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Jóhannes Nordal: 

Jafnvægissíefna á f jármagnsmarkaði 
Eftirfarandi grein er að mestu samliljóða erindi, sem 
flutt var á viðskiptaþingil Verziunarráðs íslands 4. nóv-
ember 1977, þar sem umræðuefnið var nýsköpun í fjár-
málum. 

Nýskipan á peninga- og f jármagnsmark-
aði er nú orðin með mikilvægustu verk-
efnum í íslenzkum þjóðarbúskap. Þróun-
in í þessum efnum hefur á undanförnum 
árum verið svo ískyggileg, að engum ætti 
lengur að blandast hugur um, að nauðsyn-
legt sé að bregðast við vandanum með 
miklu áhrifameiri meðulum en gert hefur 
verið til þessa. Til þess að svo megi verða 
þarf umfram allt almennari skilning á 
eðli þess vanda, sem við er að fást, en ekki 
síður þor til þess að ganga á móti stund-
arhagsmunum, oft ímjmuðum, sem standa 
í vegi fyrir varanlegum umbótum í þágu 
heildarinnar. tJt frá þessu sjónarmiði hafa 
umræður, eins og þær, sem hér hafa farið 
fram á þessu þingi, mikið gildi. Jafnframt 
vonast ég til þess, að þær séu merki betri 
skilnings þeirra, sem við atvinnurekstur 
fást hér á landi, á nauðsyn þess að hverfa 
frá þeirri lágvaxta- og skömmtunar-
stefnu, sem oftast nær hefur verið valin 
með skirskotun til hagsmuna framleiðslu-
atvinnu veganna. 

Nýskipan í lánsfjármálum 
Nýskipan í lánsfjármálum þarf að 

stefna að tveimur meginmarkmiðum. 1 
fyrsta lagi að tryggja stóraukið framboð 
á innlendu fjármagni með láns- og ávöxt-

unarkjörum, er hvetji bæði til aukins 
sparnaðar og beini eðlilegum hluta hans 
inn á lánsfjármarkaðinn. I öðru lagi að 
jafna svo sem frekast er unnt aðstöðu 
allra, sem leita eftir fjármagni, bæði að 
því er varðar lánskjör og aðra þjónustu. 
Telja má víst, að sú jafnvægisstefna í pen-
inga- og vaxtamálum, sem er nauðŝ nntleg 
til þess, að þessum skilvrðum verði full-
nægt, sé um leið ein af helztu forsendum 
þess, að hægt sé að styrkja greiðslujöfnuð-
inn við útlönd og auka frjálsræði i með-
ferð gjaldeyris. Hún er einnig ein af nauð-
synlegum forsendum þess, að hægt verði 
að ná tökum á verðbólguvandanum. 

Sannleikurinn er reyndar sá, að allur 
umræður um starfsemi lánsfjármarkaðs-
ins, hljóta jöfnum höndum að snúast um 
verðbólguna, orsakir hennar og afleiðing-
ar. Þótt verðbólga eigi sér vafalaust marg-
ar og djúpstæðar rætur í nútímaþjóðfélagi 
er óhætt að segja, að hún sé fyrst og fremst 
peningalegs eðlis. Án peningaþenslu fær 
hún ekki þrifizt, og sé reynt að koma í 
veg fyrir, að hún endurspeglist með eðli-
legum hætti i vöxtum og öðrum lánskjör-
um, hlýtur hún að hafa eyðileggjandi á-
hrif á notagildi peninga sem verðmælis til 
langs tíma. Séu neikvæðir vextir rikjandi, 
felur það i sér óhjákvæmilega eignatil-
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færslu frá þeim, sem fjármagn eiga, en 
til þeirra, sem skulda. I þessu er ekki að-
eins fólgið óréttlæti, heldur hlýtur þetta að 
valda því, að peningalegur sparnaður fari 
þverrandi, unz hann þornar upp að fullu, 
ef vextir verða nægilega neikvæðir. 

Jafnframt hlýtur verðbólga ásamt nei-
kvæðum vöxtum að leiða til óseðjandi eft-
irspurnar eftir lánsfé og gáleysi í ráðstöf-
un verðmæta. Fyrir þann, sem náð getur 
í fjármagn með slíkum skilyrðum, virðist 
allt að lokum borga sig, hversu óskynsam-
legt sem það var í upphafi. Allir vita, að 
við lærum af engu meira en mistökum 
okkar, og óttinn við mistök er það sem 
helzt hvetur til varkárni og skynsamlegr-
ar yfirvegunar. En það er einmitt eðli 
verðbólgunnar ásamt þeim neikvæðu vöxt-
um, sem fylgt hafa hér á landi, að 
þurrka að lokum öll mistök út. Það er 
næsta vandfundinn sú fjárfesting, sem ekki 
virðist. vel heppnuð eftir nokkur ár við 
slík skilyrði. I þessu liggur augljós hætta 
f}TÍr skynsamlega nýtingu framleiðslu-
þátta þjóðarbúsins og heilbrigðan rekstur 
þess, en einnig er hér vafalaust að finna 
skýringu á þeim vinsældum, sem verðbólg-
an óneitanlega virðist eiga að fagna hjá 
þeim, sem hún er sífellt að bjarga í land 
eftir mistök, sem ella hefðu komið þeim 
í koll. í stað þeirrar ögunar, sem eðlileg-
ir, jákvæðir raunvextir veita þeim, sem 
skuldar, er ýtt undir taumlaust kapphlaup 
um að ná til sín sem mestu lánsfé, og er 
varla við að búast, að vel gangi að halda 
jafnvægi í þjóðarbúskapnum við slikar 
aðstæður. 

Um þessa og fjöldamarga aðra fylgi-
kvilla verðbólgu og jafnvægisleysis á lána-
markaði má finna mörg dæmi í hagsögu 
íslancls undanfarna áratugi. Engin þörf 
er að lýsa frekar neikvæðum hliðum þess-
ara mála. Á hinn bóginn er rétt að 
skyggnast nokkuð aftur í timann til betri 
skilnings á þeim vandamálum, sem við er-
um að reyna að leita lausnar á. 

Margt af því, sem einkennir fjármagns-

markaðinn hér á landi á rætur að rekja 
til viðbragða manna við vandamálum eft-
irstríðsáranna. Höfðu menn á þeim ár-
Lim, og það reyndar víðar en á Islandi, litla 
trú á notkun peningalegra tækja til lausn-
ar á vandamálum verðbólgu og viðskipta-
halla. I stað þess var rejmt að jafna met-
in í rekstri atvinnuveganna með uppbót-
um og millifærslu, en beinum höftum 
beitt til að reyna að hemja fjárfestingu og 
neyzlu. Á þessum árum varð til það kerfi 
forréttindalánveitinga, bæði fjárfestingar-
lána og endurkaupa, sem við búum við að 
miklu leyti enn í dag. I stað þess að beita 
vöxtum til þess að koma á jafnvægi á lána-
markaðnum, var reynt að örva sparifjár-
myndun með því að gera sparifé skatt-
frjálst. Hófst þannig sú skattalega mis-
munun, sem enn i dag er einn helzti 
þröskuldur fyrir því, að allir sitji við sama 
borð á lánsfjármarkaðnum. 

Stefnubreytingin 1960 
Almenn stefnubreyting varð i efnahags-

málum 1960. Tekinn var upp jafnvægis-
búskapur á grundvelli raunhæfrar gengis-
skráningar, frjálsra utanrikisviðskipta og 
aðhalds i fjármálum og peningamálum. 
Þrátt fyrir hrakspár margra, sem trúðu því, 
að gjaldeyrisskortur væri ólæknandi á-
stand í íslenzkum þjóðarbúskap, leiddu 
þessar aðgerðir til bata í viðskiptajöfnuði 
og sterkrar gjaldeyrisstöðu. Veigamikill 
þáttur i þessum ráðstöfunum var stórhækk-
un vaxta, sem nægði til þess að koma á 
góðu jafnvægi í viðskiptum bankakerfis-
ins. Næsta áratuginn má segja, að tekizt 
hafi að halda í horfinu, þótt vöxtum hafi 
verið beitt mun minna en æskilegt hefði 
verið. Voru útlánsvextir litið eitt neikvæð-
ir mikinn hluta þess tímabils, en ekki svo 
að leiddi til teljandi jafnvægisleysis, nema 
um skamma hríð í senn. Jukust imilán i 
bönkum allt þetta tímabil nokkurn veginn 
i réttu hlutfalli við verðmæti þjóðarfram-
leiðslunnar. Ekld var þó á þessum árum 
gerð nein alvarleg tilraun til þess að breyta 
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almennum skilyrðum á lánsfjármarkaðn-
um í jafnvægisátt. Skattaákvæðum, er 
vörðuðu sparifé, hlutabréf og önnur sparn-
aðarform, héldust óbreytt, og haldið var 
fast við endurkaupakerfið i öllum megin-
atriðum, og sama má segja um starfsemi 
fjárfestingarlánasjóða. Má þvi segja, að 
nokkuð hafi hjakkað í sama farinu, a.m.k. 
siðari hluta þess timabils, enda var þá um 
tíma við mikla utanaðkomandi erfiðleika 
að etja. 

Tvennt er athyglisvert við þróunina 
þennan áratug. I fyrsta lagi reyndist unnt 
að halda nokkurn veginn óbreyttu hlutfalli 
bankainnstæðna af þjóðarframleiðslu, 
þrátt fyrir litið eitt neikvæða vexti lengst 
af þetta tímabil. í öðru lagi hafði hið 
stutta verðhækkanatímabil 1968—1969 
ekki varanleg áhrif á sparnað innan 
bankakerfisins, þótt raunvextir yrðu þá 
um stuttan tíma mjög neikvæðir. Skýring-
arinnar er vafalaust að nokkru að leita í 
þvi, að stjórnvöld misstu aldrei með öllu 
taumliald á verðbólgunni þetta tímabil, og 
eigendur sparifjár virtust hafa nægilegt 
traust á framtíðinni til þess að halda 
raunverulegri sparifjáreign sinni í óbreyttu 
hlutfalli við efnahag. 

Upp úr 1972 verður hér mikil breyting 
á. Sú verðbólgualda, sem þá reis hér á 
landi og viða um heim, hefur reynzt ill-
vígari en nokkru sinni fyrr á friðartímum. 
Á peningamarkaðnum hefur hún ekld að-
eins leitt til mjög neikvæðra raunvaxta ár 
eftir ár, heldur grafið undan trausti alls 
þorra fólks á peningalegum verðmætum. 
Afleiðingar þessarar þróunar á lánsfjár-
markaðinn verða nú rifjaðar upp að 
nokkru. 

Hið alvarlegasta i þessu efni er þverr-
andi peningalegur sparnaður, sem skýrast 
hefur komið fram í síminnkandi raungildi 
þess innstæðufjár, sem almenningur hefur 
viljað eiga i innlánsstofnunum. Á aðeins 
fimm árum, frá 1971 til 1976, rýrnaði 
raungildi innstæðufjár, metið sem hlutfall 
af þjóðarframleiðslu, um nálægt því einn 

þriðja og þar með geta þess til að fjár-
magna atvinnustarfsemi i landinu. Afleið-
ingar þessa komi ekki aðeins fram i al-
mennum lánsfjárskorti, heldur einnig í 
hlutfallslegri aukningu reglubundinna 
lána, fyrst og fremst afurðalána, sem fylgt 
hafa þróun þjóðarframleiðslu eða ríflega 
það. Lánsfjárskorturinn hefur þvi bitnað 
hlutfallslega enn þyngra á þeim rekstri, 
sem ekki nýtur forgangs af þessu tagi. 
Þrátt fyrir aukningu innlánsbindingar i 
áföngum síðastliðin ár, hefur Seðlabank-
inn ekki getað tryggt nægilegt fjármagn 
frá innlánsstofnunum til þess að standa 
undir aukningu endurkaupa, sem hafa þar 
af leiðandi valdið útstreymi fjár úr Seðla-
bankanum og peningaþenslu. Áhrif þessa 
samdráttar hafa einnig komið glögglega í 
ljós i rekstri innlánsstofnana, en vegna 
rýrnandi starfsfjár hafa tekjur þeirra ekki 
haldizt i hendur við vaxandi rekstrarkostn-
að, en hann ákvarðast frekar af afgreiðslu-
fjölda og umsetningu en af verðmæti ráð-
stöfunarfjár. Ef svo fer fram breytast banlc-
arnir smám saman úr þvi að vera fyrst og 
fremst ávöxtunar- og lánsstofnanir i það 
að hafa greiðslumiðlun að höfuðhlutverki. 

Svipað vandamál blasir við hjá lifeyris-
sjóðum, þrátt fyrir hinn mikla vöxt, sem 
átt hefur sér stað i starfsemi þeirra und-
anfarin ár. Ef ekki er hægt að tryggja 
viðunandi ávöxtun á fjármagni lifeyris-
sjóða geta þeir ekld staðið við skuldbind-
ingar sinar um lifeyrisgreiðslur og starf-
semi þeirra missir marks. Það er þvi ekki 
undarlegt, þótt komið hafi upp við þessar 
aðstæður tillögur um að hætta með öllu 
sjóðssöfnun innan lífeyriskerfisins, en taka 
i stað þess upp svokallað gegnumstreymis-
kerfi. Enn má nefna sifellda rýrnun á 
eigin fé fjárfestingarlánasjóða og annarra 
almennra sjóða vegna neikvæðrar ávöxt-
unar. Allt sýnir þetta svo ljóslega sem 
verða má, hvernig áframlialdandi verð-
bólguþróun ásamt neikvæðum vöxtum 
mergsjúga lánastofnanir þjóðarinnar, unz 
lítið annað innlent lánsfé verður fáanlegt 
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en það, sem aflað er með skattlagningu 
eða lögþvinguðum sparnaði. Jafnframt þvi 
sem full ástæða er til þess að horfast í augu 
við þessa hættu, er elcki síður þörf á að 
draga lærdóm af þeim árangri, sem til-
raunir til viðnáms í þessum efnum hafa 
þó borið undanfarin tvö ár. 

Endurskoðun lánskjara og áhrif hennar 
Á þessu tímabili hafa verið gerðar ráð-

stafanir bæði til þess að endurskoða láns-
kjör fjárfestingarlánasjóða með hliðsjón 
af raunverulegum fjármagnskostnaði 
þeirra og taka upp hjá þeim verðtrygg-
ingu í vaxandi mæli. Iíefur þetta þegar 
orðið til þess að draga verulega úr nei-
kvæðri ávöxtun á eigin fé þessara sjóða 
og jafna nokkuð lánskjör milli atvinnu-
vega. Með því að fjármagna hluta af út-
lánum sjóðanna með útgáfu verðtryggðra 
skuldabréfi til lifeyrissjóða hafa þeir einn-
ig getað bætt ávöxtun sina verulega frá 
þvi sem verið hefur. Mikilvægastar, en þó 
að ýmsu leyti erfiðastar í framkvæmd, hafa 
verið þær breytingar á ávöxtunar- og láns-
kjörum bankanna, sem gerðar hafa verið 
i áföngum i ár og i fyrra. Með þessum 
breytingum hefur i fyrsta lagi verið að 
þvi stefnt að tryggja þeim sparifjáreigend-
um, sem fúsir eru til þess að binda fé sitt 
til eins árs, ávöxtunarkjör sem næst verð-
bólgustiginu á hverjum tima. I öðru lagi 
hefur með upptöku verðbótaþáttar vaxta 
verið lögð á það áherzla, að vextir skuli 
vera breytilegir með tilliti til verðbólgu, 
þ.e.a.s. nokkurs konar verðtrygging skuli 
vera þáttur í vaxtakerfinu. I þriðja lagi 
hafa svo verið stigin nokkur mikilvæg 
skref i þá átt að jafna lánskjör milli at-
vinnuvega innan bankakerfisins. 

Ef meta á þessar aðgerðir i vaxtamálum 
réttilega, verður að skoða þær sem áfanga 
að þvi markmiði að koma á heildarjafn-
vægi milli framboðs og eftirspurnar á 
lánsfé með raunhæfri vaxtastefnu. Reynt 
hefur verið að gera þetta í áföngum, sem 
hver um sig væri skref i átt til betra jafn-

vægis á lánamarkaðnum, en stuðlaði jafn-
framt að auknum skilningi á nauðsyn 
breyttrar stefnu á vaxtamálum. Frá báðum 
þessum sjónarmiðum virðast þessar breyt-
ingar hafa ótvirætt verið til bóta. Upptalca 
hinna nýju vaxtaaukareikninga á sl. ári 
virðist hafa átt veigamikinn þátt í þeirri 
stefnubreytingu, sem um það leyti átti 
sér stað í innlánsþróuninni. Eftir fimm 
ára öfugþróun stöðvaðist hlutfallsleg rýrn-
un innlánsfjár vorið 1976, og siðan hélzt 
það sæmilega i horfinu fram undir mitt 
þetta ár, þegar hinir nýju launasamning-
ar urðu til þess að magna verðbólguóttann 
á nýjan leik. Yar þá ákveðið að taka upp 
skiptingu vaxta í grunnvexti og breytileg-
an verðbótaþátt, en of snemmt er að dæma 
um áhrifin af þeirri breytingu, þar sem 
fyrst mun á hana reyna nú á næstunni. 
Frekari hækkun vaxta af vaxtaaukareikn-
ingum i júli hefur hins vegar þegar haft 
áhrif á þróun þeirra reikninga. I lok sept-
embermánaðar var svo komið, að vaxta-
aukareikningar voru orðnir 23% af heild-
arsparifé, eða rúmlega 14 milljarðar 
króna. Ég held að fátt sýni betur, að hér 
á landi er fjöldi fólks, sem frekar vill 
styrlcja efnahag sinn með auknum peninga-
legum sparnaði heldur en með verðbólgLi-
fjárfestingu, ef þvi er aðeins gefinn kostur 
á tryggum og hentugum sparnaðarform-
um. Þótt vaxtaaukareikningarnir séu að 
því leyti gölluð leið, að með þeim er skap-
að nýtt misræmi innan vaxtakerfisins, 
hafa þeir þegar gert verulegt gagn, ekld 
sizt með því að sýna, hverju vaxtabreyt-
ingar geta áorkað, jafnvel þótt takmarkað-
ar séu. Þeir hafa þess vegna stuðlað að 
auknum skilningu á þessum þætti efna-
hagsmála, en það er mikilvæg forsenda 
allra frekari umbóta á lánsfjármarkaðnum. 

Það sem nú hefur verið rakið, stefnir 
að þeirri niðurstöðu, að meginþátturinn í 
nýskipan á fjármagnsmarkaðnum verði 
að vera raunhæf vaxtastefna, er mið-
ist við jákvæða raunvexti og jafnvægi 
milli framboðs og eftirspurnar á lánsfé. 
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Til þess að ná þessu marki er ekki þörf 
neinna róttækra skipulagsbreytinga, meg-
inforsendurnar eru almennur skilningur 
á mikilvægi heilbrigðrar fjármálastarfsemi 
og pólitísk forusta, sem beygi sig ekki fyr-
ir hagsmunum þeirra, sem telja sér bezt 
borgið undir núverandi skömmtunarkerfi. 
Þótt verðmyndun á frjálsum verðbréfa-
markaði gæti með tímanum orðið mikil-
vægur þáttur í ákvörðun vaxta, er enn 
langt i land, að vextir hér á landi geti á-
kvarðazt fyrst og fremst á markaðsöflum. 
Frekari þróun i átt til jafnvægis verður 
þvi enn um skeið að gerast með opinberum 
vaxtaákvörðunum. Hér á hið sama við og 
um gengismarkaðinn, að smæð hans er of 
mikil til þess, að um eðiilega verðmyndun 
geti orðið að ræða, nema með meiri eða 
minni þátttöku stjórnvalda. 

Til þess að ná jafnvægi á lánamarkaðn-
um við þær aðstæður, sem hér rikja, er 
vafalaust nauðsynlegt að beita bæði breyti-
legum vöxtum og verðtryggingu. Innan 
bankakerfisins eru breytilegir vextir með 
sérstökum verðbótaþætti vafalaust heppi-
legasta leiðin, en i lengri samningum mætti 
ýmist miða við fulla verðtryggingu eða 
breytilega vexti. 

Forréttindi á lánsfjármarkáði 
Mikilvægur þáttur i því að tryggja heild-

arjafnvægi á lánamarkaðnum er að hverfa 
frá forréttindalánveitingum og sérstökum 
vaxtakjörum, sem ýta imdir óhóflega eft-
irspurn eftir lánsfé. Enginn vafi er á því, 
að allar breytingar i þessa átt munu mæta 
verulegri mótspyrnu og jafnvel meiri en 
breyting almennra vaxta. 

1 fyrsta lagi munu margir telja það nán-
ast sjálfsagðan hlut, að svokallaðir undir-
stöðuatvinnuvegir þjóðarinnar njóti for-
réttinda í þessum efnum. Þvi er hér meðal 
annars til að svara, að séu þessir atvinnu-
vegir raunverulega imdirstaða efnahags 
þjóðarinnar, hljóta þeir að geta borgað 
eðlilega jákvæða vexti af starfsfé sinu 
nema þvi aðeins, að þeim séu búin óhag-

stæð rekstrarskilyrði að öðru leyti, t.d. 
með rangri gengisskráningu, óeðlilegri 
skattlagningu eða öðru þvi um liku. Hitt 
skiptir ekki minna máli, að forréttinda-
lánskjör, sem ýta undir óhóflega og van-
hugsaða fjárfestingu, geta orðið þeim at-
vinnuvegum, sem þeirra njóta, til veru-
legrar óþurftar. Er til að mynda ekki full 
ástæða til að ætla, að sú umframfram-
leiðslugeta, sem sérstaklega einkennir bæði 
landbúnað og sjávarútveg hér á landi, eigi 
að verulegu leyti rætur að rekja til slíkrar 
fjárfestingar? 

í öðru lagi munu margir á það benda, 
að eðlilegt sé, að samfélagið geti ýtt undir 
fjárfestingu á tilteknum sviðum, sem talin 
eru mikilvæg frá félagslegu sjónarmiði, t. 
d. ibúðabyggingar láglaunafólks, fram-
kvæmdir vegna byggðaþróunar o.s.frv. 
Liklega eru fáir slíkir markaðshyggju-
menn, að þeir vilji, að rikið hætti með 
öllu að örva fjárfestingu i félagslegum til-
gangi, enda væri slík afstaða byggð á litlu 
pólitisku raunsæi. Vandinn i þessu efni 
er sá, hvernig rikið geti bezt náð félags-
legum markmiðum sinum án þess að 
skekkja um of starfsemi fjármagnsmark-
aðsins. Þann vanda mætti bezt leysa 
með þvi, að draga sem skýrasta marka-
linu milli almennrar lánastarfsemi, 
sem fjármögnuð væri með venjulegum 
markaðskjörum annars vegar, og félags-
legra lána, sem að mestu eða öllu væru 
fjármögnuð með framlögum rikisins hins 
vegar. Það sem mestu máli skiptir er, að 
félagsleg styrktarstarfsemi rikisins komi 
skýrt og greinilega fram, svo hver eigi kost 
á því að skoða hana og meta, i stað þess 
að allur lánamarkaðurinn sé skekktur með 
alls kyns forréttindalánskjörum, sem eng-
inn hefur yfirsýn yfir eða veit, hvað kosta 
þjóðarbúið i raun og veru. 

Breytingar á skattalögum 
Þótt sú vaxta- og lánskjarastefna, sem 

nú hefur verið gerð að umræðu, sé tvi-
mælalaust forsenda raunhæfra endurbóta 
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á fjármagnsmarkaðnum, er ekld að vænta 
viðunandi árangurs, nema samtimis verði 
gerðar verulegar breytingar á þeim ákvæð-
um skattalaga, er varða fjármagnseign og 
tekjur. Hér er einkum um tvö vandamál 
að ræða. 

1 fyrsta lagi er sú mismunun, er á sér 
stað i skattlagningu mismunandi sparnað-
arforma og peningaeignar, þar sem annars 
vegar er mjög takmarkalítið skattfrelsi 
bankainnstæðna og ríkisskuldabréfa, en 
hins vegar full skattlagning allra annarra 
verðbréfa og hlutabréfa. Vegna þess, hve 
erfitt hlýtur að reynast að afnema skatt-
frelsi sparifjár, eins illa og farið hefur 
verið með sparifjáreigendur undanfarin ár, 
er varla um annan kost að ræða en að 
draga verulega úr skattlagningu annarra 
sparnaðarforma. Er þá sérstaklega æskilegt 
að búa svo um hnútana, að fjárfesting i 
hlutabréfum verði eftirsóknarverðari en 
verið hefur, en með þvi móti mætti örugg-
lega bæta verulega úr hinni veiku eigin-
fjárstöðu íslenzkra fyrirtækja og hvetja til 
almennari þátttöku i atvinnurekstri. 

1 öðru lagi er orðin brýn nauðsyn á þvi, 
að íslenzk skattalög viðurkenni i miklu rík-
ari mæli en verið hefur, að við búum i 
verðbólguþjóðfélagi, og óhjákvæmilegt sé 
að taka tillit til þess bæði við ákvörðun 
skattskyldra tekna og skattlagningu bæði á 
vöxtum og verðbótum. Hér er um að ræða 
yfirgripsmeira mál en svo, að tilraun verði 
gerð til þess að gera þvi skil í þessari 
grein en telja má það einn megingalla 
skattafrumvarpsins, sem lagt var fram í 
vor, að ekki skuli hafa verið reynt að leysa 
þennan vanda. 

Skilyrði og kostir jafnvœgisstefnu 
Nú hefur verið reynt i stórum og ein-

földum dráttum að gera grein fyrir þróun 
lánsfjármarkaðsins hér á landi og þeim 
vandamálum, sem þar hafa verið sam-
fara verðbólgu og neikvæðri ávöxtun fjár-
magns. Og einnig hefur verið rætt um 
nokkur helztu skilyrði þess, að unnt sé að 

koma á heildarjafnvægi og stórauknu 
framboði lánsfjár með þvi að beita hreyfan-
legum vöxtum og verðtryggingu og draga 
úr þeirri margvislegu mismunu, sem nú 
ríkir i þessum efnum. Þótt nálgast megi 
þetta markmið i áföngum með svipuðum 
leiðréttingum á vaxtakerfinu og átt hafa 
sér stað að undanförnu, væri vafalaust 
heppilegra, ef hægt væri að ná því á til-
tölulega stuttum tima og í stórum skref-
um. Sannleikurinn er sá, að sú skoðun er 
furðu útbreidd, að ekki sé hægt að ná 
jafnvægi á lánsfjármarkaðnum með breyt-
ingum lánskjara, hér sé um að ræða óseðj-
andi eftirspurn eftir lánsfé, sem aðeins 
verði haldið í skefjum með skömmtunar-
aðgerðum. Þetta er vitaskuld alger fjar-
stæða, en slíkum skoðunum vex ætíð fylgi, 
þegar memi hafa búið um langan aldur 
við haftakerfi. Eins og nefnt var áðan, 
voru margir alveg jafn vantrúaðir á það 
eftir haftatimabil eftirstriðsáranna, að hér 
á landi væri nokkurn tima hægt að koma 
á frjálsum innflutningi án þess að stefna 
greiðslujöfnuði þjóðarinnar i voða. Kost-
urinn við að gera leiðréttingar af þessu 
tagi tiltölulega hratt felst fyrst og fremst 
i því, að þá er minni hætta á því, að menn 
snúi við á miðri leið, áður en hinn jákvæði 
árangur er farinn að koma greinilega í 
ljós. En hver er þá þessi jákvæði árangur, 
sem búast má við, ef tekin er upp jafn-
vægisstefna á lánsfjármarkaðnum? 

