur f r á Danmörku jókst í 
krónutölu 1973 um 36,2% og 11,9% árið 
1972. Innfluttar f rá Danmörku eru einkum 
fóðurvörur, matvörur og iðnaðarvörur. 
Vestur-Þýskaland varð 1973 mesta við 
skiptaland Íslendinga í innflutningi. Aukning í krónutölu varð 23,9% samanborið við 
nær enga aukningu árið áður (0 ,2%) . 
Innfluttar f rá V.-Þýskalandi eru f y rs t og 
fremst vélar, bi fre iðar og unnar iðnaðar 
vörur. 

Innflutningur f r á ríkjum Austur 
Evrópu jókst 1973 í krónutölu um 34,3%, 
en minnkaði hlutfallslega miðað við heild 
arinnflutning. Innflutningur f rá Rússlandi jókst um 72,6% árið 1973, en árið 

1972 dróst hann saman um 9,9%. Mikil 
aukning varð á verðmæti innfluttrar olíu 
f rá Rússlandi, sem stafar af hinum miklu 
verðhækkunum á þessari vörutegund í 
heiminum. Nemur aukning innflutnings 
verðmætis jarðolíu og jarðolíuafurða f r á 
Rússlandi 75% árið 1973, og nam þessi 
innflutningur % hlutum alls innflutnings 
f rá Rússlandi árið 1973. 

Innflutningur f rá Bandaríkjunum jókst 
1973 um 45,0%, en hafði dregist saman 
1972 um 42,5% f rá árinu 1971. Frá Banda 
ríkjunum eru einkum fluttar inn kornvörur, 

ávextir, tóbak, vélar, bi fre iðar og f lugvélar 
(einkum árið 1971). 

Innflutningur f rá Japan varð nær þrefalt meiri árið 1972 en 1973, en þá varð hann 
um 11% meiri að krónutölu en 1971. Skýringuna á þessari aukningu 1973 er að finna 
í innflutningi 10 stórra skuttogara á árinu, 
sem smíðaðir voru í Japan. Samtals nam 
innflutningur flutningatækja (einkum 
skipa og bi f re iða) 70% af innflutningi f rá 
Japan árið 1973. 

Á árinu 1973 jókst verðmæti útflutningsins um 55,9% samanborið við 26,7% 
aukningu árið 1972 og 29,2% 1971. Helstu 
viðskiptalönd 1972 og 1973 voru Bandarík 
in, Vestur-Þýskaland, Bretland, Danmörk, 
Portúgal, Sviss og Rússland, en útflutningur til þessara r íkja nam 69,7% af heildarút 
f lutningi ársins 1973 og 72,9% 1972. Hins 
vegar nam innflutningur til þessara 7 
r íkja 46,4% árið 1973 og 56,3% 1972. 

Útf lutningur til EFTA-r ík janna nam 
1973 16% af heildarútflutningi. Sé borinn 
saman útflutningur til þessara r íkja (nema 
Bretlands og Danmerkur) sl. þrjú ár, kemur í ljós aukning í krónutölu 1973 um 
42,3% og 1972 um 44,0%, en hlutfall í heild 
arútflutningi lækkaði 1973. Útflutningur 
til Sviss jókst á árinu 1973 um 60% að 
krónutölu, en árið 1972 varð hlutfallslega 
mest hækkun. Útf lutt til Sviss 1972 og 
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21. tafla. Innfluttar vörur eftir vörudeildum 1970—1973. 

(Flokkað samkvæmt vöruflokkun Sameinuðu þjóðanna. Upphœðir í millj. kr. á gengi hvers árs). 

1970 Wl 1972 1973 
K jö t ogkjötvörur i . . 0,0 0,0 2,9 1,8 
Mjólkurafurðir og egg 0,3 0,4 2,2 2,0 

5,8 7.6 36,0 72,3 
Korn og kornvörur 380,5 420,4 403,6 658,3 

326,9 341,2 408,1 631,8 
135,5 163,1 255,5 328,7 

Kaffi, te, kakó og kryddvörur 252,0 261,9 302,8 419,4 
Skepnufóður (annað en ómalað korn) 339,8 332,8 363,9 580,3 
Ýmiss konar matvörur o. fl 65,6 79,5 97,2 124,9 