Fyrst er að nefna stóraukið framboð á 
innlendu lánsfé, þar sem enginn vafi er á 
því, að jákvæðir raunvextir mundu kalla 
fram stóraukinn peningalegan sparnað. 
Aðeins það eitt, að innstæður bankakerfis-
ins kæmust upp í sama hlutfallslegt gildi 
og þær voru i fyrir sex árum, mundi auka 
lánsfjárframboðið i landinu um meira en 
40 milljarða króna. Vantaði þó mikið á, 
að vel væri búið að sparifjáreigendum á 
þeim tima. Aukinn innlendur sparnaður, 
sem i þessu fælist, mundi bæði verða til 
þess að styrkja viðskiptajöfnuðinn og draga 
úr erlendum lántökum. 
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1 öðru lagi á að fást betri nýting og hag-
stæðari dreifing fjármagns, þar sem öll at-
vinnustarfsemi hefði jafnan aðgang að 
lánsfé og jákvæðir raunvextir mundu 
tryggja, að fjárfestingarákvarðanir yrðu 
byggðar á mati manna á raunverulegum 
afrakstri fjárfestingarinnar en ekki á von 
um verðbólgugróða. 

I þriðja lagi er heilbrigður fjármagns-
markaður mikilvæg forsenda raunhæfrar 
samkeppni á öðrum sviðum. Lánsfjár-
skömmtun hefur óhjákvæmilega tilhneig-
ingu til þess að halda fjármagnsstraumn-
um í föstu fari, og hún dregur þannig úr 
hreyfanleika fjámiagns til nýrra og upp-
vaxandi fyrirtækja og starfsgreina, og dreg-
ur þannig úr tækifærum þeirra til að 
keppa á jafnréttisgrundvelli við þá, sem 
fyrir eru á markaðnum. 

I fjórða lagi er viðunandi ávöxtun á inn. 
lendum markaði og hreyfanlegir vextir 
helzta skilvrði þess, að unnt sé að auka 
frjálsræði í gjaldeyrisviðskiptum, þar sem 
með þvi einu móti er hægt að jafna metin 
á milli eignar i innlendum og erlendum 
gjaldej'ri. 

Og i fimmta og síðasta lagi hniga að þvi 
sterk rök, að með jákvæðri raunvaxta-
stefnu og verðtryggingu megi ekki aðeins 
draga úr mörgum óheppilegustu afleiðing-
um verðbólgunnar, heldur eyða þeirri rót-
grónu umframeftirspum á lánsfjármark-
aðnum, sem er veigamikill þáttur i sjálfri 
verðbólguþróuninni. 

Nú er komið að lokum þessa máls, þar 
sem reynt hefur verið að leiða rök að því, 
að það sé bæði efnahagslega farsælt og 
framkvæmanlegt að láta markaðsöflin ráða 

miklu meiru á fjármagnsmarkaðnum en 
verið hefur til þessa. Þótt flestir sjái van-
kanta á því ástandi, sem nú ríkir i láns-
fjármálum, vantar enn mikið á það, að 
nægilegur almennur skilningur sé á þeim 
aðgerðum til úrbóta, sem hér hafa verið 
gerðar að umtalsefni. Gætir þá bæði van-
trúar á það, að breytt lánskjör muni skila 
þeim árangri, sem um er talað, en þó e.t.v. 
ekki síður af ótta við það, að markaðsöfl-
in muni með einhverjum hætti takmarka 
tækifæri 'stjórnvalda til þess að hafa áhrif 
á hagþróunina og ganga þannig i berhögg 
við hin margvíslegu félagslegu sjónarmið, 
sem ráðandi eru í nútíma þjóðfélagi. Að 
svo miklu leyti, sem markaðskerfið sviptir 
stjórnvöld þeim tækifærum til mismunar, 
sem lánsfjárskömmtunin færir þeim í dag, 
á þessi ótti vissulega við rök að styðjast. 
Hitt hefur reynsla margra annarra þjóða 
sýnt að engin mótsetning þarf að vera á 
milli þess annars vegar að láta markaðs-
öflun ráða verðmyndun og dreifingu fram-
leiðsluþátta, og hins vegar þeirri eðlilegu 
viðleitni stjórnvalda að setja efnahagsstarf-
seminni ákveðin félagsleg markmið. Ef við 
viljum ekki nýta efnahagslega kosti mark-
aðsins, þar sem þeir eru ótvirætt fyrir 
hendi, þrengjum við aðeins svigrúmið til 
hag\raxtar og þar með tækifærin til fé-
lagslegra umbóta. Engin tiltekin stefna i 
vaxta- og verðtryggingarmálum er tak-
mark í sjálfu sér, heldur ber að beita 
þessum hagstjórnartækjum, eins og öðrum, 
fordómalaust til þess að ná þeim efnahags-
legu marlaniðum, sem þjóðin telur mikil-
vægust á hverjum tima. 



Ragnar Árnason: 

Grundvallaralriði í f iskihagfræði 

1. Inngangur* 

Undanfarin ár hafa orðið miklar um-
ræður um nýtingu okkar Islendinga á fiski-
stofnum þeim, sem hafast við undan 
ströndum landsins. Tilefni þessarar um-
ræðu er nærtækt. Hrun norsk-íslenska síld-
arstofnsins og endurteknar aðvaranir fiski-
fræðinga þess efnis, að slík kunni að verða 
örlög annarra enn þýðingarmeiri fiski-
stofna ásamt staðfestingu þessara aðvarana 
í síminnkandi þorskfiskafla, hafa opnað 
augu manna fyrir þvi, að auðlindir land-
grunnsins eru takmarkaðar og hagkvæm 
nýting þeirra gerist ekki á sjálfvirkan hátt. 
Jafnframt hafa útfærslur islensku fisk-
veiðilögsögunnar á þessum áratug orðið 
til þess, að við Islendingar sitjum nú, í 
fyrsta sinn í margar aldir, þvi sem næst 
einir að fiskistofnum landgrunnsins. Vegna 

* Ég þakka Gylfa Árnasyni verkfræðinema, Jóni 
Sigurðssyni forstjóra Þjóðhagsstofnunar og Sigurði 
B. Stefánssyni hagfræðingi yfirlestur uppkasts að 
þessari grein og þær mörgu gagnlegu ábendingar 
og athugasemdir, sem þeir gerðu við það tækifæri. 
Þeir gallar, sem enn finnast á greininni, eru þó 
að sjálfsögðu min sök en ekki þeirra. 

Einnig þakka ég Þjóðhagsstofnun margvíslega 
aðstoð við gerð þessa verks. 

þessara nýfengnu yfirráða og þeirrar þekk-
ingar á fiski- og hagfræði, sem við höfum 
aðgang að, er nú bersýnilegt öllum þeim, 
sem um þessi mál hugsa, að það er undir 
landsmönnum sjálfum komið, hvort fiski-
stofnarnir hér við land eru skynsamlega 
nýttir eða ekki. 

Nýting fiskistofna er ákaflega fjölþætt 
vandamál, sem tvímælalaust hefur áhrif á 
flestum sviðum þjóðlifsins. I þessari grein 
er viðfangsefnið þó einungis hinn hag-
ræni þáttur þess. Hagræna vandamálið við 
nýtingu islenskra fiskistofna er að skipa 
hinum takmörkuðu framleiðsluþáttum, þar 
á meðal fiskistofnunum sjálfum þannig, 
að sköpun efnahagslegra gæða sé í há-
marki. Sýnist mér, að flestir þeir, sem um 
þessi mál hafa fjallað, hafi tekið þennan 
eða mjög áþekkan hagrænan pól i hæðina. 
Þrátt fyrir það hefur framlag islenskra 
hagfræðinga til umræðunnar verið næsta 
litið. Það helsta, sem birst hefur, eru grein-
ar Bjarna B. Jónssonar i Fjármálat. 1975 
um auðlindaskatt og „Þættir úr fiskihag-
fræði" eftir Gylfa Þ. Gislason í Fjármála-
tíðindum 1977. Einnig er rétt að geta rits 
Kristjáns Friðrikssonar frá 1974, „Farsæld-
arrikið og manngildisstefnan", þar sem 
gerð var virðingarverð tilraun til að reifa 
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vandamálið á hagfræðilegan hátt1). Enda 
þótt ritverk þessi séu vissulega mikilvæg 
f}rrir umræðuna um nýtingu islenskra 
fiskistofna, fjalla þau einungis að litlu leyti 
um hina fræðilegu fiskihagfræði. Það staf-
ar þó ekki af því, að hagfræðin sem slik 
hafi litið um vandamál nýtingar endur-
nýjanlegra náttúruauðlinda að segja. öðru 
nær. Undanfarna tvo áratugi hefur mikið 
fræðilegt starf verið unnið á sviði hagfræði 
endurnýjanlegra náttúruauðlinda, einkum 
fiskihagfræði, og á síðustu árum hafa fram-
farirnar verið sérstaklega örar. Hvgg ég, 
að nú sé svo komið, að nær öll þýðingar-
mestu hagkvæmnisvandamálin hafi verið 
útskýrð og leyst fræðilega, enda þótt mikið 
starf sé enn óunnið í hagnýtingu þessara 
lausna, eins og nærri má geta. 

Markmið þessarar greinar er að setja 
fram á skilmerkilegan hátt grundvallarat-
riði fiskihagfræðinnar, þannig að fram 
komi samfelld og heilleg mynd, þótt ein-
föld sé, af forsendum, aðferð og niðurstöð-
um þessara fræða. Þótt hér sé fjallað um 
fiskihagfræði sérstaklega, á líka það, sem 
lýst verður, við um endurnýjanlegar nátt-
úruauðlindir yfirleitt. Það má til að mynda 
hæglega nota til þess að fjalla um nýtingu 
íslenskra afrétta til sauðfjárbeitar. 

I þvi skyni að gera efnið skýrt og gagn-
ort verður beitt algengum stærðfræðileg-
um aðferðum í framsetningu og greiningu. 
Það, sem ávinnst í nákvæmni með þessu 
móti, kann þó i sumum tilvikum að vera 
á kostnað skiljanleika. Til að mæta þeim 
erfiðleika hef ég tekið þann kost að út-
skýra meginatriði röksemdafærslunnar 
með línuritum og texta auk hinnar stærð-
fræðilegu framsetningar. H}^gg ég, að á 
þennan hátt sé lesendum gefinn kostur á 
að tileinka sér meginefni greinarinnar með 

T) Auk þessa hefur doktorsritgerð Rögnvaldar 
Hannessonar um hagkvæmnisvandamál í fiskveið-
um verið gefin út í Sviþjóð. Þetta verk hefur þó 
ekki komið fyrir margra sjónir á Islandi, að því 
er best ég veit. 

þvi að lesa vandlega annað hvort stærð-
fræðimálið eða texta og linurit. 

Hér verður einungis fjallað um hina 
ótímatengdu (static) mynd fiskihagfræð-
innar. Þessi takmörkun er ekki eins alvar-
leg og virðast kann í fljótu bragði, þvi að 
flestar tímatengdu (dynamic) niðurstöð-
urnar eru fremur sjálfsagðar útvikkanir 
hinna ótímatengdu. Þá mun lesandinn 
fljótlega verða þess var, að líkanið er i öðr-
um veigamiklum atriðum ákaflega einföld-
uð mynd þess fiskveiðiraunveruleika, sem 
rikir á Islandi. í reynd kemur það þó ekki 
verulega að sök, því að næsta auðvelt er að 
gera ráð fyrir flóknari fallsamböndum inn-
an ramma þessa grundvallarlikans. 

Auk grundvallaratriða i fræðilegri fiski-
hagfræði verða nokkrar niðurstöður af beit-
ingu þessara kenninga á íslenskar þorsk-
veiðar birtar. Tilgangurinn er annars veg-
ar sá að gefa dæmi um notkun þessara 
fræða i reynd og hins vegar sá að veita 
nýjum tölulegum upplýsingum inn i um-
ræður um þessi mál. 

2. Fallsambönd. 
Fyrsta skrefið til skilnings á fiskihag-

fræði er að átta sig á þvi, að fiskistofnar 
eru endurnýjanlegar náttúruauðlindir, sem 
vaxa (eða rýrna) samkvæmt vissum nátt-
úrulögmálum. Eitt einfaldasta likanið af 
slikri náttúruauðlind er það, sem kennt 
er við kanadíska fiskifræðinginn M. Scha-
efer (Schaefer 1957). I Schaefer likaninu 
er litið á fiskistofninn sem eina heild eða 
massa (og þannig slegið striki yfir t.d. 
árgangaskiptingu), hvers vöxtur ákvarðast 
af magni auðlindarinnar á hverju augna-
bliki. Þetta má tákna með eftirfarandi fall-
sambandi 

x = dx/dt = G(x) , (1) 
þar sem x er magn náttúruauðlindarinnar 
t.d. heildarþungi hennar, x er breyting 
heildarþungans á hverju andartaki, t er 
tími og G(-) er fallið, sem kveður á um 
sambandið á milli breytingar á heildar-
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Mynd i. 
þunganum og heildarþungans. Líffræðileg-
ar tilraunir (Lotka 1956, Beverton & Holt 
1957 og Cunningham 1959) benda til þess, 
að Schaefer likanið sé viðunandi lýsing á 
vexti fjölmargra lífvera m. a. fiskistofna, 
og fallsambandið G(-) sé i megindráttum 
parabólulagað likt og sýnt er á mynd 1. 
Eins og sjá má af mynd 1 minnkar heild-
arþungi fislcistofns (eða hverrar þeirrar 
endurnýjanlegrar náttúruauðlindar, sem 
myndin er talin lýsa), þegar stofnstærð 
hans er minni en nemur x. Heildarþung-
inn vex hins vegar, ef stofnstærðin er meiri 
en x og minni en x. Þessar vaxtartilhneig-
ingar eru gefnar til kynna með litlum örv-
um í mynd 1. x er þvi óstöðug jafnvægis-
stærð fiskistofnsins. Smávægilegt frávik frá 
x hefur annað hvort í för með sér vöxt 
stofnstærðar til x eða útrýmingu stofnsins. 
x er því einnig minnsta lifvænlega stofn-
stærð fiskistofnsins. "Ýmsar orsakir geta 
valdið því, að minnsta lifvænlega stofn-
stærð er stærri en núll, og er óþarfi að 
tíunda þær hér, enda lesandinn eflaust 
fullfær um að geta sér til um flestar þeirra 
sjálfur. Sé stofnstærð meiri en nemur x 
fer stofninn minnkandi til dæmis vegna 
fæðuskorts. Samkvæmt þessu og þvi, sem 

áður hefur verið sagt, er x þvi stöðug jafn-
vægisstærð fiskistofnsins. x er með öðrum 
orðum væntanleg stærð ónj'tjaðs fiski-
stofns. Að síðustu sjáum við, að vöxtur 
fiskistofnsins er i hámarki, þegar stofn-
stærð er x0. 

Ofangreindar forsendur um fallsam-
bandið G(• )5 sem hér eftir verður nefnt 
vaxtarfall auðlindarinnar, má rita á stærð-
fræðimáli 
G(0) = G(x) = G(x) = 0 og x < x. 
Gx(x0) = 0,2) þar sem x ^ x0 x. 
Gxx(x) < 0 , 1 / x. 

Við víkjum nú frá hinni líffræðilegu hlið 
fiskihagfræðinnar að hinum hreinrækt-
uðu hagfræðilegu hlutum likansins. Við 
munum gera ráð fjnrir því, að ein eða fleiri 
hageindir, sem nefna má fyrirtæki, nýti 
umræddan fiskistofn. Við gerum ennfrem-
ur ráð fyrir því, að aflamagn sérhvers 
fyrirtækis ráðist af tvennu: I fyrsta lagi 
ráðist það af þeirri sókn, sem fyrirtækið 
beitir, og er þá hugtakið sókn notað sem 
samheiti hinna fjölmörgu framleiðsluþátta 
svo sem vinnuafls, véla, tækja og annars 
fjármagns, sem fyrirtækin nota til að afla 
fiskjar. 1 öðru lagi ráðist aflamagnið af 
því fiskmagni, sem er á miðunum, þ. e. 
stofnstærðinni. Sé aflinn táknaður með 
bókstafnum y, sóknin með e og stærð fiski-
stofnsins með x eins og áður, má rita þetta 
framleiðslufall á eftirfarandi hátt 

y = Y(e, x). (2) 
Við gerum þá eðlilegu forsendu, að afli 
vaxi með sókn og fiskimagni að öðru ó-
breyttu. Á stærðfræðimáli 
Y e > 0 , Y x > 0 . 
Ennfremur gerum við ráð fyrir þvi, að lög-
mál minnkandi jaðarafraksturs riki þ.e.a.s. 
Yce < 0, Yxx s£ 0. 

2 ) Gx táknar fyrstu afleiðu fallsins G (•) með til-
liti til x. Verða afleiður táknaðar á þennan 
hátt hér að neðan. 
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Mynd 2. 
Þessi siðari forsenda um lögun framleiðslu-
fallsins er ekki bráðnauðsynleg fyrir rök-
semdafærsluna, sem á eftir kemur. Hún 
tryggir það hins vegar, að fallið verður 
hvelft (convex), sem einfaldar stærðfræð-
ina i hámörkunardæmunum verulega. 
Framleiðslufallinu má þá lýsa með línu-
riti, þar sem auk ofangreindra forsendna 
er gengið að því vísu, að án sóknar fáist 
enginn afli. 
Mynd 2 sýnir mismunandi framleiðsluföll 
i (e, y) planinu. Þessi föll miðast við þrjár 
mismunandi stofnstærðir; x3, sem er stærii 
en x2 ; x2, sem er stærri en x^; og x^. 

Auk framleiðslufallsins eiga fyrirtækin 
við kostnaðarfall að etja. Það er fallsam-
band, sem lýsir þeim kostnaði, sem fyrir-
tækin verða fyrir, er þau beita þeim hag-
rænu framleiðsluþáttum, sem einu nafni 
voru nefndir sókn hér að framan. Sé kostn-
aður táknaður með bókstafnum c, má rita 
kostnaðarfallið sem 
c = C(e). / ^ (3) 
Við gerum ráð fyrir þvi, að kostnaður vaxi 
með sókn það er að segja 
Ce > 0, 
og jaðarkostnaður sé ekki fallandi (t.d. 
vegna minnkandi jaðarafraksturs) eða 
C e e £ 0 . 

Mynd 3. 
Samkvæmt þessu má draga kostnaðarfallið 
líkt og gert er í mynd 3, þar sem ennfrem-
ur hefur verið gert ráð fyrir þvi, að engin 
sókn kosti ekkert. 

Að síðustu eru hinar liffræðilegu og hag-
fræðilegu hliðar likansins tengdar saman 
með einföldum hætti. í stuttu máli er 
gert ráð fyrir þvi, að vöxtur fiskistofns, 
sem hagnýttur er, sé vöxtur hans við nátt-
úrlegar aðstæður, það er að segja ef hann 
væri ónytjaður, að frádregnum þeim afla, 
sem tekinn er úr stofninum. Þetta má rita 
x = G(x) — y , (4) 
sem er vaxtarfall þess fiskistofns, eða 
hverrar annarrar endurnýjanlegrar nátt-
úruauðlindar, sem nytjuð er. 

Þar með er sviðsetningu vandamálsins 
lokið. Við höfum skýrgreint fiskistofn og 
vaxtarfall hans, útgerðarfyrirtæki og 
kostnaðar- og framleiðsluföll þeirra og sam-
hengið á milli þessara þátta. Hygg ég, að 
þessi einfalda sviðsetning brjóti ekki i höf-
uðdráttum i bága við islenskan fiskveiði-
raunveruleika. 

3. Jafnstöðuaflafall. 
Hugtakið jafnstöðuafli (steady state 

yield) eða varanlegur afli (sustainable 
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yield) hefur til skamms tima gegnt lykil-
hlutverki í ótímatengdri fiskihagfræði (sjá 
Gordon 1954, Scott 1955, Turvey 1964 og 
Gould 1972), enda mun það koma á dag-
inn, að heppilegt verður að nota þetta hug-
tak til að útskýra greininguna hér að neð-
an. Það er þvi rétt að gera í stórum drátt-
um grein fyrir jafnstöðuaflafallinu og 
tengslum þess við þau fallsambönd, sem 
þegar hafa verið kynnt. 

Jafnstöðuafli er skýrgreindur sem sá afli, 
sem taka má til langframa úr fiskistofni 
(eða annarri endurnýjanlegri náttúruauð-
lind), þannig að stofninn vaxi hvorki né 
minnki. Af jöfnu (1) og mynd 1 má hæg-
lega ráða, að til sérhverrar stofnstærðar x, 
svari einn jafnstöðuafli, y, sem nemur 
vexti fiskistofnsins við þessa stofnstærð. Til 
að ná þeim afla þarf ennfremur vissa sókn, 
e, samkvæmt framleiðslufallinu. Sé þessi 
hugaræfing endurtekin fæst röð hnita á 
milli y og e. Þessi hnit mynda jafnstöðu-
aflafallið. 

Heldur formlegri en að öðru leyti jafn-
gildi útleiðsla á jafnstöðuaflafallinu er eft-
irfarandi: í jafnstöðu má fiskistofninn 
hvorki vaxa né minnka. Þess vegna gildir 
eftirfarandi skilyrði samkvæmt jöfnu (4) 
x = G(x) — y = 0. 
Jafna (2) gildir sem fyrr 
y = Y(e, x). 
Þetta eru tvær jöfnur í þremur óþekktum 
breytum; e, x og y. Við næsta algeng 
stærðfræðileg skilyrði má leysa þessar jöfn-
ur saman fyrir e og y og finna 
y = F(e), (5) 
sem er jafnstöðuaflafallið. 

Sýna má fram á það (Ragnar Árnason 
1977) með samanburðarkyrrstöðuaðferð-
um (comparative statics), að jafnstöðuafla-
fallið hefur þá lögun, sem sýnd er í mynd 
4. 

Sé sókn meiri en nemur e0, er jafnstöðu-
afli enginn. Það stafar af þvi, að sú stofn-

stærð, sem svarar til e0, er minni en 

Mynd 4. 
minnsta lifvænlega stofnstærð. Viðkom-
andi fiskistofn þolir því ekki sókn, sem er 
meiri en e0 og eyðist gersamlega, ef meiri 
sókn er viðhaldið til langframa. Sýna má 
fram á það (Ragnar Árnason 1977), að sé 
x > , þ.e. minnsta lifvænlega stofnstærð 
er stærri en núll, þá er y0 stærri en núll, 
likt og sýnt er á mynd 4. 

4. Greining. 

Nú er komið að því að hefja hina eig-
inlegu greiningu. Fyrst mun verða fundin 
hagkvæmasta nýting auðlindarinnar. Sú 
lausn mun siðan verða borin saman við 
niðurstöður frjálsrar, óheftrar nýtingar á 
náttúruauðlindinni, sem ég hef kosið að 
nefna markaðslausnina. Tvenns konar 
frjáls nýting verður ihuguð. í fyrra til-
vikinu, sem ég nefni óupplýsta markaðs-
lausn, gera útgerðaraðilar sér enga grein 
fyrir vaxtarfalli fiskistofnsins. I seinna 
tilvikinu gera öll útgerðarfyrirtækin sér 
grein fyrir vaxtarfalli fiskistofnsins. 
Gegnir það dæmi þvi heitinu upplýst mark-
aðslausn. Lesandanum verður látið það 
eftir að ákveða, hvort dæmið hann telur 
betur eiga \dð íslenskar aðstæður. Það 

mun nefnilega koma á daginn, að svo fram-
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arlega sem útgerðarfyrirtækin eru ekki 
þeim mun færri, er hverfandi munur á 
niðurstöðum beggja þessara dæma. 

4.1. Hagkvæmasta nýting fiskistofns. 
Hagkvæmasta nýting fiskistofns, eða 

annarra auðlinda, er sú, sem hámarkar vel-
ferð þjóðfélagsþegnanna. Velferð er hins 
vegar hugtak, sem erfitt er að henda reið-
ur á, þegar fengist er við raunverulegar 
hagstærðir. Ég mun þvi fara þá þjóð-
braut i velferðarhagfræðinni, sem kennd 
er við þá J. Hicks og N. Kaldor og nefnd 
Hicks-Kaldor viðmiðið. Inntak þess er nán-
ast það, að slegið er striki yfir tekjudreif-
ingarvandamál, en allt, sem eykur verð-
mæti heildarframleiðslu, er talið hag-
kvæmnisauki. Með viðeigandi tekjudreif-
ingu má siðan ávallt umbreyta hagkvæmn-
isauka i velferðarauka i samræmi við Pa-
reto viðmiðið. Niðurstaða þessarar rök-
semdarfærslu er því sú, að séu öll verð 
„rétt"3), jafngildir hámörkun hagnaðar af 
nýtingu auðlindar hámörkun á hagkvæmni 
með tilliti til auðlindarinnar. Þess vegna 
er réttmætt að leggja hámörkun hagnaðar 
af fiskveiðum að jöfnu við hagkvæmustu 
nýtingu fiskistofna.4) 

Hagnaður er mismunur tekna og kostn-
aðar og má rita sem 

7T = p • Y(e, x) — C(e), 

þar sem p er verð hverrar aflaeiningar, en 
7r er hagnaðurinn. Hagnað ber að há-
marka með hliðsjón af öllum hliðarskiljnrð-
um vandamálsins. I þessu einfalda likani 
er vaxtarfall fiskistofnsins eina hliðarskil-
yrðið. 1 ótimatengdri greiningu fjöllum 
við um fiskistofna i jafnstöðu (steady 
state). Það merkir, að stofnstærð vex 

3 ) „Rétt" eru þau verð, sem endurspegla nákvæm-
lega þann þjóðfélagslega jaðarkostnað, sem fram-
leiðsla viðkomandi vöru krefst. Rétt verð eru 
jöfn svonefndum skuggaverðum, sem síðar 
verður nánar um rætt. 

4 ) I reynd draga röng verð úr notagildi þessarar 
aðferðar. 

hvorld né minnkar. Vaxtarhliðarskilyrðið 
er þvi 
x = G(x) — Y(e, x) = 0. 
Hagkvæmasta lausn er nú fundin með því 
að hámarka Lagrangefallið 
L = p . Y ( e , x ) - C ( e ) - A . ( Y ( e , x ) 
- G ( x ) ) , 
með tilliti til sóknar og stærðar fiskistofns-
ins. Nauðsynleg skilyrði fyrir hámarki, 
sem reyndar eru einnig nægileg, þar sem 
7r er hvelft fall, eru 
SL./Se = p-Ye—C0—X-Ye = 0, t 
SL/Sx = p-Yx—A-Yx+A-Gx = 0, L (6) 
SL/SA = G(x)—Y(e, x ) = 0 . J 

Fyrstu tvær jöfnurnar i (6) má einnig rita 
(p—X) Ye = Ce, (7) 
og 
x = p . (Y x / (Y x — Gx ) ) . (8) 
Lagrange-margfaldarinn, X, er, eins og 
kunnugt er, skuggaverð auðlindarinnar. 
Það verð er jafnt þeim hagnaðarauka, sem 
verða myndi við hagkvæmustu sókn, ef 
auðlindin væri aukin um eina einingu. 
Samkvæmt svonefndum Kuhn-Tucker 
skilyrðum, sem eru stærðfræðilegs eðlis, 
er X stærri en 0, þegar hagnaður er i há-
marki. Þessi túlkun á X gerir okkur kleift 
að skilja líkingu (7), sem felur í sér eitt 
lykilatriðið i fiskihagfræði og reyndar hag-
fræði endurnýjanlegra náttúruauðlinda 
yfirleitt. Liking (7) fræðir okkur á þvi 
að til að hámarka hagnað af fiskveiðum i 
jafnstöðu, skal aðlaga sókn, uns jaðartekj-
ur af sókn áS frádregnu skuggaverÖi fiski-
stofnsins eru orðnar jafnar jaðarkostnaði 
sóknarinnar. Þessi niðurstaða er að því 
leyti frábrugðin gamalkunnum klassiskum 
hámörkunarskilyrðum, að einn fram-
leiðsluþátturinn, magn fiskistofnsins, er 
ekki goldinn verði á markaðnum, enda þótt 
hann sé af skornum skammti. Það er því 
nauðsynlegt að leiðrétta klassisku jaðar-
skilyrðin með tilliti til þessa. Sá leiðrétt-
ingarliður er X • Ye i jöfnu (7). 
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43. Upplýst markáðslausn. 
1 þessu dæmi gera fyrirtækin sér fulla 

grein fyrir því, að auðlindin, sem þau nýta, 
er takmörkuð að magni og vex samkvæmt 
tilteknu náttúrulögmáli. Fyrirtækin átta 
sig á því, að þeirra eigin afli hefur áhrif 
á vöxt auðlindarinnar, en einnig þvi, að 
þau ráða engu um sókn, sem hin fyrirtækin 
í greininni kjósa að beita. Fyrirtækin í 
þessu dæmi munu því leitast við að há-
marka hagnað af veiðum með tilliti til 
sóknar sinnar og þess hluta af stærð fiski-
stofnsins, sem þau geta haft áhrif á. 

Sé nú gert ráð fyrir þvi, til að einfalda 
stærðfræðina, að fyrirtækin séu öll eins, 
má rita vaxtarfall auðlindarinnar sem 

x = G(x) — % y l = G(x) — N • y, 
i=l 

Séu öll fallsamböndin þekkt, má leysa 
jöfnur (6) og finna þannig tölulegar lausn-
ir fyrir hagkvæmustu sókn og stærðir 
fiskistofna, sem nefna má e* og x*. Afli 
við hagkvæmustu sókn fæst síðan með þvi 
að leysa jöfnu (2). 

4.2. Óupplýst markaSslausn. 

I þessu dæmi gera fyrirtækin sér ekki 
grein fyrir því lögmáli, sem ræður stærð 
viðkomandi fiskistofns. Einkum og sér í 
lagi sjá fyrirtækin ekki samhengið á milh 
eigin sóknar og stærðar fiskistofnsins i 
framtíðinni. Fyrirtækin lita þvi svo á, að 
stærð fiskistofnsins sé utan þeirra áhrifa-
sviðs og leitast við að hámarka hagnað 
með tilliti til þeirrar einu stýribreytu, sem 
þau telja sig ráða yfir, þ.e. sóknarinnar. 
Á stærðfræðimáli reyna fyrirtækin þvi að 
hámarka TT = p • Y(e, x) — C(e), 

e 

þar sem x táknar það, að stærð fiskistofns-
ins er talin ytri (exogeneous) breyta við 
hámörkunina. Lausn þessa vandamáls er 
hið gamalkunna skilyrði 
P • Ye = Ce, (9) 
sem kveður á um það, að breyta eigi sókn 
uns jaðartekjur eru jafnar jaðarkostnaði. 

Samanburður á jöfnu (9) og (7) sýnir, 
að óupplýst markaðslausn er eklíi sú sama 
og hagkvæmasta lausn. Óupplýst markaðs-
lausn er því óhagkvæm. Óhagkvæmnin 
stafar af þvi, að óupplýst markaðslausn 
tekur ekki tillit til vaxtafalls auðlindarinn-
ar, og skuggaverð auðlindarinnar, X, er þvi 
ekki dregið frá jaðartekjum eins og í hag-
kvæmustu lausn. Við sjáum enn fremur, 
að óupplýst markaðslausn felur i sér meiri 
sókn en hagkvæmasta lausn,5) og þá einn-
ig lægri jafnstöðustofnstærð fiskistofnsins, 
þar eð jafnstöðustofnstærð lækkar með 
sókn (sjá Ragnar Árnason 1977). 

Til að sjá það þarf aðeins að átta sig á því, að 
p • Yfi > (p—A) ' Ye , þar eð X > 0, og minnast 
þess, að Ye fellur með e og Cc fellur ekki með e. 

þar sem N er fjöld fyrirtækjanna og y1 er 
afli i-tta fyrirtækisins. 

Lagrange-fall þessa hámörkunar\randa-
máls er 
L = p • Y(e, x) — C(e) — /*.• (N • Y(e, x) 
— G(x) ) . 
Nauðsynleg og nægileg skilyrði fyrir há-
mörkun hagnaðar hvers fyrirtækis eru 
S L / S e = P • Y e — C e — /i • Y e = 0 , 1 
S L / S x = p • Y x — / r N - Y x + n - G x = 0 , [ ( 1 0 ) 
S L / S / Í , = G ( X ) — N - Y ( e , x ) =0, J 

þar sem notuð hefur verið sú forsenda, 
að fyrirtækin séu öll eins og því einnig 
sókn þeirra, afli og kostnaður i jafnstöðu. 
Þess vegna gilda jöfnur (10), sem leiddar 
eru út fyrir eitt fyrirtæki, einnig fyrir öll 
fyrirtækin. Fyrir þessa útgerð i heild gilda 
þvi 
(p — /x) • Ye = Ce, (11) 
og 
/a = p • Yx / (N • Yx — Gx). (12) 
Lagrange-margfaldarinn /x, er nú skugga-
verð auðlindarinnar frá sjónarmiði hvers 
fyrirtækis. Eins og rætt var í kafla 4.1 
hér að framan er /x stærra en núll við há-



GRUNDVALLARATRIÐI í FISKIHAGFRÆÐÍ 205 

mark hagnaðar. Sé jafna (11) borin saman 
við samsvarandi lausn fyrir hagkvæmustu 
sókn, jöfnu (7), kemur i ljós, að upplýst 
markaðslausn hefur sama form og hag-
kvæmasta lausn. Tekið er tillit til skugga-
verðs auðlindarinnar við jöfnun jaðartekna 
og -kostnaðar. Miðað við óupplýsta mark-
aðslausn er hér þvi um ótvíræða endurbót 
að ræða. Á hinn bóginn er það skuggaverð, 
sem hér er miðað við, /x, jafnan lægra en 
skuggaverð auðlindarinnar i hagkvæmustu 
stöðu, X. Samanburður á likingu (12) við 
likingu (8) sýnir, að /x = \ þá og þvi að-
eins að eitt fyrirtæki nýti fiskistofninn. 
Af þessu drögum við þá ályktun, að for-
senda þess, að markaðurinn finni hag-
kvæmustu lausn fyrir nýtingu endurnýj-
anlegrar nátturuauðlindar án afskipta mið-
stjórnarvalds, sé sú, að eitt fyrirtæki einoki 
auðlindina. Er hér um að ræða umhugsun-
arverða mótsögn við eina helstu niðurstöðu 
klassiskrar markaðshagfræði, þá að sam-
keppni á milli margra smárra fyrirtækja 
sé forsenda hagkvæmni. Af jöfnu (12) 
sjámii við ennfremur, að skuggaverð auð-
lindarinnar frá sjónarmiði fyrirtækjanna, 
H, lækkar eftir þvi sem fyrirtækjunum 
fjölgar og i markgildi er þetta skuggaverð 
núll, eða 

lim /x = 0. 
N->co 
Þannig nálgast upplýst markaðslausn 
óupplýsta markaðslausn, en fyrirtækjun-
um fjölgar. Þegar upplýstu fyrirtækin 
verða óendanlega mörg, verða lausnirnar 
nákvæmlega þær sömu, en löngu áður 
verður munurinn á milli þeirra óveruleg-
ur. Lækkun skuggaverðs auðlindarimiar, 
er fyrirtækjunum fjölgar, á sér auðskilda 
hagfræðilega skýringu. Frá sjónarmiði sér-
hvers fyrirtækis er ji sá hagnaðarauki, sem 
það má eiga von á, ef það lætur einn við-
bótarfisk óveiddan i sjónum. Fjölgi fyrir-
tækjum i útgerð, eru vaxandi likur á þvi, 
að eitthvert annað fyrirtæki veiði umrædd-
an fisk og vaxtarauka hans. 

Vongildi hagnaðaraukans af óveiddum 
fiski lækkar þvi með fjölgun fyrirtækja 
og skuggaverðið lækkar. 

4.4. tJtskýringar med hjálp línurits. 
Helstu niðurstöður ofanritaðrar grein-

ingar er unnt að útskýra með einföldu linu-
riti. I mynd 5 eru kostnaður og tekjur 
mæld upp eftir lóðrétta ásnum en sókn út 
eftir lárétta ásnum. Jafnstöðuaflafallið 
margfaldað með afurðaverði, eða jafn-
stöðutekjufallið, og kostnaðarfallið eru sið-
an dregin i þetta plan. 

Hagkvæmasta lausn, sú sem hámarkar 
hagnað og leidd er út í kafla 4.1, er merkt 
A í mynd 5 og samsvarar sókn e* og afla 
7 

Óupplýsta markaðslausnin var sú, að 
sókn ykist uns jaðartekjur án tillits til 
skuggaverðs auðlindarinnar og jaðarkostn-
aður væru orðin jöfn. Með þvi að jaðar-
tekjur silækka með sókn, en jaðarkostnað-
ur er óbreyttur eða sivex með sókn, er það 
ávallt hagkvæmt fyrir ný f}-rirtæki að 
hefja rekstur i greininni að þvi tilskildu, 
að heildartekjur séu minni en heildar-
kostnaður. Sé aðgangur nýrra fyrirtækja 

Mynd 5. 
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óheftur, er því óupplýst markaðslausn 
punkturinn B á myiid 5, þar sem heildar-
kostnaður og heildartekjur eru jafnar. Hnit 
þessa punkts eru sókn e+ og afli y+ . 

Eins og sýnt var fram á í kafla 4.3 tek-
ur upplýst markaðslausn tillit, þótt tak-
markað sé, til skuggaverðs fiskistofnsins. 
Upplýsta markaðslausnin er þvi á bilinu 
(A, B) á jafnstöðutekjufallinu í mynd 5. 
Sé aðgangur nýrra fyrirtækja að auðlind-
inni hins vegar óheftur, er hætt við því, að 
fljótlega sæki í far óupplýstrar markaðs-
lausnar. Fyrirtækjunum fjölgar á meðan 
heildartekjur eru meiri en heildarkostnað-
ur. Þar með lækkar skuggaverð auðlind-
arinnar, eins og það birtist einstökum fyr-
irtækjum, og upplýsta markaðslausnin 
nálgast punkt B. 

Mynd 5 varpar einnig nokkru ljósi á 
hugsanlega eyðingu fiskistofna. Ef mark-
aðslausnir fela i sér sókn, sem er meiri en 
nemur e°, kann svo að fara, að auðlindin 
verði tæmd. Jafnstöðuafli við sókn, sem er 
meiri en e°, er enginn, en það getur aðeins 
orðið, ef stærð fiskistofnsins er engin. Vert 
er að veita því athygli, að i þessari ótima-
tengdu greiningu mun hagkvæmasta lausn 
hins vegar aldrei leiða til tæmingar auð-
lindarinnar. 

5. Fiskveiðistjórnun. 

Við höfum nú komist að þeirri niður-
stöðu, að frjáls nýting endurnýjanlegrar 
náttúruauðlindar eins og til að mynda 
fiskistofna leiði nær ávallt til óliagkvæmni. 
Vaknar þá að sjálfsögðu sú spurning, hvort 
og þá hvernig sé unnt að ná hagkvæmustu 
nýtingu. Þessari spurningu má svara að 
nokkru marki með hjálp þess líkans, sem 
lýst hefur verið hér að framan. 

Hagkvæmasta nýting fiskistofns er 
fundin með þvi að leysa jöfnur (6) fyrir 
hagkvæmustu sókn, e*. Vandamál fisk-
veiðistjórnunar er að finna bestu leiðir, 
sem tryggja, að hagkværnustu sókn verði 
beitt. Greiningin i kafla 4 felur i sér marg-

ar hugmyndir i því efni. Ein þeirra er t.d. 
sú að fela einu upplýstu fyrirtæki að reka 
útgerðina. Á þeirri hugmynd eru þó aug-
ljós vandkvæði í reynd. Bæði er það, að 
hún er sjálfsagt of framandi til að vera 
samþykkjanleg, og þar að auki er trúlegt, 
að fyrirtæki þetta myndi hafa tilhneig-
ingu til að beita einokunarvaldi sinu á 
óhagkvæman hátt á öðrum sviðum t.d. i 
kaupum á framleiðsluþáttum og afurða-
sölu. öllu nærtækari virðast stjórnunar-
leiðir, sem minna hrófla við þeirri fyrir-
tækjaskipan, sem fyrir er, en ná hagkvæm-
ustu lausn með því að bæta liðum inn i 
tekju- og kostnaðarföll fyrirtækjanna. 
Meðal slikra leiða eru skattlagning og sala 
veiðileyfa. 

Mynd 5 gefur til kynna, að frjáls nýt-
ing á auðlind leiði til hagkvæmustu nýt-
ingar, ef annað hvort kostnaður á sóknar-
einingu er aukinn, svo að kostnaðarfallið 
skeri tekjufallið i A, eða tekjufallið er 
lækliað, svo að það skeri kostnaðarfallið 
við sókn e*. En hver er upphæð þess skatts 
sem hefur nákvæmlega þessi áhrif? Sam-
anburður á jöfnu (7) fyrir hagkvæmustu 
lausn og jöfnu (9) fyrir óupplýsta mark-
aðslausn sýnir, að skattur, svonefndur auð-
lindaskattur, á aflaeiningu að upphæð 
x = p . Y x / ( Y x — Gx), 
eða skattur á sóknareiningu að upphæð 
1/(1 — V p ) -C e = — ( Y x / G x ) • Ce, 
mun tryggja, að óupplýst fyrirtæki beiti 
hagkvæmustu sókn. Séu fyrirtækin hins 
vegar upplýst og ekki mörg, er nauðsynlegt 
að taka tillit til þeirra eigin skuggaverðs-
reikninga. 

Hagkvæmustu sókn i fiskistofna er einn-
ig unnt að ná með útgáfu og sölu veiði-
leyfa. Eins og segir í kafla 4 felur hag-
kvæmasta lausn i sér ákveðna sókn og 
afla. Sé hagkvæmasta aflamagni skipt nið-
ur á vissa hæfilega tölu veiðileyfa, sem 
hvert fyrir sig næmi ákveðnu aflamagni, 
og þau veiðileyfi seld á frjálsum markaði, 
t.d. á uppboðum, næst tviþættur árangur. 1 
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fyrsta lagi verður aðeins veitt hagkvœm-
asta aflamagn. í öðru lagi er liklegt, að 
beitt verði hagkvæmustu sókn. Það stafar 
af því, að eign veiðileyfis jafngildir i raun 
eignarrétti á samsvarandi aflamagni. Við-
komandi fyrirtæki þarf þvi ekki að óttast 
það, að önnur fyrirtæki ræni það afla og 
hefur því enga ástæðu til að beita of mik-
illi sólcn, en lágmarlcar þess i stað kostnað 
að gefnu aflamagni veiðile3>-fa sinna. Sé 
fullkomin samkeppni um veiðileyfin mun 
verð þeirra vera jafnt skuggaverði auðlind-
arinnar i hagkvæmustu stöðu, \ sem er 
jafnt auðlindaskattinum á aflaeiningu. 
Áhrif rétt reiknaðs auðlindaskatts og sölu 
veiðileyfa eru þvi jafngild við fullkomna 
samkeppni. 

Bæði auðlindaskattur og sala veiðileyfa 
á frjálsum markaði eru til þess fallin að 
velja úr þau fyrirtæki, sem hafa lægsta 
sóknarkostnað á einingu og eru þvi hag-
kvæmust. Leyfin hafa það m.a. fram yfir 
skattinn, að nýjar upplýsingar um stærð-
ir fiskistofna, nýjungar i veiðitækni o. s. 
frv., eru liklegar til að endurspeglast nær 
samstundis i verði þeirra. Auðlindaskatt-
urínn er hins vegar líklegur til að vera 
fremur þungur i vöfum og skattupphæð-
in ósA^eigjanleg. Annar athyglisverður 
eiginleiki veiðileyfanna er sá, að ekki er 
nauðsynlegt fyrir miðstjórnarvaldið að 
reikna út hagkvæmustu sókn og afla, ef 
fyrirtækin eru upplýst. Hámörkun hagn-
aðar af leyfasölu myndi hafa i för með 
sér hagkvæmasta aflamagn og sókn án 
nokkurra frekari umsvifa hins opinbera. 

Ekki er hægt að skilja svo við þetta um-
ræðuefni, að ekki sé minnst á stjórnunar-
aðgerðir þær, sem beitt hefur verið i is-
lenskum þorskveiðum. 1 megindráttum er 
hér um að ræða tvenns konar aðgerðir; 
smáfiskverndanir (stærðartakmarkanir, 
möskvastækkanir, svæðislokanir o. s. frv.) 
og heildaraflatakmarkanir eða aflakvóta. 
Báðar þessar aðferðir eiga það sammerkt, 
að þær hrófla ekki við þeim hagrænu að-
stæðum, sem ollu of mikilli sókn i upp-

hafi og ræddar hafa verið hér að framan. 
Það ætti þvi ekki að koma á óvart, að hag-
kvæmnisauki af þessum aðgerðum er næsta 
lítill, ef nokkur. 

Ihugum nánar áhrif heildaraflakvóta. 
Fyrstu áhrif hans, sé hann ekki of stór, 
eru, að fyrirtækin sem heild eru hindruð 
i þvi að beita þeirri sókn og taka þann 
afla, sem þau telja sér bagkvæmast. Þau 
eru þvi ekki i jafnvægi. Á hinn bóginn 
getur hvert þeirra fyrir sig reynt að ná 
þeim afla, sem þvi þykir hagkvæmastur, 
með þvi að auka og/eða endurbæta sókn 
sina. Hefst því samkeppni á milli fyrir-
tækjanna um aflakvótann. Fyrirtækin 
munu fjárfesta í bættum veiðitækjum, 
fiskiskipum, leitartækjum og veiðarfærum, 
i þvi skyni að auka aflahlutdeild sina. 
Þessi viðleitni þeirra mun halda áfram, 
uns allur umframhagnaður er horfinn, því 
að einungis þá finna fyrirtækin jafnvægi, 
eins og um var rætt í kafla 4.4. Það gildir 
einu, þótt aflakvótinn verði til þess, að 
heildaraflamagn vaxi, er fram liða stundir. 
Jafnvægi næst ekki i útgerðinni, nema þvi 
aðeins að hagnaður sé enginn. Þessi fræði-
lega niðurstaða hefur verið staðfest i vel-
þekktri rannsókn á hagkvæmni veiða og 
veiðistjórnunar á Norður-amerisku Iíyrra-
hafslúðunni (Crutchfield & Zellner 
1962). Á hinn bóginn kann svo að vera, 
að nokkur hagkvæmnisauki náist á siðari 
framleiðslustigum sjávarafurðanna vegna 
aflaaukningar. Við islenskar aðstæður 
kunna óbreyttar hlutaskiptareglur að leiða 
til aukinnar hagsældar sjómanna. Enn-
fremur mun að líkindum verða um hags-
bót neytenda (consumer surplus) að ræða, 
en það er lítil huggun útflutningslandi. 

Lesandinn getur sjálfur beitt sömu rök-
semdarfærslu til að staðfesta, að hagræn 
áhrif smáfiskverndaraðgerða eru hin sömu 
og hámarksaflakvóta. Báðar þessar aðferð-
ir eru þó vænlegar til að tryggja og efla 
viðgang fiskistofna og er það trúlega ein-
hvers virði frá dýraverndunarsjónarmið-
um. 
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6. íslenskar þorskveiðar. 

Hér verður að lokum farið nokkrum 
orðum og reyndar tölum einnig um hag-
kvæmni islenskra þorskveiða. Tilgangur-
inn er að veita lesandanum nokkra hug-
rnynd um stærðargráðu þeirrar óhag-
kvæmni, sem að frjálsri nýtingu þessarar 
náttúruauðlindar hlýst, og jafnframt sá að 
skjóta nokkrum tölulegum stoðum undir 
hina fræðilegu fiskihagfræði i köflunum 
hér að framan. Þar eð mælingar á hag-
kvæmni íslenskra þorskveiða geta vart tal-
ist til grundvallaratriða i fiskihagfræði, 
mun ég einungis stikla á helstu niðurstöð-
um þeirra. Vona ég, að lesandanum verði 
elcki um of starsýnt á þau fjölmörgu mæl-
ingavandamál, sem þar með er hlaupið yf-
ir á hundavaði. 

Samkvæmt bestu upplýsingum inn-
lendra og erlendra haf- og fiskifræðistofn-
ana er jafnstöðuaflafall ísl. þorskstofnsins 
yfir viðeigandi sóknarbil það, sem dregið 
er á mynd 6. Afli er mældur upp eftir lóð-
rétta ás línuritsins, en sókn, reiknuð sem 
hlutfall af sókninni árið 1975, er mæld 
út eftir lárétta ásnum. Rétt er að staldra 
við hugtakið sólrn og merkingu þess i nú-
verandi samhengi. Hér að framan hefur 
verið rætt um sókn sem samheiti þeirra 
hagrænu framleiðsluþátta, sem fyrirtækin 
beita til að afla fiskjar. I íiskifræðinni 
snýst umræðan hins vegar um samband 
afla og svonefndra fiskveiðidánarstuðla, 
sem hafa eldki augljósa hagræna merkingu. 
Sé gert ráð fyrir þvl, að sérhver viðbótar-
sóknareining i hagrænni merkingu afli 
sama hlutfalls þess fiskjar, sem fyrir er á 
fiskimiðunum og hinar fyrri, má þó sýna 
fram á visst fallsamband á milli hagrænn-
ar sóknar og fiskveiðidánarstuðla (sjá 
Ragnar Árnason 1977). Þess er að sjálf-
sögðu ekki að vænta, að samband þetta 
gildi á hverju andartaki eða jafnvel hverju 
ári, þar eð breytilegt veðurfar, fiskigöngur 
og fleira valda frávikum frá forsendunni, 
sem sönnunin byggist á. Að jafnaði, og 

jafnstaða er aðeins til að jafnaði, er þó 
fallsambandið i fullu gildi, og er það notað 
i mynd 6 og í hagkvæmnisreikningunum 
hér að neðan til að þýða fiskveiðidánar-
stuðla yfir i hagræna sókn. 

1 mynd 6 eru dregin fjögur jafnstöðu-
aflaföll, og samsvarar hvert þeirra mis-
munandi sókn i ungþorsk. Fall I sýnir 
jafnstöðuafla, ef sótt er i 3 ára fisk og eldri. 
Fall II sýnir jafnstöðuafla fyrir sókn í 4 
ára fisk og eldri. Fall III sýnir jafnstöðu-
afla fyrir sókn í 5 ára fisk og eldri, og fall 
IV sýnir jafnstöðuafla fyrir sókn í 6 ára 
fisk og eldri. 

Eftir nýjustu aðgerðir til verndunar 
smáfisks má lita svo á, að 3 ára þorskur 
og yngri sé nú ekki veiddur og það jafn-
stöðuaflafall, sem við á nú, er þvi fall II. 
Eftir öllum sólarmerkjum að dæma er 
sóknin í ár (1977) svipuð eða heldur lægri 
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en hún var árið 1975. Mjög líklegt má 
telja, að hún sé á bilirm 0.95-1.0 af sókn-
imii 1975. Séu þessar forsendur nærri lagi 
má af mynd 6 draga m.a. tvær mikilsverð-
ar ályktanir: 

1) Óbreytt sókn en friðun 4 og 5 ára þorsks 
myndi leiða til verulega aukins afla. 

2) Núverandi jafnstöðuafla má ná með 
tæplega 40 % minni sókn miðað við það, 
að einungis 3 ára þorskur og yngri sé 
friðaður. Sé hins vegar bæði 3 og 4 
ára fiskur friðaður, má ná núverandi 
afla með u.þ.b. 55% minni sókn. 

Til að fá hagkvæmnisniðurstöður um-
fram þessar grófu ábendingar jafnstöðu-
fallsins er nauðsynlegt að taka kostnað við 
útgerðina og verð aflans með i reikning-
inn. Meðal þess, sem gæta þarf að í þvi 
sambandi, er, að fiskverð á Islandi er þri-
hliða samkomulagsatriði fiskkaupenda, 
-seljenda og ríkisvalds og gildir að jafnaði 
óbreytt nokkra mánuði i senn. Það er því 
lítil ástæða til þess að ætla, að verð þetta 
túlki jafnan boðskap markaðsaflanna. tJt-
flutningsverð afurðanna eru á hinn bóginn 
að mestu leyti utan áhrifasviðs okkar Is-
lendinga og væntanlega góður mælikvarði 
á réttar jaðartekjur frá okkar sjónarmiði. 
Sé við útflutningsverð afurðamia miðað, 
er bersýnilega einnig nauðsynlegt að tina 
til allan kostnað við framleiðslu þeirra, 
bæði veiðar og vinnslu. Voru þvi metin 
lcostnaðarföll fyrir þessi tvö framleiðslu-
stig íslenskra sjávarafurða. Talnaefnið 
var þverskurður um kostnað, fram-
leiðslumagn og framleiðsluþáttanotkun all-
margra fiskvinnslufyrirtækj a og fiskiskipa 
árið 1974, sem Þjóðhagsstofnun og Fiskifé-
lag ísland höfðu safnað og unnið úr. Reynt 
var að leiðrétta kostnaðartölurnar með til-
liti til augljósustu frávika frá sönnum 
markaðsstærðum svo sem afskrifta og 
beinna opinberra gjalda. TJrtakinu var sið-
an skipt niður i fimm fiskvinnslugreinar 
og þrjá fiskiskipaflokka og fundin kostn-

aðarföll fyrir sérhvern hóp með viðeig-
andi tölfræðilegum aðferðum. Árangurinn 
varð allvel ákvörðuð kostnaðarföll frá töl-
fræðilegu sjónarmiði, sem voru ýmist línu-
leg eða ólínuleg og höfðu fallandi meðal-
kostnað. 

Að gefnum forsendum um sömu skipt-
ingu afla á veiðitæki og vinnslugreinar og 
raun varð á árið 1976, má nú leiða saman 
kostnaðarföllin og jafnstöðuaflaföllin i þvi 
skyni að finna hagkvæmustu jafnstöðu-
lausn. Niðurstaðan er i stuttu máli sú, að 
hagkvæmast er að friða 3 og 4 ára þorsk 
og minnka sókn niður í u.þ.b. 51% af því, 
sem hún var árið 1975. Þar sem rekja má 
u.þ.b. 28% af heildarsókninni í þorsk-
stofninn það ár til erlendra veiðiþjóða, sem 
nú hafa að mestu leyti hætt þorskveiðum 
á Islandsmiðum, jafngildir þetta tæplega 
30% sóknarminnkun Islendinga miðað við 
árið 1975. Miðað við afurðaverðlag og 
kostnað i lok júni 1977 er jafnstöðuábati 
af þessari sóknarminnkun þvi sem næst 
5.1 milljarður króna i bráð en 7.6 milljarð-
ar króna, er til lengdar lætur og unnt er 
að draga úr ýmsum tregbreytanlegum 
kostnaðarliðum. Þessi ávinningur verður 
þó ekld gripinn i einu vetfangi i reynd, 
þar eð það tekur nokkurn tima að auka 
stærð þorskstofnsins. Lauslegar tímatengd-
ar athuganir benda til þess, að miðað við 
óbreytta sókn verði nokkurt tekjutap á 
fyrstu þremur árum aðlögunarferilsins, sé 
öll sóknarminnkunin tekin i einu skrefi, 
en það er nálægt því að vera hagkvæmast. 
Að þessu „erfiðleikaskeiði" loknu vex á-
batinn af sóknarmimikuninni mjög hratt, 
uns jafnstöðuábata er náð. 