137,1 129,6 156,7 175,1 
Tóbak og tóbaksvörur 209,9 179,3 242,6 271,4 
Húðir, skinn og óverkuð loðskinn 2,5 2,1 2,6 5,9 
Olíufræ, olíuhnetur og olíukjarni 0,7 0,7 1,1 0,9 
Kátsjúk, óunnið, og kátsjúklíki 4,1 3,1 3,9 3,9 
Trjáviður og korkur 317,5 411,0 467,1 801,8 
Spunaefni, óunnið, og úrgangur 22,9 45,8 68,2 91,6 
Náttúrulegur áburður og jarðefni, óunnin (að undan-

skildum kolum, olíu o. fl.) 144,6 142,8 139,1 137,4 
Málmgrýti og málmúrgangur 0,4 0,3 3,5 0,3 
Hrávörur úr dýra- og jurtaríkinu o. fl 35,5 47,2 57,5 68,2 
Eldsneyti, smurningsolíur og skyld efni 1.288,3 1.564,5 1.561,7 2.527,7 
Dýra-, jurtaolíur (ekki ilmolíur) og feiti 84,7 81,2 88,2 177,3 
Efni og efnasambönd 581,9 867,5 740 6 1.533,5 
Koltjara og hráefni frá kolum, steinolíu og náttúrulegu gasi 

3,7 3,2 3,9 7,2 
Sútunar-, litunar- og málunarefni 61,8 72,0 90,5 133,9 
Lyf og lyfjavörur 201,6 226,3 247,0 332,2 
Ilmolíur, ilmefni, snyrtivörur, fægi- og hreinsunarefni. 102,2 124,1 131,2 177,8 
Tilbúinn áburður 167,9 225,4 

445,7 
338,5 314,2 

706,4 Sprengiefni og ýmsar efnavörur 382,6 
225,4 
445,7 534,7 

314,2 
706,4 

Leður, leðurvörur, verkuð loðskinn 21,8 32,3 34,2 41,0 
Kátsjúkvörur o. fl 217,8 289,1 362,9 387,6 
Trjá- og korkvörur (nema húsgögn) 212,3 235,1 276,6 1.312,9 
Pappír, pappi og vörur úr honum 539,8 537,3 604,7 844,7 
Garn, álnavara, vefnaðarmunir o . þ . h 808,3 960,5 1.107,0 1.600,4 
Vörur úr ómálmkenndum jarðefnum 218,7 280,5 341,9 535,0 
Silfur, platína, gimsteinar og gullmunir 111,6 138,1 151,6 214,7 
Ódýrir málmar 546,1 563,2 626,8 1.046,9 
Málmvörur 471,8 666,2 841,4 1.097,7 
Vélar, aðrar en rafmagnsvélar 1.195,3 2.069,7 2.152,2 2.827,0 
Rafmagnsvélar og áhöld 1.072,2 1.465,7 1.836,9 2.602,7 
Flutningstæki 1.688,1 3.786,1 2.847,8 6.171,3 
Tilhöggvin hús, hreinlætis-, hitunar- og ljósbúnaður . . 74,1 112,7 138,5 169,8 
Húsgögn 32,1 43,8 75,5 138,1 
Munir til ferðalaga, handtöskur o . f l 17,5 23,3 29,9 39,7 
Fatnaður 369,7 491,6 624,2 893,0 
Skófatnaður 193,0 226,1 255,4 332,8 
Vísindaáhöld, mælitæki, ljósmyndavörur og sjóntæki, 

úr og klukkur 191,8 269,7 333,2 458,9 
Ýmsar unnar vörur o . f l 391,9 522,5 644,5 907,7 
Vörur og viðskipti, ekki flokkuð eftir tegund 14,4 9,6 7,4 8,2 

Samtals 13.644,6 18.901,8 20.043,4 31.856,3 

94 
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23. tafla. Viðskipti við einstök lönd í hlutfallstölum 1971—1973. 

Innflutningur (c.i.f.) Útflutningur (f.o.b.) 

1971 1972 1973 1971 1972 1973 
Alls 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

E F T A 38,6 44,2 22,8 35,0 33,8 16,0 
Austurríki 0,4 0,5 0,5 0,4 1,0 0,8 
Bretland 13,5 14,8 - 13,1 10,9 
Danmörk 9,7 10,3 - 6,4 5,3 
Finnland 2,1 2,3 2,9 1,7 2,0 1,9 
Færeyjar 0 0 - 0,8 0,5 
Noregur 4,8 6,1 10,3 1,6 1,2 1,5 
Portúgal 0,6 0,6 0,4 6,0 5,4 4,6 
Sviss 1,8 2,4 1,1 0,8 4,6 4,8 
Svíþjóð 5,7 7,2 7,6 4,2 2,9 2,4 

EEC 26,4 27,4 43,7 11,9 16,1 38,5 
Belgía 1,7 2,7 2,6 0,4 0,8 1,9 
Bretland - - 10,8 - - 10,6 
Danmörk - - 8,9 - - 7,7 
Frakkland 2,2 2,5 1,6 0,6 1,1 0,8 
Holland 5,7 6,1 6,7 0,9 0,8 1,9 
Írland - - 0,1 " - 0'1 