7. Yfirlit. 

Lýst hefur verið ótimatengdu likani af 
endurnýjanlegri náttúruauðlind og hag-
rænum aðstæðum við nýtingu hennar. 
Enda þótt likan þetta sé mjög einfalt i 
sniðum, nær það þó til allra hinna hag-
fræðilegu meginatriða vandamálsins og 
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brýtur ekki i grundvallaratriðum i bága 
við þann raunveruleika, sem menn eiga að 
venjast i þessum efnum t.d. við islenskar 
fiskveiðar. 

Með hjálp þessa likans var sýnt fram á 
það, að frjáls óheft nýting fiskistofna leiðir 
jafnan til óhagkvæmni. Sú niðurstaða er 
nánast jafn sönn, hvort sem fyrirtækin 
þekkja allar staðreyndir sins hagræna um-
hverfis eða ekki. Óhagkvæmnin stafar af 
þvi, að fleiri en eitt fyrirtæki nýta sam-
eiginlega auðlind án þess að greiða verð 
fyrir notkun hennar, og er óhjákvæmileg 
afleiðing þess, að fyrirtækin leitast við, á 
fyllilega skynsamlegan hátt, að hámarka 
ágóða sinn við þessar aðstæður. 

Þá var minnst á ýmsar stjórnunarað-
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Valdimar Kristinsson: 

Vegakerf ið endurbyg"g"i 
Jón Bögnvaldsson, yfirverkfræðingur hjá Vegagerðinni, 
veitti góðfúslega ýmsar upplýsingar varðandi grein þá, 
sem hér fer á eftir. 

Vegakerfið er vanþróaðasta svið islenska 
þjóðfélagsins. Má fullyrða, að það sé ekki í 
neinu samræmi við uppbyggingu atviimu-
lifs og þjónustustarfsemi i landinu. Afleið-
ingar þessa mismunar eru bæði margar og 
alvarlegar. Verða nokkrar þeirra nefndar 
hér. 

Dýr og viðkvæmur bilafloti landsmanna 
þarfnast miklu meira viðhalds vegna hins 
slæma ástands veganna. Er nú svo komið, 
að varla mun hægt að finna arðvænlegri 
fjárfestingu i landinu en fullgera hundruð 
Idlómetra af fjölförnustu þjóðvegum ein-
göngu miðað við þann sparnað, er af mundi 
leiða i viðhaldi farartækja og vega, auk 
tímasparnaðar ferðalanga. 

Einhæfni atvinnulifsins er heilum lands-
hlutum fjötur um fót, og eiga samgöngu-
erfiðleikar drjúgan þátt í þvi, hve erfitt 
er úr að bæta. Þá er þjónusta í strjálbýlinu 
af skornum skammti á sviði heilbrigðis-, 
menningar- og félagsmála. tJr þessu er 
einnig erfitt að bæta, en er þó viða reynt 
með ærnum tilkostnaði. Árangurinn er þó 
misjafn, enda dugir ekki fjármagnið eitt 
til árangurs. Betra og öruggara vegakerfi 
myndi gera heilum landshlutum kleift að 
njóta margvislegrar þjónustu sameiginlega, 
sem bæði er ódýrara, þjóðhagslega séð, og 
i mörgum tilvikum einnig árangursrikara 
og skemmtilegra. 

Þetta leiðir hugann að allri óánægjunni, 
sem af einangruninni leiðir. Rifist er um 
flestar opinberar framkvæmdir og öfund 
og jafnvel fjandskapur myndast milli 
byggðarlaga og landshluta. Gott vegakerfi 

færði ekki allt til betri vegar, en lægði 
vissulega öldurnar i þjóðlífinu á ýmsum 
sviðum og skapaði grundvöll undir arðbær-
ari fjárfestingu opinberra aðila og annarra. 

I ofanálag myndi stórbætt vegakerfi síð-
an gera fólkinu kleift að njóta landsins 
miklu betur allt árið um kring, heim-
sækja vini og kunningja, eyða frium þar 
sem veðráttan væri skást hverju sinni og 
kynnast nýju fólki i fjarlægum landshlut-
um. Enda yrði hvergi meira en dagleið frá 
einu landshomi til annars. 

Hœgt miðar vegabótunum 

Þótt almennt væri tekið undir þau sjón-
armið sem að framan greinir, virðist fátt 
til úrbóta. Verkefnið er svo stórt, að mörg-
um mun sýnast það illleysanlegt, ef ekki 
óleysanlegt um langa framtið. Menn segja 
réttilega, að landið sé stórt og fólkið fátt 
með ærinn skuldabagga á herðum. Enda 
hefur hægt miðað, eftir að „góðvegagerð" 
komst yfirleitt á dagskrá hér á landi. 

Aðeins hafa verið endurlagðir með 
bundnu slitlagi um 190 km þjóðvega. Nýju 
vegirnir hafa þó miklu breytt á suðvestur-
horni landsins. Þessum framkvæmdum var 
að mestu dreift á 2—3 áfanga, en siðustu 
árin hefur mjög litið bæst við af oliumöl 
á þjóðvegum. Á þvi eru einkum tvær skýr-
ingar. Annars vegar hafa tvö stórvirki i 
vegamálum dregið til sin mikið fé, þ.e. 
leiðin yfir Skeiðarársand og Borgarfjarðar-
brúin. Hins vegar hefur ekki verið mörkuð 
nein framtiðarstefna varðandi endur-
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bætur þjóðvegakerfisins. Deilur um spotta 
hér og spotta þar halda þvi áfram. Harkan 
hefur gengið svo langt, að komið hefur 
verið veg fyrir, að lögð yrði olíuímöl á fjöl-
farna, fullundirbyggða vegi, svo sem i 
Húnavatnssýslum, vegna þess að aðrir til-
teknir vegir væru ekki komnir upp úr 
snjónum, sem svo er kallað. 

Sumum kann að finnst slik afgreiðsla 
vera jafnréttismál eða i versta falli mein-
laus, en svo er því miður ekki. 

Kaflarnir, sem endurbyggðir hafa verið 
á fjölförnum þjóðvegum á siðari árum án 
oliumalar, hafa ekki að öllu leyti komið 
að gagni, sem ætlunin hefur þó verið að 
sjálfsögðu. Við beinni og breiðari vegi hef-
ur umferðarhraðinn aukist mikið og um 
leið grjótausturinn og framrúðubrotin, auk 
annarra skemmda á bilum. Fólk og farar-
tæki eru þvi að sumu leyti i meiri hættu 
en áður. 

Þá er erfitt að hefla breiða malarvegi 
sem skyldi, og mikið vatn vil liggja á þeim. 
Dýrar framkvæmdir endast því illa, og 
nýju vegirnir vaðast út. Fróðlegt dæmi um 
þetta er Þrengslavegurinn, sem var vel 
lagður á sínum tima. 1 sumar Aroru settar 
25 milljónir i að mjókka veginn, en samt 
á ekki að leggja hann oliumöl til þæginda 
og öryggis fyrir íbúa Þorlákshafnar og 
Vestmannaeyja. 

Eftir nokkurn tima þarf væntanlega 
að mjókka veginn enn á ný, og þá munu 
þúsundir tonna af ofaniburði hafa rokið 
úr honum út i veður og vind. Síðan mun 
þessi saga endurtaka sig, allt þar til oliu-
möl hefur bundið yfirborð vegarins, og 
annarra góðra vega víða um land. 

Hversu stórt er verkefnið? 
Eins og áður segir getur endurbygging 

vegakerfisins virst nær óleysanlegt verk-
efni, en málið kann að horfa öðruvisi við, 
ef betur er að gáð. 

Þjóðvegirnir eru samtals um 8.600 krn 
langir, en engum dettur i hug að endur-
skapa þá alla i einum áfanga. Lagning 

aðalvega i hverjum landsfjórðungi mun 
leiða til þess, að nær allir landsmenn verða 
í nágrenni góðveganna og geta því notið 
þeirra meira og minna. Heildarlengd þess-
ara aðalvega má segja að sé um 2300 km 
(sjá kort). Með því að gera áætlun um 
endurbygginguna og láta hana ná til nær 
allra landsmanna, ætti að vera hægt að ná 
víðtækari samstöðu um málið, en það er 
einmitt forsenda þess, að ekki koðni allt 
niður í héraðaríg. 

Endurbygging yfir 2.000 km þjóðvega 
er mun stærra verkefni en malbikun inn-
an við 100 km gatna í Reykjavík á sínum 
tima, (sjá þó síðar) en hvoru tveggja er 
það sameiginlegt að virðast vart gerlegt 
áður en af stað var farið. Á einum áratug 
tók höfuðborgin algerum stakkaskiptum, 
og í dag er varla til svo lítið þorp i landinu, 
að það hafi ekki reynt að feta i fótspor 
Reykjavíkur varðandi gatnagerð. Nú 
vona margir, að sama sagan endurtaki sig 
í vegakerfinu. 

Ef miðað er við áðurnefnda 2.300 km, 
þá eru 190 km nú fullgerðir, eins og áð-
ur segir. Mismunurinn er þá rúmlega 2.100 
km. Þeim vegum virðist skynsamlegt að 
skipta i grófum dráttum i tvo flokka, vegna 
ibúafjölda og umferðarþunga, sem kalla 
mætti A og B flokk (sjá kort). I A flokki 
væri stefnt að vegum, sem að gæðum lilct-
ust Suðurlandsvegi i Flóa og veginum yfir 
Hellisheiði. Allt eftir aðstæðum hverju 
sinni og þar af leiðandi með einliverjum 
undantekningum, þar sem landslag Aræri 
sérlega erfitt til vegagerðar. 

1 B flokki væri svo stefnt að vegum, sem 
að gæðum líktust nýendurbætta kaflanum 
um Mosfellsdal. Þeir vegir yrðu yfirleitt 
eitthvað mjórri en vegir i A flokki, þótt 
allir væru þeir tvíbreiðir. Blindhæðir gætu 
orðið hér og þar á sumum leiðum, en auð-
vitað vel merktar, og á þeim mætti auka 
breidd veganna nokkuð og nota skiptiskilti 
til enn frekari öryggis. Þá yrðu sumar 
beygjur i B flokki krappari en yfirleitt i A 
flokki. Á öllu þessu gætu orðið undantekn-
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ingar, og i B flokki yrðu þær frekar upp á 
við, það er að sumir kaflar nálguðust gæði 
A flokksins. Ætti það fyrst og fremst við, 
þar sem nýlega hafa verið lagðir góðir vegir 
á þessum leiðum, svo sem við Sauðárkrók. 

Aðalreglan er sú, samkvæmt þessum 
hugmyndum, að vegir i A flokki yrðu 
endurbyggðir, en lagfærðir í B flokki. Veg-
irnir, sem yrðu lagfærðir, mundu viða 
verða breikkaðir og réttir af i beygjum 
eftir aðstæðum, en auk þess yrði viða að 
styrkja þá með malarlagi undir oliumöl-
ina. Við það myndu þeir hækka og þar 
með batna fyrir vetrarumferð, auk þess 
sem „snjómokstur" yrði auðveldari, enda 
yrði stefnt að því, að umferð yrði greið nær 
allt árið. 

1 A flokki yrðu um 500 km vega auk 
þeirra 190 km, sem þegar hafa verið full-
gerðir. Af þessum 500 km hefur verið 
áætlað, að um 150 km væru tilbúnir til að 
leggja þá olíumöl. Miðað við áætlað verð-
lag 1978 er reiknað með, að kostnaður við 
oliumalarslitlag og undirlag undir oliu-
mölina verði 12 m.kr. á hvern km. Þessi 
kostnaður yrði því 150 kmxl2m.kr. = 
1.800 millj. kr. 

Endurbygging vega í A flokki, miðað 
við sama verðlag er áætluð með olíumöl 
að meðaltali 40 millj.kr. á hvern km. Er 
þá átt við venjulegan veg, en einstakar 
stórframkvæmdir ekki taldar með (sjá 
síðar). Þessi kostnaður yrði því 350 
kmx40 m.kr. = 14.000 millj.kr. Samtals 
yrði þá kostnaðurinn við A flokk 15.800 
millj.kr. 

Ef litið er á B flokk á sama hátt, þá er 
hann rúmlega 1.600 km á lengd. Þar af 
hefur verið áætlað, að um 680 km væru 
tilbúnir til að leggja þá oliumöl. Verður 
þar miðað við 10 m.kr. á hvern km, en 
meira en helmingi meira, eða 23 m.kr., á 
km á þeim vegum i B flokki, sem þurfa 
allverulegrar lagfæringar við. Kostnaður-
inn yrði þá þessi: 

680 km x 10 m.kr. = 6.800 millj.kr. 
930 km x 23 m.kr. = 21.390 millj.kr. 

Samtals yrði þá kostnaðurinn við B flokk 
28.190 millj.kr. 

Heildarkostnaðurinn við A og B flokk 
yrði því 43.990 millj.kr., þ. e. um 44 mill-
jarðar. 

Einstakar stórframkvœmdir 
Til viðbótar þvi, sem hér hefur verið 

rætt um, væri ýmist nauðsynlegt eða 
æskilegt að ráðast i ýmsar stórframkvæmd-
ir til frekari endurbóta á vegakerfinu. 
Verða þær nú nefndar um leið og áður-
nefndum leiðum verður lýst nokkuð. 

Ef farið er frá Reykjavik hringleiðina 
réttsælis um landið, gæti fyrsta meirihátt-
arframkvæmdin orðið við ósa Laxár í Kjós. 
Iíomið hafa fram mismunandi hugmyndir 
um, hve langt skal færa veginn út á leir-
urnar. Því lengra sem farið er þvi styttri 
verður vegurinn, en kostnaður jafnframt 
meiri. 

Næst er það Botnsvogur; þar verður 
kostnaður verulegur. Ákveðið er að fara 
yfir voginn og þá væntanlega fremst frá 
Kattarhöfða um Þyrilsey að Þyrilsnesi of-
anverðu. Til vara hefur verið nefnd leið 
um miðjan voginn frá Viðförulsnesi að 
Fjárhústanga. Sú leið hefur þann galla að 
liggja eins og núverandi vegur, undir 
Votabergi, þar sem er töluverð skriðuhætta. 

Þá er komið að Borgarfjarðarbrúnni, sem 
er mesta einstaka vegagerðarframkvæmd, 
sem imnið hefur verið að hér á landi. En 
þar sem mannvirkið er þegar komið all-
langt á veg, verður það ekki rætt frekar 
hér. 

1 Norðurárdal eru langir vegakaflar svo 
gott sem ónýtir, en þeir falla ekki undir 
upptalninguna um einstakar stórfram-
kvæmdir. 

Hið næsta af þvi tagi yrði liklega ný brú 
á Héraðsvötn i Skagafirði, sem leysa mun 
aðra gamla af hólmi. 

Giljareitirnir á öxnadalsheiði verða 
erfiðir viðfangs, eins og áður, en falla þó 
væntanlega undir almenna vegagerð. Þar 
mun hafa komið til orða að færa veginn 
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neðar til þess að losna við brekkur beggja 
megin. 

Er þá komið að vegi yfir Eyjafjörð norð-
an flugvallar, sem styttir nokkuð leiðina 
austur og kemur i stað niðurníddra brúa 
á Eyjafjarðará. Þar verður alllöng veg-
fylling, en fremur stuttar brýr. 

Næst kemur leiðin um Vikurskarð, en 
þar er þegar hafin vegagerð, er leysa mun 
Vaðlaheiðarveg af hólmi. 

Þegar komið er austur fyrir Ljósavatn, 
liggur aðalvegurinn til Húsavikur um 
Köldukinn. Freistandi er að nota þá leið 
i næstu framtíð sem aðalleið austur á land, 
þar sem hvort er eð þarf að leggja hana 
oliumöl. Þyrfti þá að tengja veginn sunnan 
Aðaldalshrauns við Kisilveginn, þótt yfir 
Hvammsheiði sé að fara. 

Á Austurlandi hlýtur höfuðleið í nútíð 
og framtíð að verða milli Egilsstaða og 
Reyðarfjarðar. Sjálfsagt er þvi að miða 
vegagerðina i Fagradal strax við A flokk, 
eins og þegar mun reyndar komið vel á veg 
með. 

Hringleiðin um landið er yfirleitt talin 
liggja um Suðurdal i Breiðdal, og hana 
mætti stytta með því að leggja veg um 
öxi ofan Berufjarðar. Sú leið yrði 54 km 
st3!'ttri en leiðin um Breiðdal, en að visu 
há eða hæst 532 m yfir sjávarmáli. Þetta 
er 62 m hærra en Breiðdalsheiði, sem nær 
470 metrum. Vegna byggðarinnar við firð-
ina verður þó frekar að gera ráð fyrir, að 
vegurinn um Breiðdalsvik, Stöðvarfjörð og 
Fáskrúðsfjörð verði látinn ganga fyrir um 
vegabætur og oliumöl. 

Á Suðurlandi kemur til greina að rétta 
töluvert úr vegakerfinu, en til þess þarf 
þrjár nýjar, allmiklar brýr. Það er ann-
ars vegar á Kúðafljót og Skálm og hins 
vegar Markarfljót við Seljaland. Athuga 
þyrfti þó gaumgæfilega, hve mikið ynnist 
við þessar breytingar. 

Stærsta samgöngumannvirkið, sem rætt 
hefur verið um utan hringvegarins, er brú 
á ölfusárós. Hún er mikið hagsmunamál 
fárra, en litið hagsmunamál þjóðarheild-

arinnar. Þessi brú hlýtur þó að koma til 
álita, þegar stórátak í samgöngumálum er 
á dagskrá. 

Með Borgarfjarðarbrúnni styttist leiðin 
út á Snæfellsnes um 26 lan. Aðalleiðin á 
norðanvert nesið verður um Heydal, en þá 
kemur til greina að brúa Álftafjörð til að 
stytta leiðina að Stykkishólmi. 

Um Heydal verður væntanlega einnig 
aðalleiðin vestur á firði, þótt hún verði um 
20 km lengri en leiðin um Bröttubrekku. 
Ástæðan er sú, að Heydalur er hæstur 165 
m yfir sjó, en Brattabrekka 392 m (og 
Kerlingarskarð 311 m). 

Er þá komið að Vestfjörðum. Þar hefur 
verið nefnd vegalagning yfir Þorska-
fjörð, Vattarfjörð, Dýrafjörð og önundar-
fjörð aulc annarra stórframlcvæmda. 

Röðun framkvœmda 

Vegagerð sú, sem hér hefur verið rædd, 
er auðsjáanlega stórvirki á mælikvarða is-
lenska þjóðfélagsins, en ætti þó að vera 
viðráðanleg á ekki mjög löngum tíma, ef 
þjóðin sannfærist um, að við núverandi 
ástand i samgöngumálum verði ekki lengur 
unað. 

Þó að allt þetta mætti gera á svo sem 
einum og hálfum áratug, skiptir fram-
kvæmdaröðin miklu máli. Þvi fyrr sem 
fjölförnustu vegirnir verða fullgerðir því 
meiri verður sparnaðurinnn i viðhaldi öku-
tækja og vega, sem beint og óbeint má nota 
upp í kostnað við frekari framkvæmdir. 

A flokkurinn er mikilvægastur. Við vegi 
i þeim flokki og i nágrenni þeirra búa um 
% hlutar þjóðarinnar (sjá kort). Að vísu 
býr meira en helmingur landsmanna á 
höfuðborgarsvæðinu, en þarna er þó um 
að ræða fullan helming þeirra, sem ann-
ars staðar búa á landinu. 

Rétt væri að byrja á því að setja oliumöl 
á alla lengri kafla i A flokki, sem tilbúnir 
eru til að taka við henni. Verði fjármagn 
fyrir hendi, gæti verldð hafist þegar á 
næsta vori, 1978. Má í þessu sambandi 
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benda á, að eftir væntanlegar styttingar á 
norðurleið verða um 400 km frá Kollafirði, 
þar sem oliumöl endar nú, til Akureyrar, 
þar sem malbikunin nær i dag. Af þeim 
eru um 100 km eða fjórðungur tilbúinn að 
taka við olíumöl, svo að fyrstu verkefnin 
blasa þegar \dð. 

Næst sýnist rétt að leggja aðaláhersluna 
á endurbyggingu vega á leiðinni frá Kolla-
firði um Hvalfjörð að Borgarnesi. Þvi næst 
hvar sem er frá Borgarfirði sem leið liggur 
um Hrútafjörð, Blönduós, Skagafjörð og 
yfir Eyjafjörð, auk Suðurlandsvegar að 
Hvolsvelli, Þrengslavegar að Þorlákshöfn 
og Akranesvegar. 

Þar með væri A flokki lokið að mestu og 
tekið til við B flokk af fullum krafti. I 
þeim flokki mætti nokkuð samtimis vinna 
við leiðina frá Ljósavatnsskarði og Aðal-
dal um Mývatnsöræfi, Möðrudal og til 
Egilsstaða, auk Sauðárkróksvegar og Dal-
víkurvegar. Siðasti spölurinn til Húsavik-
ur og leiðin um Fagradal til Reyðarfjarðar, 
sem á kortinu eru merktar i A flokk, 
hljóta einnig að verða framarlega í tíma-
röðinni. 

Þá kæmi að leiðinni um Mýrar i Mýra-
sýslu, um Heydal og til Stykkishólms. í 
framhaldi af þvi er svo líklega eðlilegt, að 
Vestfirðir verði látnir ganga fyrir Skafta-
fellssýslum, en fyrr verður ekki kominn 
góður hring\regur, en nýja vegagerðin nær 
einnig til þeirra. Varðandi Vestfirði er þó 
rétt að benda á, að áðurnefndar stórfram-
kvæmdir þar gætu, i sumum tilvikum, haft 
áhrif á tímaröðun vegagerðarinnar. 

KostnáÖur og fjáröflun 
Eins og áður segir má áætla kostnað við 

vegagerð i A og B flokkum um 44 milljarða 
króna. Til viðbótar gætu æskilegar stór-
framkvæmdir til endurbóta á vegakerfinu 
kostað samtals allt að 15 milljarða króna. 
Þar af gæti innan við helmingur kallast 
nauðsynlegur, en hinn hlutinn æskilegur. 
Framkvæmdir lcostuðu þvi alls 50—60 
milljarða króna. 

Þetta er mikið fé fyrir þjóð, sem skuld-
ar erlendis 100 milljarða, en þetta má setja 
í annað samhengi. Þótt hægt hafi gengið, 
hefur á síðari árum verið lagt i fjögur stór-
virki í samgöngumálum, þ.e. Keflavíkur-
veg (um 40 km), Suðurlandsveg frá Árbæ 
að Selfossi (um 50 lcm), veg og brýr um 
Skeiðarársand (um 33 km) og veg og brú 
um Borgarf jörð (um 2 km). Hvert þessara 
verka kostar um 4 milljarða á verðlagi 
dagsins i dag eða um 16 milljarða króna 
alls. Sextíu milljarðar eru þó vissulega 
miklu meira fé. 

Enn má nefna dæmi til samanburðar. 
Eins og áður segir virtist vart gerlegt árið 
1962 að malbika nær 100 km af götum 
í Reykjavik á 10 árum, enda þurfti að 
skipta um jarðveg og endurnýja lagnir i 
mörgum þeirra. Kostnaðaráætlunin hljóð-
aði upp á 680 millj.kr., þegar af stað var 
farið. 

Ef þessi upphæð er færð til verðlags í 
dag miðað við átjánfalda hækkun bygg-
ingarvisitölu fram til 1977, tekið tillit til 
þess, að íbúar landsins eru nú þrisvar sinn-
um fleiri en íbúar Reykjavikur 1962 og 
því bætt við, að þjóðarframleiðsla á mann 
hefur vaxið meira en 58% á tímabilinu, 
má segja, að Reykvikingar hafi á sinum 
tíma tekist á við verkefni, miðað við efna-
hag og íbúafjölda, sem hafi verið svipað 
og það, sem nú blasir við öllum landsmönn-
rnn varðandi endurbyggingu þjóðvegakerf-
isins, samkvæmt framansögðu. Yrði fram-
kvæmdum hins vegar dreift á 15 ár, 
yrði verkefnið þeim mun viðráðanlegra. 
Fjórir milljarðar á ári eru þó mikið 
fé eða sem svarar um 4% af núverandi 
heildarfjárfestingu i landinu. 

Æskilegt væri að geta byrjað hægar, en 
siga síðan á eftir þvi sem liður á timabilið, 
Gallinn við þá tilhögun er sá, að ástandið 
er svo slæmt, að viða er skjótra úrbóta 
þörf, en á hinn bóginn léttist verkið með 
meiri efnum þjóðarinnar. Ef gert er ráð 
fyrir 3% aukningi þjóðartekna i 15 ár, er 
heildarvöxturinn yfir 55% á timabilinu 
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og samsvarandi með 4% aukningu um 
80% i heild. Hugsanlegt væri að láta end-
urbyggingu vegakerfisins fylgja nokkurn 
veginn þessari þróun. Enn má nefna, að á 
næstunni verður lokið við stórvirki í land-
inu, sem léttir á fjárfestingarþunganum. 
Er þar átt við samtengingu höfuðorku-
veitusvæða og stórar hitaveitur á Suður-
nesjum og á Akureyri. 

Fjáröflunarleiðir gætu verið með mis-
munandi hætti og verða hér nefndar fjór-
ar. Nýjar álögur á bifreiðaeigendur hafa 
þegar verið nefndar i þessu sambandi í 
formi hækkaðs bensínskatts, meiri fram-
lög rikisins vegna mikilla tekna af um-
ferðinni, aukin happdrættislán i einhverju 
formi og erlend lán. 

Mörgum mun finnast þetta harðir kost-
ir, en það er líka til mikils að vinna. Varð-
andi aukin framlög rikisins skal til saman-
burðar bent á, að nú þegar er á fjárlögum 
varið á annan milljarð króna á ári til sam-
göngumannvirkja, sem falla undir þær 
framkvæmdir, er hér hafa verið ræddar. 
Þá munu skattatekjur vaxa með aukinni 
bifreiðaeign, og mun meira verður ekið 
þegar vegakerfið batnar, sem aftur eykur 
ríkistekjur af bensinsköttum. 

í sambandi við þessar hugleiðingar um 
kostnað og framkvæmdahraða er skylt að 
geta þess, að aðilar kunnugir lögun og 
lagningu olíumalar halda þvi fram, að end-
urbygging og endurbætur vega, sem hér 
hafa verið gerðir að umtalsefni, geti kost-
að talsvert minna, og er þá væntanlega 
miðað við minni kröfur á ýmsmn sviðum, 
en viðunandi að dómi þessara aðila. Einn-
ig mætti hugsa sér minni kostnað vegna 
betri nýtingar tækja við samfelldar fram-
kvæmdir. Mætti þá annað hvort kosta 
minnu til miðað við ákveðinn árangur eða 
flýta framkvæmdum með svipuðum fjár-
útlátum á ári. 

Vissulega eru endurbætur svo brýnar, 
að nauðsynlegt er að ná verulegum ár-
angri sem fyrst, en ástand veganna er viða 
á þá lund, að oliumöl kemur vart til 

greina, fyrr en þeir hafa verið lagðir að 
nýju eða hækkaðir töluvert vegna snjóa-
laga á vetrum. En sambland af þessum 
tveimur sjónarmiðum kann víða að eiga 
rétt á sér. 