Ítalía 1,6 1,8 1,6 4,1 4,7 3,7 
Luxemburg 0,1 0 0 - - 0 
Vestur-Þýskaland 15,1 14,3 11,4 5,9 8,7 11,8 

Austur-Evrópa 9,6 10,2 8,9 10,9 11,5 8,4 
Austur-Þýskaland 0,4 0,3 0,2 0,3 0,5 0,1 
Búlgaría 0 0 0 - 0 0 
Pólland 1,1 2,9 1,3 1,6 2,3 3,8 
Rúmenía 0 0 0 - 0 0 
Rússland 6,8 5,6 6,4 8,2 7,3 3,6 
Tékkóslóvakía 1,3 1,3 0,9 0,2 1,1 0,6 
Ungverjaland 0 0,1 0,1 0,6 0,3 0,3 

Önnur Evrópulönd 0,6 0,4 3,2 3,2 3,8 5,4 
Færeyjar - - 1,1 _ ~ 0,5 
Grikkland 0 0 0 1,1 0,8 0,9 
Írland 0,1 0,1 - 0,1 0 
Júgóslavia 0 0 0 0 0,1 0,2 
Spánn 0,5 0,3 2,1 2,0 2,3 2,8 
Tyrkland 0 0 0 0 0,6 1,0 

Norður-Ameríka 15,1 8,6 7,6 36,8 30,8 26,7 
Bandaríkin 14,7 8,3 7,4 36,7 30,7 26,6 
Kanada 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 

Brasilía 1,0 0,9 0,9 1,1 1,1 0,8 
Guinea 0 - 0,3 - - -
Ísrael 0,1 0,2 0,1 0 0,1 0 
Japan 3,7 3,9 7,0 0,5 0,8 2,8 
Kúrasaó og Arúba - 0 ~ ~ ~ 
Nígeria 0 0 0 0 0,6 0 
Súrinam 3,4 0,4 0,1 - - -
Önnur lönd 1,5 3,8 5,4 0,6 1,4 1,4 
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1973 var mest ál og álmelmi eða 95% 1973 
og 91% 1972. Útf lutningur til Portúgal 
varð nokkru meiri 1973 en árin á undan eða 
aukning í krónutölu um 35% árið 1973. 
Bæði árin 1973 og 1972 var nær eingöngu 
fluttur út saltfiskur til Portúgal. 

Útf lutningur til EEC-r ík ja 1973 nam 
alls 10.014 millj. kr., sem er aukning f r á 
árinu 1972 um 85,3% (Bretland og Dan 
mörk talin með í útflutningi ársins 1972). 
Á r i ð 1972 varð hins vegar 31,1% aukning 
f rá árinu áður. Útf lutningur til Bretlands 
jókst að krónutölu 1973 um 50,8%, en að 
eins 5,7% árið 1972. Útf luttar afurðir til 
Bretlands eru einkum ál, fiskmjöl, loðnu 
mjöl, lýsi, f reðf iskur og saltfiskur. Útflutningur til Danmerkur hefur aukist 
verulega á síðastliðnu ári eða sem svarar 
126% að krónutölu. Helstu afurðir eru ís 
varin síld (um 50% 1973), f iskmjöl og 
loðnumjöl. 

Útf lutningur til Vestur-Þýskalands varð 
rúmlega tvöfalt meiri 1973 en árið 1972. 
Út f lut t til Vestur-Þýskalands bæði árin 
1972 og 1973 var einkum ál, ísfiskur, f reð 
fiskur, loðnumjöl og f iskmjöl. Útflutningur til Vestur-Þýskalands hefur nær þrefaldast f r á árinu 1971, og var landið annað 
mesta viðskiptaland Íslendinga 1973, að því 
er útflutning snertir. 

Útf lutningur til Rússlands dróst saman 
1973 sem svarar 23,5% að krónutölu, en 
jókst hins vegar 1972 um 13,3%. Útf lutn-

ingur til Póllands nær þrefaldaðist árið 
1973. Útf lutt til Rússlands er einkum freð 
fiskur og prjónavörur, en til Póllands loðnu 
mjöl og f iskmjöl. 

Bandaríkin voru bæði árin 1972 og 1973 
sem undanfarin ár langmesta viðskipta 
land Íslendinga. Útflutningur þangað jókst 
1972 um 5,9% og 35,2% 1973, en hins vegar 
minnkaði hlutdeild hans í heildarútflutningi. Nær 9/10 hlutar útflutningsins til 
Bandaríkjanna 1973 voru freðf iskur, en 
4/5 hlutar 1972. Aðrar afurðir útfluttar til 
Bandaríkjanna eru mest frystur humar og 
prjónavörur. 