Hver sem niðurstaðan verður, er ljóst, 
að vegagerðarmenn ættu ekki að þurfa að 
kviða verkefnaskorti á Islandi. "Ýmsir mik-
ilvægir vegir eru utan áðurnefndra 2.300 
km og suma þeirra, sem hér hafa verið sett-
ir i B flokk, þarf að endurbyggja siðar eft-
ir því sem umferðin eykst á einstökum 
leiðum. Um samgöngubætur almennt má 
reyndar segja, að miða þarf við einhverja 
lágmarksumferð áður en vegir eru endur-
byggðir eða lagfærðir og á þá sett oliumöl. 
Rétt getur þó verið að vikja frá slikum 
regliun, þegar um er að ræða tengingu 
milli helstu byggðarlaga, og búast má við 
verulega aukinui umferð að vegabótum 
lolcnum. 

Tiu ára áætlunin um gatnagerð í 
Reykjavik var nefnd hér að framan. Með 
framkvæmd hennar varð borgin fallegri, 
heilsusamlegri og þægilegri. Sama myndi 
gilda um landið í heild, þegar góðvegir 
teygðu sig um flestar byggðir. Þessu til við-
bótar gæti mikill hluti fólksins í strjál-
býlinu notið kosta nábýlis við héruð og 
landshluta, eftir vegaframkvæmdirnar, 
sem aldrei fyrr. Allt í einu, eftir ellefu 
hundn.ið ár, hefði þetta land i raun verið 
sameinað í einn vettvang. Ekki byggi hér 
lengur litil þjóð i of stóru landi, heldur 
fámenn þjóð i landi af viðráðanlegri stærð. 
Þetta, hvorki meira né minna, mun leiða 
af endurbyggingu vegakerfisins. Vissu-
lega hefði það mikil áhrif á byggðamál, ef 
landið væri fært saman i bókstaflegri 
merkingu. Ekki í kílómetrum, heldur i 
klukkustundum. Lagning góðra þjóðvega 
með bundnu slitlagi er raunhæfasta 
byggðastefnan í dag. Stórbættar samgöngur 
efla samstöðu byggðanna, en aukin tog-
streita þeirra, sem orðið hefur vart að und-
anförnu, er hættuleg farsælu stjórnarfari 
i landinu. 



Bjarni Bragi Jónsson: 

Síaða og hlulverk iðnaðarins í 
þ jóðarbúskapnum * 

Mœlikvarðar á gildi atvinnuvega. 

Nokkuð almenn eining mun rikja um 
að nota fáeina staðlaða mælikvarða á vægi 
atvinnugreina i þjóðarbúskapnum. Bein-
ir mælikvarðar á vægi þeirra eru einkum 
hlutdeild þeirra í mannafla þjóðarbúsins 
og framlag þeirra til myndunar þjóðar-
framleiðslunnar. Þessir tveir mælikvarð-
ar falla að jafnaði nokkuð nærri hvor 
öðrum. Framlag atvinnugreina til þjóðar-
framleiðslu og þjóðartekna er nefnt 
vinnsluvirði, þ.e. það verðmæti, er m}rnd-
ast i hverri grein og leggst við verðmæti 
aðfanga frá öðrum greinum og innflutn-
ingi. 

Þessir beinu vægismælikvarðar eru i 
eðli sinu kyrrstæðir, þ. e. sýna nútiðar-
mynd af samsetningu athafnalífsins án 
áhrifa á þróun. Er því reynt að finna aðra 
mælikvarða, er taki með i reikninginn 
óbein áhrif á aðrar atvinnugreinar og beri 
með sér orsakasamhengi i hagþróuninni. 
Beina menn þá athyglinni að skiptifram-
leiðslu svæðis eða lands og gefa þeirri 
framleiðslu gildi hagræns grundvallar eða 
vaxtarstofns i þróunarsamhengi. Ofan á 
þann stofn byggist vaxtarmargfaldarinn, 

en i þvi hugtaki felst, að komið hafi verið 
á fót framleiðslu til eigin nota, er geti 
átakalítið þróast í nokkurn veginn föstu 
hlutfalli við verðmætaráðstöfun lands-
manna. í því sambandi má ekki gleymast, 
að það útheimtir verulegt frumkvæðis- og 
skipulagsátak að byggja upp vaxtarmarg-
faldarann stig af stigi. 

Það, sem hér hefur verið rætt, bæði bein 
áhrif og heildaráhrif um alla hagkeðjuna, 
er í eðli sinu vægi í magnskilningi. Auk 
þess kemur gildi atvinnugreina fram i mis-
munandi gœðum þeirra tækifæra, er þeir 
bjóða upp á, einkum framleiðslu á ein-
ingu framleiðsluþátta eða arðsemi fjár-
magns að mættum öllum kostnaði. En 
við munum tæpast komast langt iit i þá 
sálma í þessari umræðu. Á það má þó 
bencla, að mælikvarðar arðsemi eða fram-
leiðni geta stangast á við hlutverk atvinnu-
greina i hagþróuninni. Þjóðarbúið getur 
vantað vaxtarstofn, og sú þörf getur rétt-
lætt, að gripin séu óarðsamari tækifæri 
en þau, er standa til boða í framleiðslu 
til eigin nota, ef hin fyrrgreindu geta af 
sér frekari tældfæri gegnum vaxtarmarg-
faldarann, en hin síðar greindu ekki. Hins 
vegar eru hagstjórnartæki, og þá einkum 

* Uppistaðan í grein þessari er erindi, sem flutt var á ráðstefnu Rannsóknarráðs rikisins hinn 12. mars 
1976 um þróun iðnaðarins með tilliti til rannsókna í lians þágu. Sleppt er því, sem eingöngu átti við 
það tilefni, en bætt við lítils háttar heimildum, sem fram hafa komið siðan. Erindi þetta var annað í 
röð erinda um atvinnuvegina, en hin fjölluðu um sjávarútveg og landbúnað. 1 þessu erindi var frekar 
en í hinum reynt að gefa yfirlit yfir stöðu og hlutverkaskipan þessara meginatvinnuvega og innbyrðis 
samhengi þeirra. 
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gengi gjaldmiðilsins til þess ætluð að jafna 
metin, svo að arðsemin veiti rétta leiðbein-
ingu í þessum efnum. 

Iðnaðurinn í sögulegu samhengi. 

Til þess að komast á nútimastig tekju-
myndunar og hagsældar þurfa að heita 
má allar þjóðir að gangast undir iðnbylt-
ingu, þ. e. öra umbreytingu frá handverks-
háttum miðalda við hlið sjálfsbjargabú-
skapar i landbúnaði til þeirra verkskiptu 
og vélvæddu atvinnuhátta á viðskipta-
grundvelli, er við þekkjum af hversdags-
legri reynd. Ólikar þjóðir hafa fundið sér 
ýmsar leiðir inn i hringrás heimsviðskipta, 
sem er uppistaða þessa kerfis, eftir mis-
munandi auðlindaskilyrðum, eigin atgervi 
og viðskiptaleiðum. 

Alkunna er, að sjávarútvegurinn ásamt 
frumvinnslu afurða á hans vegum, bar 
uppi iðnbyltingu hins íslenska þjóðarbú-
skapar með hraðfara þróun frá því um 
aldamót og fram um 1930. Með því var 
hafið skeið varanlegs, sjálfmagnandi hag-
vaxtar, en í því felst, að þjóðarbúið hefur 
nóg umfram nauðþurftir til að halda uppi 
sparnaði og fjármagnsmyndun til að af-
kasta stöðugt meiri framleiðslu, meðan 
auðlindir hrökkva fyrir útþenslunni og 
samfélagshættir manna skaða ekki atgervi 
né valcla kyrkingi. 

Upp úr 1930 var hlutverkum mjög skipt. 
Fram til þeirra timaskila var sjávarútveg-
urinn byggður upp sem vaxtarstofn þjóð-
arbúsins, en á næstu 2—3 áratugum var 
myndaður sá vaxtarmargfaldari, sem við 
búum enn að mestu leyti að. Það er hinn 
almenni iðnaður fyrir heimamarkað, sem 
kemur hér til skjalanna og vinnur ötul-
lega að fullnýtingu þess vaxtarstofns, sem 
sjávarútvegurinn hafði myndað, en hann 
gat ekki lengur vaxið óhindrað sökum fisk-
stofnatakmarkana og þrenginga á útflutn-
ingsmörkuðum af völdum heimskreppunn-
ar, og siðan tók við margþætt brenglun 
viðskiptaleiða i heimsstyrjöldinni siðari. I 

sambandi við hlutverk iðnaðarins beggja 
vegna þessara tímaskila er vert að hafa 
í huga, að hvers konar fiskverkun er einn-
ig iðnaður skv. almennri skilgreiningu. 
Framan af þróunarskeiði sjávarútvegsins 
var hins vegar eðlileg sú freistdng að fleyta 
fyrst rjómann af auðlindinni með sem 
minnstri vinnslu, er þá miðaði einlcum að 
því að tryggja geymslu- og flutnings-
hæfni. Þegar fram á það skeið sækir, sem 
hér er kennt við uppbyggingu vaxtarmarg-
faldarans, vegast á þeir möguleikar ann-
ars vegar að auka margfeldi hráefnisins 
fram að útflutningsstigi eða hins vegar 
að auka margfeldi gjaldeyrisverðmætisins 
með vinnslu aðfluttra hráefna f}^rir 
heimamarkað. Munurinn er einkum sá, 
að hið fyrrgreinda útheimtir skipulags-
átak á erlendum mörkuðum, en hið siðara 
á innlendum markaði. Er vissulega á þvi 
nokkur munur, er getur réttlætt, að hið 
fyrrgreinda sé talið hluti af vaxtarstofni, 
en hið siðara hluti af vaxtarmargfaldara. 

Upphaf verksmiðjuiðnaðarins lá i fyrstu 
í vinnslu innlendra hráefna frá sjávarút-
vegi og landbúnaði, og voru þá byggðar 
upp mjöl- og lýsisverksmiðjur, lýsisbræðsl-
ur, sláturhús, frystihús fyrir kjöt og síð-
an fisk, mjólkurvinnslustöðvar, sútun o. 
fl. Þetta framtak gaf í aðra hönd tækni-
þekkingu og reynslu, sem einnig nýttist 
eða örvaði til hliðstæðs framtaks fyrir inn-
lendan markað, svo sem með smjörlíkis-
gerð, efnagerð, sælgætisgerð, ölgerð, fata-
gerð og skógerð, svo og með framleiðslu 
ýmissa nauðsynja hinna hefðbundnu 
grundvallaratvinnuvega. Flest af þessum 
frumgróðri spiraði á uppgangstimanum 
fyrir 1930 eða kreppu- og haftatimanum 
næsta áratuginn á eftir. Upphaf og efling 
þessara iðnaðargreina gegndi óneitanlega 
miklu hlutverki. Eigi að siður verður að 
horfast í augu við þau vandamál, sem upp-
vöxtur iðnaðarins við skilyrði haftabúskap-
ar á kreppu- og stríðstimum hefur haft í 
för með sér fyrir allan siðari þróunarferil 
iðnaðarins, og það þvi fremur sem hafta-
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tímabilið var framlengt og það gekk aft-
ur i ýmsum myndum af völdum innlendr-
ar verðbólgu og misvægisvanda. 

Bent hefur verið á,1) að verksmiðjuiðn-
aður hér á landi hafi frá upphafi verið 
tengdur raforkunni, eina innlenda orku-
gjafanum, sem eitthvað kveður að i mynd 
hreyfiorku. Hlýtur að hafa verið mjög 
umhendis að nýta orku kola eða oliu með 
ærnum flutningskostnaði, þegar vantaði 
flutnings- og geymslukerfi. Mun hér hafa 
verið um verulegan hemil að ræða á iðn-
þróun, áður en næg raforka kom til ásamt 
afkastamiklu oliudreifikerfi. 

1) Jónas Kristjánsson: Iðnþróun á Islandi. Ur 
þjóðarbúskapnum, 16. hefti 1966. 

Mctnnaflaþróunin. 

Yfir langan sögulegan tima, svo sem 
frá aldamótum, verður þróun iðnaðarins 
ekki rakin tölulega nema í mannaflatöl-
mn. Við þær tölur verður jafnframt að 
gera þann fyrirvara, að þær kunna að sýna 
nokkuð ýkta mynd af þróun atvinnusam-
setningarinnar. Framan af var ýmis starf-
semi stunduð innan vébanda gömlu höf-
uðatvinnugreinanna, en greindist siðan 
frá þeim og er relcin á vegum sérstakra 
fyrirtækja, sem þá eru talin til iðnaðar 
eða þjónustu. Þróun atvinnugreinaskipt-
ingarinnar sýnir þannig blöndu af þróun 
starfseminnar sem slikrar og skipulags-
forms hennar. Að þvi er varðar vöntun 

MYND 1. ATVINNUGREINASKIPTING MANNAFLANS 1910-1985. 
HLUTFALLSTÖLUR. 
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1. tafla. Atvinnugreinaskipting mannaflans 1910—1985. 

Mannafii skv. manntölum Mannár skv. vinnuvikum Spá Iðnþróunarn. 

1910 
Fjöldi: 
Frumvinnsla 22.015 

Landbúnaður 16.625 
Fiskveiðar 5.390 

[Fiskveiðar og fiskiðnaður, alls 6.510 
Úrvinnsla 4.270 

Fiskiðnaður 1.120 
Almennur iönaður 1.855 

Iðnaður alls 2.975 
Byggingarstarfsemi 1.295 

Þjónusta 8.715 
Samgöngur 1.540 
Verslun og viðskipti 1.155 
Önnur þjónusta 6.020 

1920 1930 1940 1950 

22.116 
16.530 
5.586 
6.992 
5.776 
1.406 
2.812 
4.218 
1.558 

10.108 
2.204 
2.052 
5.852 

22.410 
15.930 
6.480 
9.270 
8.640 
2.790 
3.285 
6.075 
2.565 

13.950 
3.150 
3.105 
7.695 

23.664 
16.473 
7.191 
9.588 

10.812 
2.397 
5.610 
8.007 
2.805 

16.524 
3.978 
3.876 
8.670 

19.778 
13.862 
5.916 
9.512 

18.502 
3.596 
9.280 

12.876 
5.326 

19.720 
4.814 
5.568 
9.338 

1960 

16.629 
10.971 
5.658 

12.627 
25.047 

6.969 
10.695 
17.664 
7.383 

27.324 
5.658 
9.246 

12.420 

1965 1970 

14.180 
9.580 
4.600 

11.780 
29.080 

7.180 
12.900 
20.080 

9.000 

32.440 
7.170 

13.190 
12.080 

14.970 
9.770 
5.200 

11.790 
29.410 

6.590 
14.110 
20.700 

8.710 

36.720 
6.890 

14.460 
15.370 

1975 

13.900 
8.800 
5.100 

12.800 
35.100 

7.700 
18.000 
23.600 
11.500 

45.300 
7.700 

17.800 
19.800 

1980 

13.500 
8.500 
5.000 

12.200 
37.200 

7.200 
15.900 
25.200 
12.000 

51.900 
8.500 

21.100 
22.300 

1985 

12.500 
8.000 
4.500 

12.000] 
38.900 

7.500 
19.600 
27.100 
11.800 

58.300 
9.000 

23.300 
26.000 

Alls 35.000 38.000 45.000 51.000 58.000 69.000 75.700 81.100 94.300 102.600 109.700 

Hlutfallstölur (%): 
Frumvinnsla 62,9 58,2 49,8 

Landbúnaður 47,5 43,5 35,4 
Fiskveiðar 15,4 14,7 14,4 

[Fiskveiðar og fiskiðnaður, alls 18,6 18,4 20,6 
Úrvinnsla 12,2 15,2 19,2 

Fiskiðnaður 3,2 3,7 6,2 
Almennur iðnaður 5,3 7,4 7,3 

Iðnaður, alls 8,5 11,1 13,5 
Byggingarstarfsemi 3,7 4,1 5,7 

Þjónusta 24,9 26,6 31,0 
Samgöngur 4,4 5,8 7,0 
Verslun og viðskipti 3,3 5,4 6,9 
Önnur þjónusta 17,2 15,4 17,1 

46,4 
32.3 
14.1 
18,8 
21.2 
4.7 

11,0 
15,7 
5.5 

32.4 
7.8 
7.6 

17,0 

34.1 
23,9 
10.2 
16,4 
31,9 
6,2 

16,0 
22,2 

9,7 

34.0 
8,3 
9,6 

16.1 

24,1 
15,9 
8,2 

18,3 
36.3 
10,1 
15.5 
25.6 
10.7 

39,6 
8,2 

13.4 
18,0 

18,7 
12,7 
6,2 

15,6 
38.4 
9,5 

17,0 
26.5 
11,9 

42,9 
9,5 

17,4 
16,0 

18.4 
12,0 
6.4 

14.5 
36.3 
8,1 

17.4 
25.5 
10.7 

45,3 
8.5 

17.8 
19,0 

14,7 
9.3 
5.4 

13,6 
37,3 

8,2 
16,9 
25.1 
12.2 

48,0 
8,2 

18,9 
21,0 

13.2 
8,3 
4,9 

11,9 
36.3 

7,0 
71.5 
24.6 
11.7 

50.6 
8,3 

20,6 
21.7 

11.4 
7,3 
4,0 

10,9] 
35.5 
6,8 

17,9 
24.7 
10.8 

53.1 
8,2 

21.2 
23,7 

Alls 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Heimild: Hagstofa fslands, Framkvœmdastofnun og Iðnþróimamefnd. 
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sambærileika milli manntala og milli 
þeirra og vinnuvikuskýrslnanna, sem sið-
ar komu, hefur verið reynt að sjá við 
þvi og færa allt til nútíðarvegar i töflu 1. 

Almennur iðnaður, þ. e. án fiskiðnaðar, 
taldi 1.855 manns árið 1910 eða 5,3% 
af mannafla, en iðnaður alls með fiskiðn-
aði 2.975 eða 8,5% mannafla. Árið 1975 
var mannáratala hins almenna iðnaðar 
um 15.900 eða 16,9% mannafla, en mann-
ár i heildariðnaði 23.600 eða 25,1 % mann-
afla. Á þessu 65 ára framþróunarskeiði 
hefur þannig orðið tæp níföldun tölulegs 
mannafla i almennum iðnaði og litlu 
minna i heildariðnaði, eða þreföldun hlut-
fallslegs mannafla i heildariðnaði og litlu 
meira i almennum iðnaði (3,3-földun). 
Milli þessara samstiga breytinga yfir allt 
timaskeiðið var þó verulegt misgengi á 
skemmri timabilum. Annar og þriðji ára-
tugurinn voru risandi dagur sjávarútvegs-
ins sem fyrr er að vikið, og náði hann að 
fiskvinnslu meðtalinni mannaflatölunni 
9.270 á móti 3.285 í almennum iðnaði. 
Skilin um 1930 eru mjög áberandi. Mann-
aflatala sjávarútvegs hélst svo til óbreytt 
næstu tvo áratugina með lítilvægum vixl-
breytingum milli veiða og vinnslu, en á 
meðan jókst mannaflatala annars iðnaðar 
um 2.300 og 3.700 manns hvorn næstu 
áratuga, svo að iðnaðurinn var árið 1950 
orðinn þvi sem næst jafnoki sjávarútvegs-
ins í mannaflaskilningi, þ. e. með 9.280 
manns á móti 9.512 í sjávarútvegi. Heild-
ariðnaður var þá kominn með um 12.900 
manns eða rúm 22% mannafla. 

Næsta áratuginn, 1950 til 1960, tók fisk-
iðnaðurinn aftur vaxtarsprett, sem næst-
um tvöfaldaði mannaflatölu hans upp i 
tæp 7.000 manns. Á þessum áratug tók 
hraðfrystiiðnaðurinn út þroska með fram-
leiðslu vinnuaflsfrekra flaka- og neytenda-
pakkninga, en vinnusparandi vélvæðing 
til að vega á móti því var á byrjunarstigi. 

Þó má vera, að þessi mannaflatala fisk-
iðnaðarins sé nokkuð ýkt, enda var mann-
áratalan 1965 aðeins um 200 hærri þrátt 

fyrir geysilega grósku i sildariðnaði. Sam-
anborið \dð þetta varð fremur litil aukn-
ing i almennum iðnaði á 6. áratugnum, 
um 1.400 manns eða um 15%. Iíoma hér 
enn fram hin alkunnu víxl i viðgangi sjáv-
arútvegs annars vegar og iðnaði hins veg-
ar. Auk uppgangs sjávarútvegsins ruddi 
varnarliðsþjónusta sér til rúms og fjár-
festingarstarfsemi magnaðist geysilega. 
Viðleitni til markvissrar hagstjórnar var 
mjög veikburða, en gengis- og styrkjakerfi 
miðuðust við sérstakar tekjuþarfir ein-
stakra sjávarútvegsgreina, en alls elcki við 
eðlileg rekstrarskilyrði iðnaðar á breiðum 
grundvelli. 

Þegar hér var komið sögu, var sjávar-
útvegurinn i heild hættur að bæta við sig 
mannafla. Vöruframleiðslugreinar búa 
yfir mun meiri hæfni til tæknilegra um-
bóta og aukningar á magnframleiðni að 
tiltölu við mannafla heldur en þjónustu-
greinar. Þær hafa því hver af annarri 
náð stöðnunarmarki, þegar komið var að 
ytri mörkum auðlindagrunns eða mark-
aða. Það hefur seinkað þessari stöðnun, 
hve ört þjóðinni hefur fjölgað á umliðn-
um áratugum. Landbúnaðurinn stóð á 
stöðnunarmarki með litlum sveiflum frá 
1910 til 1940. Fiskveiðarnar náðu þvi um 
1940, sjávarútvegurinn i heild um 1960, 
en fiskiðnaðurinn sérstaklega um 1965. Al-
mennur iðnaður hefur því frá því um 
1960 tekið svo til einhliða við hlutverki 
mannaflaaukningar á vettvangi vörufram-
leiðslugreinanna. Á 7. tugnum nam aukn-
ingin um 3.400 manns eða 32%. Á fyrra 
helmingi yfirstandandi áratugs nam aulcn-
ingin um 1.800 manns eða um 13%, en 
það svarar til tæplega 28% aukningar yfir 
heilan áratug. 

Vissulega hefur hvarflað að mönnum, 
að einnig eigi fyrir hinum almenna iðnaði 
að hggja, að mannafli hans staðni innan 
tiðar. Hins vegar þjónar hann afar fjöl-
breyttum þörfum, að sumu leyti bundn-
um þróunarhneigð til hærra og fullkomn-
ara vinnslustigs, og að sumu leyti þörf-
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um þjónustueðlis. Ennfremur kallar stöðn-
un hinna náttúrubundnu atvinnuvega 
beinlinis á aukningu iðnaðar til þess að 
fylla það skarð, er ófyllt og opið stendur 
i nauðsynlegiun þjóðhagsgrundvelli vöru-
f ramleiðslugreinanna. 

Bæði Iðnþróunarnefnd og starfshópur 
Rannsóknarráðs hafa látið frá sér fara 
spá um mannaflaskiptingu þjóðarbúsins 
nokkuð fram á veginn með sérstakri 
áherslu á hlutdeild iðnaðarins. Hér er lát-
in fylgja spá Iðnþróunarnefndar, bæði 
af þvi að höfundur er kunnugri henni til 
rökstuðnings og af því að hún er rýmri 
með tilliti til iðnaðarins, þar sem hún 
byggir á þeirri iðnþróun, sem nauðsyn-
leg megi teljast, og tekur þar með mið 
af nauðsynlegum aðgerðum til örvunar 
iðnþróun. 

Grundvallarforsenda í spá Iðnþróunar-
nefndar er hlutfallið milli frum- og úr-
vinnslugreinanna annars vegar og þjón-
ustugreinanna hins vegar, skoðað í sam-
hengi við hagþróunarstig mælt á kvarða 
þjóðartekna á mann. Þjónustuhlutfall 
mannaflans óx úr 25% i 34% á 40 ár-
um 1910—1950, en hélt áfram að aukast 
mun örar næstu 20 árin eða upp í 45% 
1970. 

Með hliðsjón af þróunarferlum annarra 
þjóða er spáð, að þetta hlutfall fari fram 
úr 50% 1980 og í 53% 1985. Ef fram-
hald hefði orðið á góðærinu, sem ríkti 
fram á 1974, og treysta mætti á hagstæða 
svörun fiskistofnanna við aukinni sókn, 
væri ástæða til að spá nokkru hærra þjón-
ustuhlutfalli og þar með minni þörf iðn-
þróunar. 

Á hinn bóginn er tekin afstaða til hlut-
verkaskiptingar vöruframleiðslugreinanna. 
Dreifð byggð landsins og þörf byggðajafn-
vægis gefur ekki tilefni til þeirrar fækk-
unar í frmnvinnslugreinum, er svari til 
reynslu erlendra þjóða, og er sú ástæða 
m. a. látin valda minni þjónustuaukningu 
en ella. Verði raunveruleg skilyrði sjávar-
útvegs og landbúnaðar betri en með þessu 

er gert ráð fyrir, slakar það á kröfunni 
um iðnþróun. Verði meiri mannafla hald-
ið i þeim greinum af félagslegum og póli-
tiskum ástæðum einvörðungu, mun það 
hins vegar fremur þyngja róður þjónustu-
greinanna. 

Fjármagnsuppbygging iðnaðarins. 

Stofnfjármagn iðnaðarins í mynd fram-
leiðslufjármuna er að sjálfsögðu önnur 
meginstoð hans ásamt mannaflanum. 
Heimildir um fjármunamyndun, tengdar 
saman i áætlanir um fjármunaeign eða 
þjóðarauð ná ekki lengra aftur en til 1945, 
og er fjármunaeignin sýnd á 5 ára fresti 
í töflu 2, en fjármunamyndun hvert ár 
síðasta áratugs í töflu 3. 

Þjóðarauðurinn hefur meira en fjór-
faldast (X4,3) á tæpra þriggja áratuga 
skeiði frá striðslokum. Fjármunaeign at-
vinnuveganna hefur meira en fimmfald-
ast á sama timabili (X5.4), iðnaðar í heild 
tæplega fimmfaldast (X4,8), en almenns 
iðnaðar nákvæmlega fimmfaldast. Svarar 
þá viðbót áliðnaðarins nokkurn veginn til 
þess, að fiskiðnaðurinn hefur ekki haldið 
hlutdeild sinni á timabilinu. Auk þess 
kann að vera, að hlutur almenns iðnaðar 
sé fremur vanmetinn bæði í upphaflegri 
stöðu og ýmis konar aukningu, sem illa 
komi fram i skýrslum, þar á meðal notkmi 
svokallaðs verslunar- og skrifstofuhúsnæð-
is og breytingu ibúðarhúsnæðis til iðnað-
arnota. tJt í þá sálma getum við ekki far-
ið frekar, en tökum tölurnar sem gefnar. 

Umræddar aukningartölur benda til 
næstum ótrúlegrar festu í samsetningu 
þjóðarauðsins. Á „nýsköpunarárunum" 
milli 1945 og 1950 sóttu atvinnuvegirnir 
nokkra hundraðshluta í hendur opinberra 
mannvirkja og einkafjármuna. Siðan hef-
ur hlutdeild atvinnuvega á sambærilegu 
verðlagi aðeins sveiflast milli 34% og 
36%, hlutur opinberra mannvirkja milli 
28% og 31 % og einkafjármuna milli 34% 
og 38%. Innan þess flokks hafa einka-



2. tafla. Fjármunaeign i iðnaði og Þjóðarauður 1945—1974. 

Verðlag 1969 Verðlag 
ársins 

III. 