Ár in 1972 og 1973 var Rússland eina 
ríkið, sem samningur um gagnkvæm við 
skipti á jafnvirðiskaupagrundvelli var enn 
í gildi við. Gerður var samningur við 
Rúmeníu hinn 16. júní 1972 um viðskipti 
milli landanna, þar sem gert er ráð f y r i r 
greiðslum í f r já lsum gjaldeyri. Auk þessa 
var í gildi samningur við Austur-Þýskaland, sem byggður var á einkaviðskiptum 
á jafnvirðiskaupagrundvelli. Hins vegar var 
undirritaður nýr samningur hinn 6. febrúar 1973 um viðskipti í f r já lsum gjald 
eyri. Auk ofangreindra samninga voru í 
gildi almennir viðskiptasamningar við 
nokkur lönd, og eru slíkir samningar eink 
um gerðir til að t r ygg ja innflutningsleyfi 
f y r i r þeim afurðum Íslendinga, sem háðar 
eru slíkum leyfum, og eru þau nánast 
formsatriði. 



Hagræn kortagerð 

Hagræn kortagerð hefur lítið verið 
stunduð hér á landi. í nokkrum kennslu-
og fræðibókum og í ýmsum tímaritum, 
þar á meðal Fjármálatíðindum, hafa við 
og við verið birt kort, sem falla undir 
þetta hugtak. Hafa þau verið mjög mis 
jöfn að gæðum; sum góð, en önnur gerð 
af vanefnum og kunnáttuleysi. Alkunna 
er, hve miklu auðveldara er að skýra sum 
mál á góðu korti heldur en í löngu rituðu 
máli. Og myndræna aðferðin, þegar hún 
á við, hentar líka miklu betur hraða nú 
tímans. 

Lengi hefur verið áhugi á því, að 
Fjármálatíðindi bættu að einhverju 
leyti úr þörfinni fyr i r gerð hagrænna 
korta, en margt hefur komið í veg fyr ir , 
að nokkuð verulegt gerðist í málinu. 
Einkum hefur þó vantað fólk, sem hefði 
þekkingu og tíma til að sinna verkefninu. Á þessu hefur orðið breyting, sem 
vonandi verður til frambúðar. Ungur 
Frakki hefur gert kortin, sem birt eru 
í heftinu, en hann hefur komið hingað 
síðustu fimm árin og er nú starfandi 
hér á landi. 

Jean-Pierre Robert Biard, landa- og 
kortafræðingur, fæddist 17. des. 1946 
í nágrenni Parísar. Hann tók B.A.-próf 
í landafræði og próf í kortafræði við 
Sorbonneháskólann í París, en vann á 
námsárunum á ýmsum skipulagsskrif-

stofum borga og sveita í París. Jean 
Pierre kom til Íslands í fyrsta skipti 
sumarið 1969 og hefur komið hingað 
á hverju sumri síðan. Valdi hann Ísland 
sem prófverkefni í kortafræði og gerði 
af því tilefni sjö mismunandi kort af 

Íslandi. Hann hefur unnið hjá Landmælingum Íslands síðan í desember 
1973. 

Kortin, sem birt eru á næstu f jórum 
síðum, eru öll á einhvern hátt tengd 
sjávarútvegi. Ekki gefa þau neina heild 
aryfirsýn yf i r atvinnuveginn, og þannig 
eru ekki allar fisktegundirnar, sem 
sýndar eru, valdar eftir mikilvægi. En 
kortin munu glöggva marga á ýmsum 
þáttum útgerðar, sem svo oft ber á góma 
og eru þjóðarbúskapnum svo mikilvægir, en leikmenn hafa iðulega takmarkaða 
vitneskju um. 

Hafrannsóknastofnunin veitti ýmsar 
upplýsingar, sem notaðar voru við gerð 
kortanna, en ber þó enga ábyrgð á þeim. 

Verði framhald á þessari kortagerð, 
mætti jöfnum höndum sýna ýmislegt 
varðandi atvinnuvegi landsmanna og 
ekki síður kynna ýmis félagsleg mál 
efni. Flest yrði eðlilega miðað við nú 
tímann, en ýmsar sögulegar staðreyndir 
væri einnig fróðlegt að skýra á sama 
hátt. Verkefni mun því ekki skorta. 

V. K. 





Kort ið sýnir útbreiðslu nokkurra f isktegunda án ti l l i ts ti l magns. 
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