í'. A;/'. í árslok: 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1975 

Þjóðarauður, al'.s 39.269 53.225 63 071 80.210 102.526 131.570 178.212 741.022 
Atvinnuvegir 11.446 18.564 21.523 27.448 36.713 45.243 64.388 243.290 
þ. a. :Iðnaður 3.511 4.911 5.725 7.064 9.184 13.810 17.916 67.545 
Fiskiðnaður 1.830 2.756 2.716 3.297 4.169 4.136 5.451 21.590 
Ál- og járnblendiiðnaður . . . - - - - 3.246 3.689 12.880 
Almennur iðnaður 1.681 2.155 3.009 3.767 5.015 6.428 8.776 33.075 

Byggingar og mannvirki hins opinbera 12.743 15.287 17.905 22.477 29.082 40.663 55.006 243.276 
þ. a.: Raforkumannvirki 978 1.781 3.301 4.692 5.476 9.192 13.700 55.848 

Einkafjármunir 15.080 19.374 23.643 30.285 36.731 45.664 58.868 254.456 
Ibúðarhús 14.759 18.485 22.064 28.513 33.610 40.042 48.787 215.979 
Einkabifreiðar 321 889 1.579 1.772 3.121 5.622 10.081 38.466 

'fallstölur %; 
Þjóðarauður, alls 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Atvinnuvegir 29,1 34,9 34,1 34,2 35,8 34,4 36,1 32,8 
þ. a.: Iðnaður 8,9 9,2 9,1 8,8 9,0 10,5 10,1 9,2 
Fiskiðnaður 4,6 5,2 4,3 4,1 4,1 3,1 3,1 2,9 
Áliðnaður - - - - - 2,5 2,0 1,8 
Almennur iðnaður 4,3 4,0 4,8 4,7 4,9 4,9 5,0 4,5 

Byggingar og mannvirki hins opinberra 32,5 28,7 28,4 28,0 28,4 30,9 30,9 3?,8 
þ. a.: Raforkumannvirki 2,5 3,3 5,2 5,8 5,3 7,0 7,7 7,5 

Einkafjármunir: 38,4 36,4 37,5 37,8 35,8 34,7 33,0 34,4 
Ibúðarhús 37,6 34,7 35,0 35,6 32,8 30,4 , 27,3 29,2 
Einkabifreiðar 0,8 1,7 2,5 2,2 3,0 4,3 5,7 5,2 
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MYND 2. FJÁRMUNAEíGN í IÐNAÐ! OG ÞJÓÐARAUÐUR 1945-1975. 
VERÐLAG 1969. 

Millj. kr. 

bifreiðar rutt sér til rúms allt upp i 6,3 %. 
Er álitamál, hvort þær eigi að teljast með, 
svo óljóst sem þær eru tengdar atvinnu-
og framleiðslukerfinu. Að þeim slepptum 
væru hlutfallabreytingar hinna flokkanna 
meira áberandi, enda hefur hlutfall ibúða-
eignar fallið mn fulla 10 hundraðshluta 
þjóðarauðs frá 1945, eða í 27,3% 1975, og 
er hér miðað við fast verðlag. 

Með þeim hlutfallabreytingum, sem 
orðið hafa á þjóðarauðnum frá striðslok-
um, hefur samsetning hans vafalaust 
færst mun nær þvi, sem almennt gerist 
með þróuðum þjóðum. Virðist þó enn 
eiga alllangt í land, að iðnaður, viðskipti 
og þjónustustarfsemi hafi náð eðlilegri 
hlutdeild miðað við langtíma þróunarjafn-
vægi. Stafar það annars vegar af þvi, hve 
fyrirferðarmilcill er hér snertiflötur at-

vinnulífs og mannlifs við náttúrugrund-
völlinn, og hins vegar að þessum atvinnu-
greinum hefur enn ekki verið unnt jafn-
ræðis við hinar hefðbundnu. Hlýtur að 
teljast fyrir neðan lágmark, að almenn-
ur iðnaður hafi með höndum 4—5% þjóð-
arauðs, meðan atvinnuvegirnir i heild hafa 
þó um þriðjung. 1 þessu sambandi er það 
veigamikil staðreynd, að ibúðaeignin skuli 
hafa vikið hlutfallslega, sem fyrr greinir, 
en opinber mannvirki og aðrir atvinnu-
vegir hafa notið þess í mun meira mæli 
en hinn almenni iðnaður. 

Þetta kemur heim við það, að iðnað-
urinn er talinn fjármagnsléttur að tiltölu 
við mannafla eða vinnsluvirði, enda að 
mjög stórum hluta léttaiðnaður. Árið 1950 
nam fjármunaeign i iðnaði 232 þús. kr. á 
1969 verðlagi á starfandi mann í almenn-



3. tafla. Fjármunamyndun í iðnaði 1965—1914 i samanburði við heild. 

Milljónir króna. 

1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
Verðlag hvers árs: 
Fjármunamyndun, alls 5.506 7.003 7.984 8.725 8.600 10.511 16.050 19.100 28.610 45.150 63.560 78.010 
A. Atvinnuvegirnir 2.598 3.260 3.518 3.293 3.400 4.718 8.350 8.910 13.140 20.800 25.810 27.730 
þ. a.: Iðnaður, alls 646 937 1.056 1.469 1.983 1.602 2.380 3.170 3.070 4.690 7.140 7.810 

Vinnsla sjávarafurða 287 390 231 140 118 282 530 800 1.265 1.920 2.640 2.570 
Ál- og Járnblendiverksmiðja - - 290 885 1.317 630 710 830 240 170 850 545 
Almennur iðnaður 359 547 535 444 548 690 1.140 1.540 1.565 2.600 3.650 4.695 

B. íbúðarhús 1.341 1.713 1.930 1.881 1.804 2.138 2.700 4.120 7.740 10.200 13.460 16.940 
C. Byggingar og mannvirki hins 

opinbera 1.567 2.030 2.536 3.551 3.396 3.655 5.000 6.007 7.730 14.150 24.290 33.340 

Verðlag ársins 1969: 
Fjármunamyndun, alls 9.368 10.963 12.285 11.224 8.600 9.272 13.171 13.043 15.670 17.360 15.900 15.490 
A. Atvinnuvegirnir 4.653 5.443 5.899 4.401 3.400 4.323 7.219 6.578 7.920 9.205 7.200 5.970 
þ.a.: Iðnaður, alls 1.108 1.511 1.695 1.989 1.982 1.469 2.016 2.266 1.720 1.880 1.950 1.720 
1. Vinnsla sjávarafurða . . . 487 638 369 186 118 249 438 543 680 730 690 550 
2. Ál- og Járnblendiverksmiðia - - 473 1.232 1.317 594 628 616 140 70 220 120 
3. Almennur iðnaður 621 873 853 571 547 626 950 1.107 900 1.080 1.040 1.050 
B. íbúðarhús 2.177 2.420 2.652 2.313 1.804 1.825 2.057 2.569 3.775 3.270 3.040 3.100 
C. Byggingar og mannvirki hins 

opinbera 2.538 3.000 3.734 4.510 3.396 3.124 3.895 3.896 3.975 4.885 5.660 6.420 

HliitfaUstölur %l): 
Af fjármunamyndun alls: 

Atvinnuvegirnir 47,2 46,6 44,1 37,7 39,5 44,9 52,0 46,6 45,9 46,1 40,6 35,5 
Iðnaður, alls 11,7 13,4 13,2 16,8 23,1 15,2 14,8 16,6 10,7 10,4 11,2 10,0 

Af fjármm. atvinnuveganna: 
Iðnaður, alls 24,9 28,7 30,0 44,6 58,3 34,0 28,5 35,6 23,4 22,6 27,7 28,2 
Almennur iðnaður 13,8 16,8 15,2 13,5 16,1 14,6 13,7 17,3 11,9 12,5 14,1 16,9 

Magnvisitölur, 1965 = 1002): 
Fjármunamyndun alls . . 100,0 117,0 131,1 119,8 91,8 98,9 140,5 139,2 167,2 185,2 169,7 165,3 
Atvinnuvegirnir 100,0 119,1 126,8 94,6 73,1 92,9 155,1 141,4 170,2 197,9 154,8 128,4 
Iðnaður, alls 100,0 136,4 153,0 179,5 178,9 132,6 181,9 204,0 155,2 169,8 176,1 155,3 
Almennur iðnaður 100,0 140,6 137,4 91,9 88,1 100,8 153,0 178,3 144,9 173,9 167,4 169,1 
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1) Miðað við verðlag hvers árs. 
2) Miðað við verðlag 1969. 

Heimild: Þjóðhagsstofmm. V J 
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um iðnaði, en var orðinn 552 þús. kr. 1975 
miðað við sama verðgildi, eða 2,4-falt, en 
á verðlagi 1975 komu 2.080 þús. kr. fjár-
munir á hvern starfsmann. Sé öllum fjár-
munum atvinnuvega deilt með heildar-
mannafla, koma út 2.580 þús. kr. á mann. 
Sé mannafli opinberrar þjónustu dreginn 
frá, lætur nærri, að meðalfjármunanotk-
un á vegum atvinnulifsins nemi um 3.095 
þús. kr. á mann á 1975 verðlagi eða um 
49% hærra en fyrir iðnað sérstaklega. 
Munurinn er að sjálfsögðu mun meiri 
gagnvart fiskveiðum eða landbúnaði sér-
staklega. Á verðlagi á miðju ári 1977 má 
telja fjármunaeign á starfsmann 3.330 þús. 
kr. í iðnaði, en um 4.950 þús. kr. í atvinnu-
vegunum í heild. 

Fjármunamyndunin slcv. töflu 3 sýnir 
þær breytistærðir, sem mestu hafa valdið 
um þróun fjármunastofnsins. Jafnframt 
koma fram viðbrögð við tækifærum og 
vanda atvinnugreinanna á þessu árabili. 
Áberandi er hin mikla sveifla fjármmia-
myndunarinnar, einkum þó atvinnuveg-
anna, á þrengingaárunum 1968—1969, en 
einnig ör endurbati frá þeirri lægð. Enda 
þótt almenni iðnaðurinn hafi fylgt sveifl-
unni, var það í mun minna mæli en at-
vinnuvegirnir almennt að slepptri ál-
bræðslunni, sem var óháð innlendri hag-
sveiflu. Ennfremur var endurbati iðnað-
arins styrkari, svo sem nánar verður að 
vikið i sambandi við þau útflutningstæki-
færi hans, er til var stofnað með efna-
hagsaðgerðum um þetta leyti. 

Framleiðsluþróun iðnaðarins. 

Framleiðsluþróun iðnaðarins er oft tor-
skýrð, enda er aðstaða mismunandi iðn-
aðargreina gagnvart mismunandi innlend-
um og erlendum mörkuðum æði ólík og 
skapar flókna heildarmynd. Auðvelt er að 
segja, að vissrar langtima þróunartilhneig-
ingar gæti sem niðurstöðu skýrslna yfir 
langt árabil. Sú niðurstaða er þó fram 
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komin fyrir samslungin áhrif ýmissa afla, 
er láta til sín taka á ýmsum stigum hag-
sveiflunnar. Islensk hagsveifla er einkmn 
af tvennum rótum runnin, annars vegar 
af ytri náttúrufars- og markaðsskilyrðum, 
og hins vegar af rót innlendra kjaramála 
og hagstjórnar eða stundum öllu heldur 
hagstjórnleysis. Oftast eru ástæður þess-
ar samverkandi eða gagnverkandi, a. m. 
k. þannig að hvort sem er snöggur bati 
ytri skilyrða eða viðbrögð hagstjórnar til 
viðreisnar verða að öllum jafnaði kveikja 
kjaraþróunar. 

Siðasta hálfan annan áratug hefur okk-
ur lærst að greina á milli framleiðslukafla 
og ráðstöfunarkafla hinnar sérstæðu ís-
lensku hagsveiflu. Einkennist fyrr greindi 
kaflinn af uppgangi framleiðslustarfsem-
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innar, einkum i útflutningsgreinum og 
öðrum vöruframleiðslugreinum, samfara 
hagstæðum viðskiptajöfnuði og endurhata 
gjaldeyrisstöðu. Hinn siðar greindi ein-
kennist aftur á móti af þvi, að innlend 
hylgja tekjuaukningar hefur náð yfirhönd-
inni með aukningu almennrar eftirspurn-
ar og verðmætaráðstöfunar, oft verulega 
umfram framleiðsluaukningu. Á frum-
stigi þessa kafla heldur þjóðarframleiðsla 
áfram að aukast, jafnvel ört, en sveigist 
frá grundvallargreinum, er mynda vaxt-
arstofninn i þjóðarbúinu, yfir til eigin-
notagreina, sem háðastar eru innlendri 
eftirspurn, og þá síðast mest til bygging-
arstarfsemi og þjónustu. Kann það ekki 
góðri lukku að stýra, enda þá skammt til 
þess, að bylgjan brotni fram yfir sig. 

Þvi er þetta rakið hér, að mismunandi 
kaflar hagsveiflunnar i framangreindum 
skilningi valda oft veðraskilum á vettvangi 
hins almerma iðnaðar, og þó mjög mis-
munandi eftir stöðu iðnaðargreinanna með 
tilliti til erlends eða innlends markaðar 
og skiptingar hins innlenda i neyslu-, fjár-
festingar- og aðfangamarkaði. 1 almennri 
endurreisn rekstrargrundvallar með geng-
isbreytingu og skyldum aðgerðum á iðn-
aðurinn almennt samleið með sjávarút-
veginum að öðru leyti en þvi, að aðhald 
að innlendri eftirspurn, sem er slíkum að-
gerðum samfara, verkar óhagstætt á 
heimamarkaðsiðnaðinn i fyrstu lotu. Á 
hinn bóginn getur velgengni iðnaðarins 
náð lengra yfir mörkin inn á eftirspurnar-
kafla hagsveiflunnar. Þegar uppgangurinn 
er kominn að utan, hefur hann oftar 
reynst sjávarútveginum einhliða i hag, og 
er hlutur iðnaðarins þá gagngert óhag-
stæðari skv. reglunni um gengisviðmiðun 
við sjávarútveginn ásamt tekjusmitunar-
áhrifum frá honum. Hlutskipti iðnaðarins 
má þá túlka svo, að minnkandi þörf ger-
ist við þessi skilyrði fyrir beina aðild hans 
að skiptiframleiðslu og vaxtarstofni þjóð-
arbúsins, en honum sé i meira mæli vís-
að til sætis á hinum þrengra og óæðra 
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bekk eiginnotagreinanna og þar að hon-
um þrengt af erlendri samkeppni á aðra 
hlið en innlendri tekjukröfu á hina. 

Það væri verðugt verkefni uppvaxandi 
hagdeilda iðnaðarsamtakanna að reyna að 
gera grein fyrir þróun og framvindu hinna 
ýmsu iðnaðargreina undanfarin ár eða ára-
tugi með tilliti til hagþróunar, hagsveiflu 
og mismunandi markaða heldur en unnt 
er að gera í þessu takmarkaða erindi. Ætti 
það að gerast i samvinnu við hagstofnan-
ir hins opinbera. Gæti haggreining af þessu 
tagi átt þátt i að leggja grunn að sér-
greindum forsögnum um þróun hinna ein-
stöku iðnaðargreina. Hér verður aðeins vik. 
ið að nokkrum megindráttum framleiðslu-
þróunar með hliðsjón af töflu 4. 
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4. tafla. Magnþróun iðnaðarframleiðslu 1961—1975. 

Fyrri flokkun: 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974;$ 1975 
Magnvisitölur: 

1974;$ 

Magnvísitölugrein. 78,9 88,0 95,4 100,0 103,5 106,4 103,5 108,4 113,2 132,8 151,8 164,7 175,4 180,2 [176,1 
Aðrar iðnaðargr 100,0 111,0 119,1 115,1 102,1 112,2 118,6 136,9 147,6 162,7 160,0 •138,8 
Iðnaður, alls1) 100,0 107,7 113,7 110,2 104,7 112,6 124,5 143,1 154,7 168,0 168,4 [165,7 

Breytingfráf. ári %: 
Magnvísitölugrein. + 11,7% +8,3% +4,8! V0+ 3 ,5%+2,8 -+2,6% + 4,6% +4 ,4% +17,4% +14,3% -!-8,5% + 6,5% + 2,7% + 2,3% 
Aðrar iðnaðargrein. + 11 ,0%+7,3% - 3 , 4 % + 11,2% +9 ,8% + 5 , 7 % + 1 5 , 4 % + 7,8% + 10,3% + 1 , 7 % - 0,7% 
Iðnaður, alls1) . . . + 7 , 7 % + 5 , 6 % +3 ,1% + 4 , 9 % + 7 , 5 % + 10 ,6%+14 ,9%-f 8,1% + 8,6% + 0,3% + 1,6% 

Ný flokkun: 
Magnvísitölur: 
Vöruframreiðslugreinar: 
a) Fyrir heimamarkað 100,0 114,3 131,1 144,9 153,9 159,1 148,4 
b) Til útflutnings 100,0 131,6 155,7 168,4 184,0 191,9 199,8 
Viðgerðagreinar 100,0 107,7 127,3 137,0 151,1 148,5 151,5 

Iðnaður alls2) 100,0 111,3 130,1 141,4 153,7 155,0 150,2 

Breyting frá f. ári: 
Vöruframleiðslugreinar: 
a) Fyrir heimamarkað + 1 4 , 3 % + 1 4 , 7 % + 1 0 , 5 % + 6 , 2 % + 3 , 4 % + 6,7% 
b)Til útflutnings +31 ,6%+18 ,3% + 8 , 2 % + 9 , 3 % + 4 , 3 % + 4,1% 
Viðgerðagreinar + 7,7 % +18,2 % +|7,6 % +10,3 % + 1,7 % + 2,0 % 

Sái 
Iðnaður alls2) +11 ,3%+16 ,9% + 8 ,7%+8,7 % + 0 , 8 % + f 3 , l % 

1) Án fiskiðnaðar og álframleiðslu. 
2) Án fiskiðnaðar, álframleiðslu og mjólkur-, slátur- og kjöt-, niðursuðu- og áfengis- og tóbaksiðnaðar. jj^ 

W 
Heimild: Þjóðhagsstofmm: Iðnaður 1974 og 1975. S 
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Upphaf mats á magnþrómi iðnaðar-
framleiðslu er að rekja til þess, er Efna-
hagsstofnunin tók að meta magnskýrslur 
Hagstofunnar til verðs, svo fram komu 
heildartölur iðnaðargreina og alls iðnað-
ar i krónum. Gaf það góða vísbendingu, 
þótt i talnaefninu væru stórar eyður, eink-
um í tilviki viðgerða- og fjárfestingar-
greina, þar sem vörueiningatali varð ekki 
við komið. Siðan hófst úrvinnsla úrtaks 
úr rekstrarreikningum iðnaðargreina árin 
1964—'67 og hverju ári af öðru bætt við. 
Með tilliti til undirbúnings að EFTA-að-
ild og lækkun tollverndar var gerð flokk-
un eftir markaðs- og tollaðstöðu greinanna, 
þ. e. i 1) Tollverndaðan iðnað, 2) Lítt 
eða ekki tollverndaðan iðnað, 3) Bygg-
ingavöru- og byggingahlutaiðnað, 4) 
Málm-, skipasmiða- og bifvélaiðnað, og 5) 
Ýmsan viðgerða- og smáiðnað. Var reikn-
ingsefni iðnaðarins árin 1967—'68 birt 
þannig flokkað i riti iðnaðarráðuneytisins: 
Islenskur iðnaður og EFTA, nóv. 1969, 
og ritaði Guðmundur Magnússon prófess-
or þá skýrslu. Tollverndaði iðnaðurinn 
var fyrst og fremst neysluvöruiðnaður, og 
nam vinnsluvirði lians 29.4% af vinnslu-
virði almenna iðnaðarins 1967. Litt eða 
ekki tollverndaður iðnaður, er tók eink-
um til brýnna nauðsynja og rekstrarvara 
atvinnugreina, var 23.3% ^dnnsluvirðis. 
Byggingavöru- og -hlutaiðnaður hafði 
11,7% vinnsluvirðis, málm- og skipa- og 
vélagreinarnar 33,8% og ýmis annar við-
gerða- og smáiðnaður 1,9% vinnsluvirðis. 
Þótt flokkun þessi hafi haft mikið gildi 
við aðstæður þess tíma, hefur það farið 
dvinandi, svo að önnur flokkun hefur tek-
ið við, byggð á aðalgreiningu i vörufram-
leiðslugreinar og viðgerðagreinar, og með 
skiptingu hinna fyrrgreindu i útflutnings-
og heimamarkaðsgreinar. Engar marka-
linur eru þó alveg hreinar, hvorki i fyrri 
flokkun né hinni siðari, sem fram kemur 
i töflu 4 og nær yfir siðustu árin. Vöru-
framleiðslugreinar hinnar nýju flokkun-
ar rekstrarreikninga falla i stórum drátt-

um saman við magnvísitölugreinar fyrri 
flokkunar, en við bætist síðari árin grein-
ing í heima- og útflutningsmarkað. Magn-
vísitölur einstakra undirgreina eru vegn-
ar saman á vinnsluvirðisvog, og sömu-
leiðis þær i heild saman við aðrar grein-
ar, og verður i nánari atriðum að vísa um 
þá meðferð til skjnrslna Þjóðhagsstofnunar. 

I megindráttum má skipta tímabilinu 
frá 1961 í eftirtalin skeið, sem miðast eink-
um við magnvisitölugreinar og iðnaðinn 
i heild, en getið verður jafnharðan af-
brigða annarra greina, sem einkum eru 
viðgerða- og sérsmíðagreinar. 

1) Skeið örs vaxtar milli 1961 og 1963 
með 10% ársmeðalvöxt magn\ásitölu-
greina, en aðrar mælingar lágu ekki fyrir. 
Skeið þetta markast af viðbrögðum efna-
hagslifsins við svo kölluðum viðreisnar-
ráðstöfunum árið 1960. 

2) Skeið hægari vaxtar milli 1963 og 
1966, 3,7% á ári í magnvisitölugreinum, 
en mun örari í öðrum greinum. Hinar 
fyrrgreindu voru mjög háðar harðnandi 
samkeppni utan að á móti örri hækkun 
tekna í landinu, en hinar siðar greindu 
hafa átt auðveldara með að fleytast á eft-
irspurnarbylgjunni og velta kostnaðar-
hækkunum áfram gegnum verkreikninga 
sina. 

3) Afturkipps- eða stöðnunarskeið ríkti 
milli 1966 og 1968, og snerist hlutskipti 
greinanna þá við, magnvisitölugreinarnar 
féllu minna og náðu bata strax á öðru ári, 
en aðrar iðnaðargreinar féllu þá meira 
og náðu endm-bata fyrst á þriðja ári. 

4) Frá 1968 fram til 1973 ríkti hrað-
vaxtarskeið, sem náði aukningarhámarki 
1971 með um 15% aukningu, en meðal-
ársvöxtur magnvisitölugreina nam 10,1% 
og iðnaðarins alls aðeins litlu minna. Á 
þessu skeiði, einkum fyrri hluta þess, gætti 
áhrifa efnahagsaðgerðanna 1967 og 1968. 
Með þeim var m. a. ofinn nýr þáttur i 
líftaug islensks iðnaðar, þ. e. veruleg sjálf-
stæð útflutningsstarfsemi, auk áliðnaðar-
ins, sem er svo sérstæður, að hann er ekki 
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talinn með í þessmn þróunarferli. I fram-
haldi af áhrifum efnahagsaðgerðanna hafði 
almennur uppgangur, runninn af rót sjáv-
arútvegsins, hagstæð áhrif. En svo sem 
ætíð vill verða, snerust vopn velgengn-
innar í höndum okkar og gegn okkur sjálf-
um. 

5) Skeið hægfara vaxtar og stöðnunar 
tók því við árin 1974 og 1975, fyrst 1 við-
gerðagreinum og síðan í vöruframleiðslu-
greinum fyrir heimamarkað, en útflutn-
ingsgreinarnar héldu rúmlega 4 % árs-
vexti þessi tvö ár. Endurteknar gengis-
lækkanir 1974 og 1975 höfðu beinust hag-
stæð áhrif á þessar iðnaðargreinar. 

Sé slegið striki yfir sveiflurnar til mats 
á langtímaárangri iðnaðarins, og bráða-
birgðatölur nýrri flokkunar teknar gild-
ar sem framlenging fyrri talnaraða, kem-
ur það þannig út. Magnvísitölugreinarnar 
sýna 5,9% meðalársvöxt milli áranna 1961 
og 1975, en aðeins minni, eða 5,8%, milli 
1964 og 1975. Á þessu síðara timabili sýna 
aðrar iðnaðargreinar, sem í verulegum 
mæli eru viðgerðagreinar, aðeins 4,3% 
ársvöxt. Er iðnaðurinn í heild, með áður 
umgetnum undantekningum, þannig með 
4,7% meðalársvöxt milli áranna 1964 og 
1975. Allt er þetta í slöku meðallagi mið-
að við vöxt þróaðs iðnaðar í betri grann-
löndunum. Því er ekki að neita, að vaxt-
arsprettirnir eru góðir, en skammvinn 
stöðnunarskeið inn á milli draga veru-
lega úr heildarárangri. 

Sé sjónarsviðið takmarkað við þau fáu 
ár, sem nýrri flokkunin tekur til, fæst 
eftirfarandi meðalvöxtur milli áranna 1969 
og 1975, þ. e. yfir 6 ára bil. 

Vöruframleiðslugreinar: 
a) F}TÍr heimamarkað 6,8% á ári 
b) Til útflutnings 12,2% á ári 

Viðgerðagreinar 7,2% á ári 
Iðnaður alls (með undan-
tekningum) 7,0% á ári 

Hér er um þokkalegan árangur að ræða, 

sem gefið gat góðar vonir um framhaldið, 
ef skynsamlega væri á málum haldið. 
Verðbólgukjarasamningar á timum, þeg-
ar þörf er aðgæslu og aðhalds, setja hins 
vegar alla frekari framþróun i óvissu. 

Samsetning og hlutdeild. 

Hér að framan höfum við litið yfir far-
inn veg iðnaðarins til þess m. a. að sjá, 
hvernig framvinda hans hefur verið til 
þessa. Er þvi tímabært að skoða nokkru 
nánar, hvar hann stendur í dag, þ. e. líta 
yfir þverskurðarmynd iðnaðarins í nú-
tíðinni, samsetningu hans eftir greinum, 
markaði sem hann þjónar og byggir á, og 
hlutdeild í þjóðhagsstærðum. Til hæfilegr-
ar einföldunar hefur verið valin sú mynd, 
sem tafla 5 sýnir af samsetningu og mark-
aðsaðstöðu og tafla 6 af hlutdeild iðnaðar 
í þjóðarframleiðslu um nokkurt árabil. 

Árið 1975 er hið síðasta, sem yfirlit ligg-
ur fyrir um iðnaðargreinarnar með tilliti 
til markaðsaðstöðu. Er þvi stuðst við það 
í aðalefni töflu 5, er sýnir, hvernig fram-
leiðslutekjur og Adnnsluvirði 11 greina-
flokka eftir afurðaskilgreiningu skiptist á 
starfsemi með heimamarkað, útflutning eða 
viðgerðaþjónustu sem aðalverkefni. Til 
þessara nota er kostur að hafa sem víðasta 
skilgreiningu, og er því allt tekið með, 
nema að sjálfsögðu fiskiðnaður og svo slátr-
un ásamt kjötiðnaði, sem að stórum hluta 
er íhlaupaiðnaður á vegum landbúnaðar-
ins. 

Vinnsluvirðið er 37,9% af framleiðslu-
tekjum á heildina litið. Þetta hlutfall er 
þó verulega misjafnt milli greina, þótt 
sumar falli nærri meðaltali. Sýna því 
framleiðslutekjur sumra greinanna annars 
vegar og vinnsluvirði þeirra hins vegar 
verulega mismunandi hlutfall af iðnað-
inum í heild. Þannig er t. d. hlutdeild mat-
væla- og drykkjarvöruiðnaðar í fram-
leiðslutekjum 21,9%, en aðeins 11,9% í 
vinnsluvirðinu, og áliðnaðurinn hefur 
11,5%) framleiðslutekna á móti 7,6% 
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MYND 5. VINNSLUVIRÐI IÐNAÐARINS 
HLUTFALLSLEG SKIPTING 

ÁSAMT HLUTFALUI ÚTFLUTNINGSIÐNAÐAR AF HVERRI GREIN 
1975 

drykkjarvöru-
idnadur 

Vefjar - , fata-
og 
skinnaidnadur 

Trjávöruidnadur 

Pappirsidnadur 

Efnaidnadur 

Steinefnaidnadur 

Álidnadur 

Skipasmidar 

Fyrir innlendan markad 

fimn T i l útflutnings 

vinnsluvirðis. Lágt hlutfall vinnsluvirðis 
þessara greina ber með sér, að þær velta 
miklu hráefnisverðmæti án mikillar að-
vinnslu, sbr. mjólk til gerilsneyðingar og 
neyslu án frekari vinnslu. Sumar grein-
anna hafa mjög líka hlutdeild á báða mæli-
kvarðana, svo sem vefjar-, fata- og skinna-
iðnaður, efnaiðnaður og steinefnaiðnaður. 
Tiltölulega miklu vinnsluvirði skila hins 
vegar trjávöruiðnaður og pappirsiðnaður, 
hvor um sig með 10,5% og 10,0% vinnslu-
virðis á móti 7,6% og 7,9% framleiðslu-
verðmætis, og skipasmiði með 5,5 % á móti 
3,3% í sömu röð talið, svo og viðgerða-
greinarnar þrjár til samans með 28,2% 
vinnsluvirðis á móti 21,3% framleiðslu-
verðmætis. Þessar greinar stmida vinnu-
aflsfreka starfsemi, sumar með háu hlut-

falli faglærðs mannafla. Auk þess er i sum-
um tilvikum gerður aðskilnaður milli efn-
issölu (þá talin til verslunar) og vinnu til 
verkanna, og má það að vissu leyti teljast 
villandi. Að sjálfsögðu er vinnsluvirðið 
hinn rétti athafnamælikvarði á greinarn-
ar, en framleiðslutekjurnar má skoða sem 
nokkurn mælikvarða á þjónustugildi þeirra 
hverrar við sinn markað. 

Metið á kvarða framleiðslutekna námu 
vörugreinarnar um 79%, þar af 60,3% 
með heimamarkað og 18,4% með útflutn-
ingsmarkað að aðalverksviði, en viðgerða-
greinar námu 21 %. Á vinnsluvirðiskvarða 
eru hlutföllin nokkuð önnur sem fyrr seg-
ir, þ .e. vörugreinar 71,8%, þar af 57,1% 
fyrir heimamarkað og 14,7% fyrir út-
flutningsmarkað, en viðgerðagreinar 
28,2%. Útflutningsgreinarnar hafa þann-
ig tiltölulega lægra vinnsluvirði en heima-
markaðsgreinar. Stafar það af lágu vinnslu-
virðishlutfalli áliðnaðar. 

Hér hefur verið fjallað um samsetn-
ingu iðnaðar skv. mun víðari skilgrein-
ingu en hins almenna iðnaðar, sem mest 
er fjallað um i öðrum köflmn greinar-
innar. Hefur þvi verið bætt A7ið samtölum 
þrengri skilgreiningar árin 1972—1975 í 
neðri hluta töflu 5, þar sem sleppt er áli, 
mjólk, niðursuðu og tóbaks- og áfengis-
iðju, auk slátrunar- og kjötiðnaðar og fisk-
iðnaðar. Framleiðslutekjur 1975 voru 
50.560 m. kr. skv. þessari þrengri skil-
greiningu, eða 76% af hinni víðari. 
Vinnsluvirðið minnkar hins vegar mun 
síður við þessa þrengingu skilgreiningar 
eða niður í 88%, það er 22.271 m.kr. Þessi 
mikli munur á vægi hins þrengra miðað 
við hið viðara greinaval byggist á þvi, að 
sleppt hefur verið helst þeim greinum, er 
hafa mikið gegnumstreymi að tiltölu við 
eigið vinnsluvirði. 

Einna áhugaverðast i sambandi við hlut-
verkaskipan iðnaðargreinanna er, hvernig 
þær deila með sér hinu nýlega tilkomna 
útflutningshlutverki. Nokkur munur er á 
hlutdeildinni eftir þvi, hvort metið er á 



Co 

5. tafla. Framleiðslutekjur og vinnsluvirði iðnaðarins. 

Framleiðslutekjur (vergar) tekjuvirði 

Arið 1975: 
lðnaður 

alls 

Vörugreinar 

Alls 

Viðgerða-
Heima- Útflutn.- greinar 

iðnaður iðnaður alls 

Vinnsluvirði ( vergt) tekuivirði 

Iðnaður 
alls 

Vörugreinar 

Alls 

Viðgerða-
Heima- Útflutn.- greinar 
iðnaður iðnaður alls 

slátrunar og kjötiðnaðar 66.604 52.439 40.159 12.280 14.165 25.243 18.117 14.399 3.718 7.126 

Matvæla- og drykkjarvöruiðn. 14.592 14.592 13.870 723 _ 3.002 3.002 2.751 251 _ 
Vefjar-, fata- og skinnaiðnaður 6.969 6.969 3.833 3.136 - 2.926 2.926 1.695 1.231 -

Trjávöruiðnaður 5.086 5.086 5.086 - - 2.652 2.652 2.652 - -

Pappírsiðnaður 5.231 5.231 5.231 - - 2.524 2.524 2.524 - -

Efnaiðnaður 6.139 6.139 5.434 705 - 2.137 2.137 1.866 273 -

Steinefnaiðnaður 4.573 4.573 4.512 61 _ 1.568 1.568 1.523 45 -

Áliðnaður 7.655 7.655 - 7.655 _ 1.918 1.918 - 1.918 -

Skipasmíði 2.194 2.194 2.194 - - 1.389 1.389 1.389 - -

Vélaviðgerðir 6.640 _ _ - 6.640 3.525 _ - - 3.525 
Bifreiðaviðgerðir 4.020 - - - 4.020 2.154 - - - 2.154 
Ýmis viðgerðastarfsemi 3.505 - - - 3.505 1.447 - - - 1.447 

Iðnaður alls, án flsk-, slátur- og 
kjöt, mjólkur-, áfengis- og tóbaks-, 
niðursuðu- og áliðnaðar: 
Árið: 1972 17.295 12.402 10.911 1.491 4.893 7.960 5.072 4.537 535 2.588 

1973 23.809 16.988 15.045 1.943 6.821 11.084 7.471 6.765 706 3.613 
1974 35.140 24.944 22.521 2.424 10.196 16.560 11.010 9.993 1.017 5.590 
.1975 50.560 36.394 32.492 3.902 14.165 22.271 15.145 13.596 1.549 7.126 

Heimild: Þjóðhagsstofnun: Iðnaður 1972, 1973, 1974 og 1975. 
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kvarða framleiðslutekna eða vinnsluvirðis, 
svo sem hér er sýnt. 

Fram-
leiðslu- V innslu-

Hlutfall: tekna virZis 
Matvæla- og drykkjar-

vöruiðnaður 5,9% 6,8 % 
Vefjar- fata- og 

skinnaiðnaður 25,5% 33,1% 
Efnaiðnaður 5,7% 7,3 % 
Steinefnaiðnaður 0,5% 1,2% 
Áliðnaður 62,4% 51,6% 

Vert er að taka fram, að í þessu greinavali 
er matvælaiðnaðurinn lagmetisiðnaður, 
efnaiðnaður er kísilgúr- og málningariðn-
aður, og steinefnaiðnaður er leirkeragerð. 

Hér er víðast ekki um sömu tölur að 
ræða og útflutninginn sjálfan, heldur eru 
talin þau f3rrirtæki, sem hafa minnst 40% 
tekna sinna af útflutningi. Til samanburð-
ar hefur fob-verðmæti útflutnings iðnað-
arvara verið sem hér segir síðustu árin i 
millj. kr.: 

1970 
Útflutningur iðnaðarvara 2.369 
Útflutn. án áls og niðursuðuvara 519 

Hér er sleppt kjöt- og mjólkurafurðum, 
sem teljast til landbúnaðarvara, en eru 
þó iðnaðarvörur í almennum skilningi, 
enda er i rauninni engum öðrum atvinnu-
vegi fært að skila vöruútflutningi i flutn-
ings- og geymsluhæfu ástandi nema með 
beinni löndun hráefnis eins og fisks er-
lendis eða útflutningi lifandi kvikfjár. 

Svo vikið sé að hlutdeild iðnaðarins i 
þjóðarframleiðslu, er hún sýnd i töflu 6 
með þeim mismunandi hætti, er Þjóðhags-
stofnun hefur þótt vert að sýna hana. Kem-
ur fram mjög athyglisverð þróunarstefna 
til aukinnar hlutdeildar, en sú þróun hef-
ur stöðvast síðustu tvö árin. Hlutdeild iðn-
aðar án fisks, áls, kjöts, mjólkur og nið-
ursuðu nam 12,6% árið 1968, en hafði 
vaxið upp i 15,2% árið 1975, og nemur 
hlutfallsaukningin um 2,6% af þjóðar-
framleiðslu eða um 20,6% af eigin við-
miðunargrunni. Iðnaður alls án fisks og 
kjöts jók hlutdeild sina úr 13,2% 1968 
upp i 17,2% 1975, og er aukningin í þessu 
tilviki enn meiri tölulega og að hlutfalli, 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 
1.776 3.881 6.079 7.025 8.522 17.585 

712 936 1.344 1.745 3.009 4.622 

6. tcifla. Hlutdeild iðnaðar1) i vergri þjóðarframleiðslu5) (tekjuvirði) 1968—1975. 

Iðnaður, alls 
án álframl., 

Verg þjóðar- Iðnaður, mjólkuriðn. 
framleiðsla Iðnaður, alls, án og niðursitðu-
(tekjuvirði) alls álframleiðslu iðnaðar 

Ár (í m. kr.) (í m. kr.) Hiutdeild (i m. kr.) Hlutdei/d (í m. kr.) Hlutdeild 

1968 23.200 3 39 3.073 13,2% 3.072 13,2% 2.929 12,6% 
1969 28.946 3.833 13,2% 3.833 13,2% 3.682 12,7% 
1970 35.063 5.753 16,4% 5.059 14,4% 4.865 13,9% 
1971 43.520 6.846 15,7% 6.306 14,5% 6.049 13,9% 
1972 53.905 ^ 8.859 16,4% 8.369 15,5% 7.960 14,8% 
1973 74.100 12.964 17,5% 11.673 15,8% 11.084 15,0% 
1974 108.698 19.329 17,8% 17.520 16,1% 16.599 15,3% 
1975 146.340 25.243 17,2% 23.325 15,9% 22.271 15,2% 

1) Undanskilið: Fiskiðnaður, slátrun og kjötiðnaður. 
2) Þessar tölur verður að skoða með mikilli varúð, þar sem enn liggur ekki fyrir samræmt uppgjör þjóðar-

framleiðslu frá fyrirtækjahlið fyrir allar atvinnugreinar. Hér eru því í reynd bornar saman tölur, sem ekki 
er vissa fyrir, að séu sambærilegar, þótt sennilega muni þar ekki miklu. 

Iieimild: Þjóðhagsstofnun: Iðnaður 1975 o.fi. 
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sem svarar einkum viðbót álsins. Til sam-
anburðar er mannafli iðnaðar, annars en 
fiskiðnaðar en að meðtalinni niðursuðu, 
áætlaður 17,2% árið 1975. Að mestu staf-
ar þessi hlutfallabreyting beinlínis af ör-
ari magnþróun iðaðarins en þjóðarfram-
leiðslu í heild. En svo sem fyrr segir, er 
magn iðnaðarframleiðslu án áls o. fl. und-
antekninga (sbr. töflu 4) talið hafa auk-
ist um 50% milli áranna 1969 og 1975, 
meðan þjóðarframleiðsla og -tekjur á föstu 
verðlagi julcust alls um 30% og 33% á 
sömu röð talið. 

Nokkur ályktunarorZ. 

Um þetta erindi hefur verið stráð á 
stangli ýmsum niðurstöðum eða ályktun-
um um frammistöðu iðnaðarins og hlut-
verk hans gagnvart þjóðarbúinu í heild. 
Æskilegt væri að gera mun betri skil nið-
urstöðum um tilveru- og þróunarskilyrði 
iðnaðarins, framtíðarhorfur hans og mark-
mið. Að sinni verða örfá ályktunarorð að 
nægja, ýmist gripin úr efni erindisins eða 
öðrum áttum. 

Á alllöngum tíma litið hefur iðnaður-
inn náð þeim þroska að sjá fyrir þörfum 
þjóðarinnar á mjög breiðum grundvelli i 
flóknu samhengi nútímaþjóðfélags og að 
verða meginstoð i atvinnusköpun þjóðar-
búsins. Framan af og að miklu leyti enn 
hefur iðnaðurinn, utan fiskiðnaðar, rækt 
þetta hlutverk sitt með því að auka eða 
margfalda þann vaxtarstofn þjóðarbúsins, 
sem gjaldeyristekjurnar eru og sjávarút-
vegurinn hefur lagt til að meginhluta, en 
siðan og i vaxandi mæli með því að leggja 
af mörkum sjálfstætt framlag til þessa 
vaxtarstofns. í skilningi beinnar atvinnu-
og tekjumyndunar er iðnaðurinn þegar 
tekinn að þoka fyrir þjónustugreinunum, 
en verður sem fyrr hornsteinn þeirra 
ásamt öðrum vöruframleiðslugreinum, 
meðal annars i skilningi framleiðniaukn-
ingar, sem er undirstaða þjónustuþróun-
arinnar. 

Framleiðslu- og framleiðniþróun iðnað-
arins hefur verið sómasamleg á heildina 
litið, og við hagstæða eggjun aðstæðnanna 
hefur iðnaðurinn tekið vaxtarspretti, sem 
hann getur verið fullsæmdur af í sam-
anburði við önnur lönd og tímabil. Jafn-
framt þessu hefur iðnaðurinn verið spar-
neytinn á fjármagn og fyrirferðarlitill 
varðandi athygli og átak stiórnvalda og 
almennings, sannarlega ekki óskabarnið 
á þjóðarheimilinu. Iðnaðurinn hefur að 
öllum jafnaði verið annars eða þriðja 
flokks viðmiðun íslenskrar hagstjórnar. Ár-
angri hefur hann náð með þvi að grípa 
þau tækifæri, sem gáfust og stundum voru 
öðrum ætluð að mestu, og iðnaðurinn hef-
ur þannig smám saman þrengt sér inn á 
æ víðari svið. Þessi tækifæri voru ann-
ars vegar til marks um þörf þjóðarbúsins 
fyrir aukið og fjölbreyttara framlag skap-
andi krafta. Á hinn bóginn ber nýting 
tækifæranna vitni um mikla aðlögunar-
hæfni, um blundandi krafta með þjóðinni 
til mótunar efnis i form og til nytsemd-
ar, og um vökult framtak einstaklinga og 
félagsheilda. 

Þessari aðlögunarhæfni eru þó sett tak-
mörk af knappri getu til samsöfnunar 
fjármagns og til meiri háttar átaka í rann-
sóknum, vöruþróun og öflun tæknilegrar 
kunnáttu. Rikisvaldið hefur hér komið til 
skjalanna og reynt að gera það, sem ein-
staklingar og samtök megna ekki, en það 
er spurning, hvort ekki sé unnt í meira 
mæli að létta af þeim takmörkunum, er 
há þessum aðilum. 

Iðnaðargreinarnar eru hér ekki allar i 
sömu aðstöðu. Á móti greinum, sem nýta 
ný og vaxandi tækifæri, eru aðrar, sem 
láta undan siga fyrir erlendri samkeppni. 
Að þessu leyti er okkur sérstakur vandi 
á höndum á síðari hluta aðlögunartima-
bils að EFTA-aðild og vegna samsvarandi 
skuldbindinga gagnvart EBE. Nauðsyn er 
aukinnar festu hinnar almennu hagstjórn-
ar, sem mestu ræður um atvinnugreina-
valið, svo og i nánari stefnumörkun og 
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leiðsögn um lifvænleika og þróunarfæri 
iðnaðargreinanna við þau sérstöku aðlög-
unarskilyrði, sem nú rikja og framundan 
eru. 

Festa og stefnumótun i málefnum iðn-
aðarins snertir einkum tvo aðra mála-
flokka, þ. e. sjávarútveg og kjaramál. Iðn-
aðurinn deilir þjóðhagshlutverki sinu a. m. 
1. með sjávarútveginum, og milli hlutskipt-
is þeirra er ýmist samfylgni eða víxlverk-
un, svo sem sýnt hefur verið. Lykillinn 
að velgengni iðnaðarins er því ekki hvað 
síst falinn i skattþoli sjávarútvegsins. Önn-
ur hlið þess máls er að móta raunhæfa 
og skynsamlega afstöðu milli rekstrar-
grundvallar i sjávarútvegi og iðnaði, en 
það verður að minu viti aðeins gert með 
auðlindaskatti. Hin hliðin er nauðsyn mót-
vægis við skammtíma tekjusveiflum sjáv-
arútvegsins með verð- og aflajöfnunarsjóð-
um, en slíkar sveiflur veita ekki raunhæfa 
leiðbeiningu um atvinnugreinaval þjóð-
arbúsins. 

Skilyrði hagþróunar á vettvangi kjara-
mála er þessu skylt. Sjávarútvegurinn hef-
ur i krafti sins happafengseðlis fóstrað 
tekjusveiflur, sem breiðst hafa um þjóðar-
búið og orðið öðrum greinum ofraun. Iðn-
aðurinn er annars eðlis og uppsker aðeins 
reglufastan ávöxt mannlegrar iðju. Skil-
yrði fyrir viðgangi hans er, að út i kerfið 
sé aðeins sleppt þeirri tekjuaukningu, sem 
staðið geti sem varanlegur ávinningur. 
Jafnvel þótt takist að einangra sveiflur 
sjávarútvegsins að mestu við hann sjálfan, 
gerir þetta strangar kröfur um skynsam-
legt atferli i kjaramálum, en endurteknir 
verðbólgusamingar gefa ekki tilefni til 
bjartsýni í þá átt. 

Enginn þarf lengui' að efast um vœgi 
iðnaðarins í þjóðarbúinu. Menn hafa haft 
rikari ástæður til að bera brigður á gœZi 

þeirra tækifæra, er hann býður upp á, 
tekjutækifæra mannafla og arðsemi fjár-
magns annars vegar og vöruvals og vöru-
gæða hins vegar. Stóriðjan er m. a. hugs-
uð sem svar við þörf drýgri tekjutækifæra 
fyrir einstaklinga og þjóðarbú, en þar er 
byggt á náttúruauðlindum, sem geta gefið 
verulegan arð i likingu við fiskstofnana. 
Iðnrekendur bera i brjósti eðlilegan ugg 
um, að með þvi móti sé vinnuaflið ýmist 
frá þeim tekið eða því veitt óraunhæf 
tekjuviðmiðun. Um hið fyrrgreinda hefur 
uggurinn reynst ástæðulitill. Stóriðjan er 
fyrirferðarmikið stofntækifæri á kvarða 
fjármagns og gjaldeyris, en tekur til sin 
litinn mannafla. Vandamál tekjuviðmið-
unar er hið sama og við þekkjum frá sjáv-
arútveginum. Það verðum við hvort sem 
er að leysa með upptöku auðlindaarðs, svo 
að þjóðin geti nýtt auðlindir sinar skyn-
samlega og haft af þeim drjúgar tekjur i 
bráð og lengd án þess að hleypa upp jafn-
vægi þjóðarbúsins. 

Vöruval og vörugæði við hófstilltu verði 
er hið mikla vandamál þess iðnaðar, sem 
aðeins hefm- hina almennu framleiðslu-
þætti við að styðjast i samkeppni við um-
heim, sem stöðugt verður nálægari i öll-
um skilningi. Svo fáir sem við eriun, get-
um við aðeins liaslað okkur takmarkaðan 
völl til árangurs. Leiðin er þvi sú að velja 
þær framleiðslugreinar, þar sem við bú-
mn yfir sérstökum styrk, stundum i skjóli 
fjarlægðar, en oftar i krafti sérstæðra hrá-
efna, stils, erfða, menningar og almenns 
atgervds. Til þess að ná árangri á þessu 
sviði, svo um muni, þarf þjóðin að vera 
fús að lúta að hlutlægum viðfangsefnum 
i mun ríkari mæli en fram til þessa. Má 
þá telja tryggt, að atgervi þjóðarinnar 
muni skila sér i góðum árangri. 



Eiríkur Guðnason: 

Xnnlánssiofnanir 1976 

I Fjármálatíðindum hafa jafnan birst 
ýtarlegir reikningar innlánsstofnana, og 
eru að þessu sinni birtir reikningar ársins 
1976. Gerð hefur verið grein fyrir þróun 
peningamála á árinu 1976 í Ársskýrslu 
Seðlabankans og Hagtölum mánaðarins. 
Verður ekki fjallað nánar um hana hér, 
heldur visað í töflur 1—4, sem skýra sig 
sjálfar. Hér verður hins vegar bent á 
nokkrar staðreyndir, sem lesa má úr reikn-
ingum innlánsstofnana, þegar litið er til 
lengri tíma. 

Svo sem fram hefur komið i skýrslum 
um peningamál, hafa innlán i innláns-
stofnunum aukist tiltölulega hægt undan-
farin ár borið saman við hinn öra vöxt 
þjóðarframleiðslunnar og annarra þátta, 
sem eðlilegt er að miða við. Þessi þróun 
hefur leitt af sér, að innlánsstofnanir eiga 
æ erfiðara með að gegna því hlutverki, 
sem þeim er ætlað. Ekki er til einhlít að-
ferð við að meta þessa þróun, en í töflum 
5, 6 og 7 er gerður samanburður á tölum 
úr efnahagsreikningum innlánsstofnana 
við þjóðarframleiðslu árin 1966, 1971 og 
1976, og ætti sá samanburður að gefa nokk-
uð góða mynd af þvi, sem gerst hefur. Mik-
illar árstiðasveiflu gætir i ýmsum stærðum 
peningamálanna, ekki síst útlánum og inn-
lánum innlánsstofnana. Til að eyða áhrif-
um þeirra voru tekin meðaltöl stöðutalna 
i hver mánaðarlok í stað þess að byggja 
samanburðinn eingöngu á árslokatölum. 

Svo sem sjá má í 5. töflu, hefur hin óhag-
stæða þróun innlána dregið mjög úr út-
lánagetu innlánsstofnana siðustu 10 árin, 
enda þótt fyrirgreiðsla Seðlabankans í 
formi endurkaupa hafi aukist verulega. 
Heildarinnlán i innlánsstofnunum svör-
uðu til 35% af þjóðarframleiðslu árið 
1966, en 23% árið 1976. Bankar hafa af 
þessum sökum sótt fé í vaxandi mæli til 
útlanda, en engu að síður hefur ráðstöfun-
arfé innlánsstofnana i heild dregist saman, 
því að á árinu 1966 námu útlán og end-
urlánað erlent lánsfé 37% af þjóðarfram-
leiðslu, en þetta hlutfall var 30% i árslok 
1976. Séu ekki talin erlend lán, sem bank-
ar hafa endurlánað vegna véla og tækja-
kaupa erlendis frá, kemur i ljós, að lán af 
innlendum uppruna hafa læklcað úr 36% 
í tæp 26% af þjóðarframleiðslu síðustu tiu 
ár. Þá eru meðtaldir vixlar, sem Seðlabanki 
hefur endurkeypt, en þeir námu 12% af 
heildarútlánum árið 1966 en 21% árið 
1976. 

í 6. og 7. töflu er gerð nánari grein fyrir 
þróun útlána og endurkaupa síðustu 5 ár. 
Þar má sjá, að samdráttur útlána, þegar 
borið er saman við þjóðarframleiðslu, hef-
ur komið i mjög misjöfnum mæli niður á 
einstökum greinum. Minnstur hefur sam-
dráttui'inn verið hjá þeim greinum, sem 
njóta endurkaupa Seðlabankans. Lán til 
landbúnaðar á árinu 1971 námu 3% af 
þjóðarframleiðslu þess árs, en árið 1976 
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1. tafla. Efnahagur einstalcra viðskiptabanka i árslok 1976. 

Bún- lön- Verzl- Sam- Vidsk. 
Lands- Útvegs- aðar- aðar- unar- vinnu- Alþýðu- bankar 

í millj. kr. banki banki banki banki banki banki banki alls 
Eignir: 
Sjóður 144 80 98 41 26 43 4 436 
Seðlabankinn: m 

Innstæður á viðskiptareikn. 685 - 957 - - - - 1.642 
Bundið v/alm. bindiskyldu . 5.852 1.582 2.763 828 725 982 233 12.965 

Erlendar eignir 1.672 466 - - - - - 2.138 
Endurlánað erlent lánsfé 11.649 2.557 71 - - - - 14.277 
Utlán: 

Greiddar óinnl. ábyrgðir . . . . 463 242 - 16 11 20 - 752 
Yfirdráttarlán 2.833 2.275 1.168 420 373 665 184 7.918 
Afurðalán 11.686 3.095 3.988 95 - 640 - 19.504 
ínnlendir víxlar 8.115 2.597 '3.682 1.665 1.704 1.411 485 19.659 
Verðbréf 5.828 1.688 1.915 477 42.2 857 301 11.488 
Vaxtaaukalán 829 392 438 158 131 371 73 2.392 

Ýmislegt 1.632 1.043 1.147 582 338 833 290 5.865 

Alls 51.388 16.017 16.227 4.282 3.730 5.822 1.570 99.036 

Skuldir: 
Veltiinnlán: 

Alm. hlaupar., geymslufé . . . . 4.811 1.510 1.700 427 280 394 54 9.176 
Sparisjóðsávísanareikningar . 2.151 477 1.214 291 335 533 89 5.090 

Spariinnlán: 
Almenn 10.903 3.337 5.994 1.674 1.691 2.199 539 26.337 
Bundin í 6 mán 358 136 226 165 275 127 28 1.315 
Bundin í 12 mán 2.280 657 1.099 539 457 473 276 5.781 
Bundin í 10 ár 158 60 94 9 6 20 3 350 

Vaxtaaukainnlán 3.812 1.166 1.948 419 309 885 152 8.691 
Seðlabankinn: 

Skuld áviðskiptareikn - 231 - 17 65 242 27 582 
Endurseld afurðalán 9.217 2.420 3.102 95 7 508 - 15.349 
Löng erlend lán endurlánuð . 2.824 381 71 - - - - 3.276 
Önnur lán 1.760 2.680 157 101 28 17 197 4.940 

Erlendar skuldir: 
Til skamms tíma 877 41 - - - - - 918 
Til langs tíma 8.417 2.104 - - - - - 10.521 

Ýmislegt 1.577 503 206 175 66 122 75 2.724 
Stofnfé og hlutafé - 7 - 45 96 100 67 315 
Annað eigið fé 2.243 307 416 325 115 202 63 3.671 

Alls 51.388 16.017 16.227 4.282 3.730 5.822 1.570 99.036 

var hlutfallið 2,7%. Á þennan kvarða mæl-
ist lækkun lána til landbúnaðar 10%. Með 
lánum til landbúnaðar eru ekki talin lán 
til byggingar ibúðarhúsa í sveitum. Hins 
vegar eru talin öll önnur lán innlánsstofn-
ana til bænda og lán til fyrirtækja, er ann-
ast heildsöludreifingu landbúnaðarafurða 
svo og til fyrirtækja, sem starfa að frum-
vinnslu landbúnaðarafurða, svo sem mjólk-
urbúa og sláturfélaga. 

Aukning endurkaupa hin siðustu ár hef-
ur haft mest áhrif á lán til sjávarútvegs, 
sem er eina greinin, sem notið hefur vax-
andi lánafyrirgreiðslu innlánsstofnana á 
þennan kvarða metið. Lán til sjávarútvegs 
á árinu 1971 voru 5,2% af þjóðarfram-
leiðslu en 6,1% árið 1976, og svarar þetta 
til þess, að lán í þessum flokki hafi aukist 
um 17% umfram aukningu þjóðarfram-
leiðslunnar á síðustu 5 árum. Við þetta 
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2. tafla, 

í millj. kr.: 
Eignir: 
Sjóður 
Seðiabankinn: 

Innstæður á viðskiptareikn, 
Aðrar innstæður 

Útlán: 
Yfirdráttarlán 
Víxlar 
Vaxtabréf og skuldabréf.. 

__ Vaxtaaukalán 
Ýmislegt 

Efnahagur sparisjóöa í árslok 

Sp.sj. Sp.sj. Sp.sj. Sp.sj. 
Rvikur i Hafnar- Mýra-
ognágr. Kefiav. fjarðar sýslu 

14 17 5 11 

68 199 193 143 
304 313 348 200 

_ 22 2 _ 
800 705 871 476 
198 .158 34 25 
96 56 73 50 
49 28 42 10 

1976. 

Sp.sj. Sp.sj. Sp.sj. 
Kópa- Vél- sjóðir 
vogs stjóra Aðrir al/s 

4 1 103 155 

_ 11 447 1.061 
123 133 1.110 2.531 

34 13 314 385 
295 351 1.960 5.458 

31 7 391 844 
33 23 188 519 
54 59 379 621 

Alls 1.529 1.498 1.568 915 574 598 4.892 11.574 

Skuldir: 
Veltiinnlán: 

Hlaupareikningar - 166 168 119 33 23 608 1.117 
Sparisjóðsávísanareikningar 84 124 151 72 44 61 105 641 

Spariinnlán: 
Almenn 625 714 781 404 290 302 2.350 5.466 
Bundin í 6 mán 146 25 50 15 26 51 191 504 
Bundin í 12. mán 335 142 129 89 85 69 462 1.311 
Bundin í 10 ár 9 10 11 8 2 1 46 87 
Vaxtaaukareikningar 228 132 178 112 70 63 666 1.449 

Seðlabankinn - - - 8 - - 13 21 
Ýmislegt 32 31 29 26 8 9 99 234 
Stofnfé og annað eigið fé . . . . 70 154 71 62 16 19 352 744 

Alls 1.529 1.498 1.568 915 574 598 4.892 11.574 

bætist það, að á árínu 1975 var stuttum 
slculdum sjávarútvegs við bankana, samt. 2 
milljarðar króna, breytt i föst lán Fisk-
veiðasjóðs. Með lánum til sjávarútvegs eru 
talin öll lán til fiskveiða og hvers konar 
fiskiðnaðar nema niðursuðu. Ennfremur 
eru hér talin lán til sölusamtaka sjávar-
útvegsins. 

Endurkaup vegna iðnaðar hafa aukist 
mjög mikið síðustu árin, en engu að síður 
hefur lánafyrirgreiðsla innlánsstofnana til 
þessarar greinar raunverulega dregist sam-
an um 28% frá árinu 1971, því hlutfall 
iðnaðarlána af þjóðarframleiðslu var 4,6% 
árið 1971 en 3,3% árið 1976. Með lánum 
til iðnaðar eru ekki talin lán til sjávar-
vöruiðnaðar eða frumvinnslu landbúnaðar-
afurða né heldur lán til byggingarverk-
taka. 

Lán til annarra atvinnugreina hafa 
lækkað um 32% reiknað á sama hátt og að 
ofan greinir. 1 þessum hópi eru verslunar-
fyrirtæki, byggingaverktakar, fyrirtæki i 
samgöngum, orkumálum og þjónustustarf-
semi. Þá hafa lán innlánsstofnana til opin-
berra aðila og fjárfestingarlánasjóða dreg-
ist saman um 45% og lán til einstaklinga 
um 34%. 

Rétt er að geta þess, að flokkun lána 
til atvinnugreina er ekki hárnákvæm. Fyr-
irtæki, sem fá lán, stunda gjarnan atvinnu-
rekstur í fleiri en einni grein, og verður 
þá oft að flokka eftir aðalatvinnugrein 
þess. Skekkjur af þessu tagi rugla þó ekki 
mikið samanburð milli ára, og ættu ofan-
greindar tölur að vera allgóð visbending 
um þróunina. Einnig skal viðurkennt, að 
betra væri að bera lánin saman við fram-
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3. tafla. Lánaflokkun innlánsstofnana 1915 og 1976. 

Hreyfingar 

Staöa 31/12/76 1975 1976 

Bankar Sparisj. Bankar Sparisj. Bankar Sparisj. í millj. kr.: 

Ríkissjóður ogríkisstofnanir 1.113 
Bæjar-ogsveitarfélög 1.147 
Lánastofnanir 3.806 

Fjárfestingarlánasjóðir 3.744 
Aðrir 62 

Fyrirtæki 47.146 
Landbúnaður 9.300 
Sjávarútvegur 16.019 
Verslun1) 9.696 
Iðnaður 8.026 
Byggingaverktakar íbúða 605 
Aðrir byggingaverktakar 552 
Samgöngur2) 1.352 
Raforkumál 24 
Þjónustustarfsemi 1.572 

Einstaklingar 8.476 
íbúðabyggingar 4.232 
Annað 4.245 

Útlán, alls 61.689 
Láninnlánsstofnanainnbyrðis 26 

66 +33 16 458 23 
286 94 51 -668 41 

- 595 + 2 875 -

- 585 + 2 854 -

- 10 - 21 -

2.343 6.913 433 9.049 545 
287 2.705 +7 2.317 58 
127 1.982 10 3.881 38 
799 1.262 184 1.206 215 
578 1.040 149 1.117 192 
160 62 48 85 1 
115 + 134 23 169 45 
132 -206 +25 112 18 
23 -10 +3 + 7 1 

121 211 55 169 +23 
4.511 1.100 753 2.390 1.021 
3.501 499 475 [1.237 751 
1.010 601 278 1.154 270 
7.206 8.669 1.252 12.105 1.630 

1 11 + 2 1 + 1 

1) Útlán innlánsdeilda kaupfélaga til verslunar eru ekki meðtalin í töflunni, en þau námu 1.864 m. kr. í árslok 
1976 og höfðu aukist um 350 m. kr. á árinu. 

2) Útlán Póstgíróstofu til samgangna eru ekki meðtalin í töflunni, en þau nániu 23 m. kr. í árslok og höfðu 
lækkað um 59 m. kr. á árinu. 

leiðslu hyerrar greinar fyrir sig í stað 
þjóðarframleiðslu i heild. Þetta ætti þó að 
slcakka litlu, þar sem verðlagsþróun er 
meginþáttur aukningarinnar á hvaða 
mælikvarða sem litið er. 

Hér hefur verið lýst með nokkrum töl-
um mikilli hlutfallslegri rýrnun á útlána-
getu innlánsstofnana og röskun milli ein-
stakra atvinnugreina á tiltölulega skömm-
um tima. Nú er ekki verið að halda því 
fram, að lán skuli veitt i ákveðnum fyrir-
fram gefnum hlutföllum til atvinnulifsins, 
heldur er þvert á móti nauðsynlegt að geta 
beint lánsfénu til greina, sem eru í örum 
vexti eða eiga i timabundnmn erfiðleik-
um. Lánahlutföll geta með öðrum orðum 
breyst af eðlilegum orsökum. Hins vegar 
verður að draga mjög i efa, að tilfærslur 

milli flolcka á undanförnum árum hafi að 
öllu leyti átt sér eðlilegar orsaldr. Þær eru 
miklu fremur afleiðing af aukinni sjálf-
virkni í lánakerfinu og óhagstæðri inn-
lána þróun. 

Endurkaup Seðlabankans eru sjálfvirk 
útlán, sem veitt eru eftir ákveðnum regl-
um í nánmn tengslum við birgðir. Á bak 
við endurkaupin standa bundnar innstæð-
ur, sem Seðlabankinn fær frá innlánsstofn-
unum, en þeim er einnig ætlað að fjár-
magna gjaldeyrisforða bankans auk þess 
að vera hagstjórnartæki. Á aðeins fjórum 
árum hefur bindiskyldan verið hækkuð úr 
20% í 25% af innlánum, og var hækkun-
in nauðsynleg, vegna þess að endurkaup 
jukust verulega á sama tima og innlán 
drógust saman. Á sama tíma og stofn inn-
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lána fór minnkandi, var með öðrum orð-
um tekinn stærri hluti hans til kerfis-
bundinna lána. 

Ef hlulfall innlána af þjóðarframleiðslu 
hefði haldist óbreytt frá 1966, hefðu þau 
verið 30 milljörðum króna meiri árið 
1976 en raun bar vitni. Segja má, að þetta 
fé sé nú komið til útlanda i skiptum fyrir 
vöru og þjónustu, sem þaðan hefur verið 
keypt, en lánastarfsemi i landinu byggist 
i vaxandi mæli á erlendu lánsfé. Þessi 
óhagstæða þróun stafar tvímælalaust af 
því, að til slcamms tíma voru raunvextir 
mjög neikvæðir á öllum tegundum inn-
lána, og þeim mun neikvæðari sem 
verðbólgan varð meiri. Peningaútstreymi 
úr Seðlabankanum, vegna gjaldeyriskaupa 
og útlána bankans, leiðir jafnan til inn-
lánamyndunar i innlánsstofnunum. Arin 
1973—1975 var peningaútstreymið afar 
mikið vegna greiðsluhalla rildsins, rekstr-
arerfiðleika sjávarútvegs og aukinna af-
urðalána. Vegna mjög neikvæðra raun-
vaxta hækkuðu innlán hins vegar eldd i 
eðlilegu hlutfalli við peningaútstreymið, 
heldur jókst gjaldeyrissala bankanna og 
gjaldeyrisstaða versnaði. 

Svo sem kunnugt er, var á árinu 1976 
tekinn upp nýr flokkur innlána, svonefnd 
vaxtaaukainnlán. Þessu nýmæli var mjög 

vel tekið, enda var hér um að ræða spor 
í þá átt að verðtryggja sparifé. 1 árslok 
1976 höfðu safnast um 10 milljarðar króna 
inn á vaxtaaukareikninga (sjá 1. og 2. 
töflu), en það er um fimmtungur spari-
innlána. Sporið var vissulega stigið í rétta 
átt, en ljóst má vera, að bankakerfið gegnir 
ekki sínu eðlilega hlutverki, fyrr en tekist 
hefur að draga úr verðbólgu og færa alla 
vexti í það horf, að sparifjáreigendur fái 
raunverulegan arð af fé sínu. Þetta er 
grundvallarforsenda þess, að takast megi 
að snúa vörn í sókn á lánsfjármarkaðinum 
og byggja á innlendum sparnaði i stað er-
lends. 

4. tafla. Úr reikningum Söfnunarsjóðs íslands, 
innlánsdeilda kaupfélaga og Póstgíróstofunnar. 

Stöðutölur Hreyfingar 

í millj. kr. r 1975 1976 1975 1976 
Söfnunarsjóður íslands: 

Innstæður 56 61 4 5 
Útlán 54 58 2 4 

Innlánsdeildir kaupfélaga: 
Innstæður 1.700 2.268 340 568 
Bundnar innstæður í 

Seðlabanka 292 404 48 112 
Póstgiróstofan: 

Innstæður 82 23 25 -7-59 
Útlán 82 23 25 + 59 
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5. tafta. Ur ejnahagsreikningum inniánsstojnana[J 1966, 1971 og 1976. 

1. Seðlar og mynt í sjóði 
2. Innstæður í Seðlabanka 

Þ. a. bundnar v/bindiskyldu . . . 
3. Gjaldeyristaða viðskiptabanka2) . 
4. Útlán og ríkisvíxlar 
5. Endurlánað erlent lánsfé 
Samt. (1+2 + 3 + 4 + 5 = 6 + 7 + 8+9) 
6. Innlán 

Þ. a. spariinnlán 
7. Skuldir við Seðlabanka 

Þ. a. endurseldir víxlar 
8. Erl. skuldirtillangstima 
9. Annað, nettó 

Ársmedaltöl í millj. kr. 
1966 1971 1976 

55 228 856 
1.824 4.111 14.956 

(1.598) (3.741) (13.859) 
-108 +410 853 

9.292 18.243 65.325 
180 171 11.905 

11.243 22.343 93.895 
8.963 18.925 59.614 

(7.094) (14.433) (43.865) 
1.151 2.191 19.394 

(1.089) (1.931) (13.768) 
138 149 11.701 
991 1.078 3.186 

Meðaltals-
Arsmeðaltöl sem hlutföll aukning á 
af þjóðarframleiðslu3) ári '66-'76 
1966 1971 1976 /o 

0,2 0,4 0,3 31,6 
7,2 7,6 5,8 23,4 

(6,3) (6,9) (5,4) (24,1) | 
+0,4 +0,8 0,3 
36,4 33,6 25,6 21,5 
0,7 0,3 4,7 52,1 

44,1 41,1 36,7 23,6 
35,2 34,9 23,3 20,9 

(27,8) (26,6) (17,2) (20,0) 
4,5 4,0 7,6 32,6 

(4,3) (3,6) (5,4) (28,9) 
0,5 0,3 4,6 55,9 
3,9 1,9 1,2 12,4 

1) Innlánsstofnanir eru viðskiptabankar, sparisjóðir, innlánsdeildir kaupfélaga og Póstgíróstofan. 
2) Erlendar eignir að frádregnum erlendum skuldum. 
3) Þjóðarframleiðsla var 25.495 m. kr. árið 1966, 54.299 m. kr. árið 1971 og 255.700 árið 1976. Meðaltals-

hækkun á ári nam 25,9 1966-1976. 

6. tafla. Úr lánaflokkun innlánsstoj'nana 1971—1976. 

Arsmeðaltöl útlána sem hlutföll af þjóðarframleiðslu. 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 
Landbúnaður 3,0 2,7 2,5 2,4 2,5 2,7 
Sjávarútvegur 5,2 5,5 5,2 6,3 6,8 6,1 
Iðnaður 4,6 4,2 3,9 3,7 3,6 3,3 
Aðrar atvinnugreinar 10,1 10,1 9,3 8,8 8,1 6,9 

Fyrirtæki samtals 22,9 22,5 20,9 21,2 20,9 18,9 
Opinberir aðilar og sjóðir 4,0 3,6 3,0 2,8 2,5 2,2 
Einstaklingar 6,7 6,2 5,7 5,1 4,5 4,4 

Útlán samtals 33,6 32,4 29,6 29,1 28,0 25,6 

Ath.: með útlánum eru taldir víxlar endurseldir Seðlabankanum og ríkisvíxlar i eigu innlánsstofnana. Erlent 
lánsfé, sem bankar hafa endurlánað er ekki meðtalið. 

7. tafla. AJ'urða- og rekstrarlán endurseid Seðlabanka 

Arsmeðaltöl endursetclra lána sem hlutföll af þjóðarframleiðslu. 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 

Endurseldir víxlar, alls 3,6 3,6 3,6 4,4 5,4 5,4 
Landbúnaður 1,5 1,3 1,2 1,2 1,3 1,6 
Sjávarútvegur 1,7 2,0 1,9 2,5 3,1 2,9 
Iðnaður 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 
Aðrir 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 



Ingvar Sigfússon: 

Ulanríkisviðskipli 1976 

Viðskiptakjörin — Vöruskiptajöfmiðuriim — "Útflutnings-
verslunin — Innflutningsverslunin — Viðskipti við ein-
stök lönd. 

Inngangur 

Á árinu 1976 urðu utanríkisviðskipti 
Islendinga mun hagstæðari en undanfarin 
tvö ár, einkum vegna mjög hagstæðrar 
verðþróunar á útflutningsafurðum. Hér á 
eftir er rétt að gera nokkra grein fyrir þró-
un utanríkisviðskipta 1976. Vegna þess hve 
breytilegt gengi torveldar samanburð milli 
ára, er rétt að gera nokkra grein fyrir þeim 
breytingum, sem urðu á gengi krónunnar 
1976. Til þess að sýna sem réttasta mynd 
af gengisbreytingunum er best að nota 
gengisvisitölu, þar sem gengi íslensku 
krónunnar er vegið með landaskiptingu 
inn- og útflutnings og myntskiptingu 
gjaldeyriskaupa og -sölu. 

Eftirfarandi tafla sýnir samvegna stöðu 
erlendra gjaldmiðla gagnvart íslenskri 
krónu (1972=100). 

Vísitala me'Salgengis 
1972 100,00 
1973 108,77 
1974 120,80 
1975 189,03 
1976 214,24 

Jan. 202,94 Maí 212,21 Sept. 218,74 
Feb. 203,28 Júní 213,98 Okt. 221,86 
Mars 205,38 Júlí 214,48 Nóv. 223,83 
Apríl 210,05 Ágúst 216,72 Des. 225,44 

Eins og fram kemur i töflunni, hefur 
meðalverð erlends gjaldeyris 1976 hækkað 
um 13,3% miðað við meðalverð 1975. 

Þetta þýðir lækkun á gengi íslensku krón-
imnar um 11,8%. Frá ársbyrjun til árs-
loka lækkaði vegið meðalgengi krónunnar 
um 10,1%. Fyrstu tvo mánuði ársins var 
gengið frekar stöðugt, en lælckaði siðan 
jafnt og þétt um nálægt 1% á mánuði. 

1 töflu 1—22 eru tölur birtar á þvi 
gengi, sem i gildi var á hverjum tima, þar 
sem samanburður er gerður við fyrri ár 
i texta, eru fyrri árs tölur umreiknaðar yf-
ir á meðalgengi 1976 skv. gengisvísitölu. 
Þannig eru tölur fyrir 1975 hækkaðar um 
13,3% og 1974 um 77,4%. Gefur slikur 
samanburður mun betri mynd af þróun 
inn- og útflutnings. 

Viðskiptakjörin 
Hinn mikli efnahagssamdráttur, sem 

hófst 1974 og stóð fram eftir ári 1975 og 
kom greinilega fram hér á landi, hefur nú 
gengið yfir. Flest ríki hafa nú snúið vörn í 
sókn og hafið baráttu gegn atvinnuleysi og 
verðbólgu. Hælckun á innflutningsverðlagi 
milli áranna 1976 og 1975 nam 19,0% skv. 
útreikningum Þjóðhagsstofnunar, en var 
64% milli 1975 og 1974. Verð innflutn-
ings er hér reilcnað i islenskum krónum. Sé 
miðað við verðlag í erlendri mynt, nam 
hækkunin 5% milli 1976 og 1975, en 
hækkun milli 1975 og 1974 nam einnig 
5%. Útflutningsverðlag i islenskum krón-
um hækkaði á milli áranna 1976 og 1975 
um 35,1%, en mælt í erlendri mynt nam 
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hækkunin 18,3%. 1 inngangi er fjallað 
um gengisbreytingar 1976, þannig að ó-
þarfi er að ræða nánar áhrif þeirra á verð-
lag inn- og útflutnings. Þar sem útflutn-
ingsverðlag hefur liækkað mun meira en 
innflutningsverðlag, er augljóst, að við-
skiptakjörin hafa batnað 1976, nemur það 
13,6% miðað við 1975. 

Á eftirfarandi töflu má sjá verðvísitölur 
inn- og útflutnings auk viðskiptakjaranna, 
og eru tölur byggðar á útreikningum 
Þjóðhagsstofnunar. Til hægðarauka er visi-
tala meðalgengis sett með til að sýna geng-
isbreytingaráhrif. Bæði eru birt ársmeðal-
töl og ársfjórðungsmeðaltöl. 

Verðvísitölur Viðskipta- Vísitala 
Innfl.i) Útfl. kjör meðalgengis2) 

1972 100,0 100,0 100,0 100,00 
1973 124,1 143,1 115,3 108,77 
1974 182,8 192,1 105,1 120,80 
1975 303,1 267,0 88,1 189,03 
1976 360,6 360,8 100,1 214,24 
1975 IV 333,2 274,8 82,5 199,26 
1976 I 337,2 310,3 92,0 203,87 

II 353,7 347,8 98,3 212,08 
III 372,9 379,1 101,7 216,65 
IV 394,0 402,7 102,2 223,71 

1) Nær aðeins til almenns innflutnings; sér-
stakur irrnflutningur, þ.e. innflutningur á skipum 
og flugvélum o.þ.h. er ekki talinn með. 
2) Vegið með hlutdeild landa í inn- og útflutningi 
vöru og hlutdeild mynta í gjaldeyriskaupum og 
-sölu. Vísitalan sýnir samvegna stöðu erlendra 
gjaldmiðla gagnvart íslenskri krónu. 

Það kemur greinilega fram á töflunni, 
að viðskiptakjörin hafa farið batnandi 
1976. Mestur hefur batinn verið milli sið-
asta ársfjórðungs 1975 og fyrsta ársfjórð-
ungs 1976 eða 11,5%, milli 1. og 2. árs-
fjórðungs 1976 6,8%, milli 2. og 3. 3,4% 
og 3. og 4. 0,5%, þannig er auðséð að mjög 
fer að draga úr bata viðskiptakjara í lok 
árs 1976. Það, sem veldur þessu, er að 
draga tekur úr hækkunum á útflutnings-
afurðum er liða tekur á árið, en hækkun 
innflutningsverðlags er nokkuð stöðugt. 

Eftirfarandi tafla sýnir magnvísitölur 

VERÐVÍSITÖLU R 
1963 =100 

VIÐSKIPTAKJÖR 

undanfarinna fimm ára samkvæmt út-
reikningum Hagstofu Islands (1963 = 
100). 

Magnvísitölur 
Innfl. tJtfl. 

1972 178,8 123,5 
1973 209,0 133,4 
1974 227,3 123,1 
1975 193,1 132,8 
1976 195,1 152,2 

í ofangreindum magnvísitölum er inn-
flutningi á skipum og flugvélum sleppt, 
enda þykja visitölur, sem þannig eru reikn-
aðar, veita betri upplýsingar, þegar sam-
anburður við fleiri ár er hafður i huga. 
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Samkvæmt magnvísitölu jókst útflutning-
ur um 14,6% milli 1976 og 1975, á með-
an innflutningur jókst aðeins um 1%. 
Þess ber að geta til skýringar, að magn-
vísitölur endurspegla ekki einungis magn-
breytingar heldur einnig gæðabreytingar, 
þ.e. flutning milli vörudeilda eftir vinnslu-
stigi viðkomandi vöru ,t.d. ísfisks og freð-
fisks, bræddrar loðnu og frystrar loðnu. Út-
reikningur þeirra fer fram á þann hátt, að 
magn tveggja ára, 1975 og 1976, er reikn-
að á verðlagi fyrra ársins, í þessu dæmi 
1975, síðan er verðmæti síðara ársins 
(magn X verð 1975) deilt með verðmæti 
fyrra ársins (magn 1975 X verð 1976). 
tJtkoman samsvarar þá magnaukningu eða 
-minnkun ársins 1976 í prósentum miðað 
við árið áður samkvæmt fyrrgreindri skil-
greiningu. Til þess að auðvelda samanburð 
milli ára er nauðsynlegt að eyða gengis-
breytingaráhrifum eins og bent hefur verið 
á, þannig að miðað sé við sama gengi allt 
timabilið. í eftirfarandi töflu hefur slík 
leiðrétting verið gerð á verðvísitölum inn-
flutnings og útflutnings, sem Hagstofa ís-
lands hefur reiknað út (1963 = 100). 

Innflutningur tJtflutningur 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 134,1 213,8 159,4 
1974 179,5 258,0 143,7 
1975 188,4 229,4 121,8 
1976 197.8 271,3 137,2 

Á tíu ára tímabili hefur innflutnings-
verðlag hækkað um 85% en útflutnings-
verðlag um 139%. Til skýringar er rétt 
að taka fram, að viðskiptakjörin sýna hlut-
fallið á milli útflutningsverðlags og inn-

flutningsverðlags. Ef viðskiptakjörin eru 
yfir 100,0, þá hefur útflutningsverð hækk-
að meira en innflutningsverðið og gagn-
stætt, ef þau eru undir 100 hefur verð inn-
flutnings hækkað meir en útflutnings. 

Til samanburðar er hér birt tafla, sem 
sýnir hvernig viðskiptakjör helstu við-
skiptalanda okkar hafa þróast. 1 þessari 
töflu er miðað við verð í erlendum gjald-
miðli. 

Hlutfallsleg 
Viðskiptakjörin1) breyting % 

1974 1975 1976 1975 1976 
Bandarikin 79 82 82 3,8 — 

Bretland 77 84 83 9,1 - 1 , 2 
Danmörk 89 93 94 4,5 1,0 
Noregur 104 113 102 8,7 —9,7 
Svíþjóð 93 102 102 9,7 — 

Þýskaland 95 102 101 7,4 - 1 , 0 
Island 116 98 110 — -15,5 12,2 
1) Heimild : International Financial Statistics. 

Það, sem helst stingur í augu í þessari 
töflu, er rýrnun viðskiptakjara Norð-
manna, en þeir fóru frekar vel út úr efna-
hagskreppunni og bjuggu við batnandi við-
skiptakjör. Hjá öðrum þjóðum virðist bati 
viðskiptakjara hafa stöðvast. En sá bati, 
sem varð 1975, virðist koma fram hjá okk-
ur ári seinna. 

Vöruskiptajöfnuðurinn 
Vöruskiptajöfnuðurinn sýnir mismun 

á verðmæti inn- og útflutnings. Til þess 
að mismunurinn gefi rétta mynd, verður 
að meta innflutningstölur og útflutnings-
tölur á sama hátt. Útflutningstölur eru 
yfirleitt metnar á f.o.b.-verði en innflutn-
ingstölur á c.i.f.-verði. Greiðslujafnaðar-
deild Seðlabanka íslands birtir árlega inn-
flutningstölur reiknaðar á f.o.b.-verði, og 
verður stuðst við þær tölur. Taflan, sem 
hér fer á eftir, sýnir inn- og útflutnings-
tölur á því verðlagi, sem i gildi var á 
hverjum tima. 
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Vör uskipta j öfnuður 
(skv. skráðu gengi á hverjum tíma) 

1974 1975 1976 
Innflutningur: 

Skip og flugvélar -—5980 —6960 —4530 
v/Þjórsárvirkjana —560 —1160 —1300 
v/Álbræðslu —3260 —6475 —6520 
v/ICröfluv. — —300 —2590 
Annar innfl. — -37780 —53145 —63190 
(þ.a. olía) (-—5710) (—8627) (—9648) 

Innfl., samt. — -47580 —68040 —78130 
Útfl., samt. 32880 47440 73500 

(þ.a. ál) (4790) (5045) (12360) 

Vöruskiptajöfnuður — -14700 —20600 —4630 
vömskiptajöfnuður 
án innflutnings 
skipa og flugvéla, 
v/Þjórsárvirkjana, 
v/Kröfluvirkjunar 
og inn- og útfl. 
v./álbræðslu —9690 —10750 —2050 

Glöggt kemur fram í töflimni, hvílík 
stórbreyting hefur átt sér stað 1976. Vöru-
skiptajöfnuðurinn er óhagstæður um 4,6 
milljarða, en var óhagstæður um 20,6 mill-
jarða 1975. Vöruskiptajöfnuðurinn er þvi 
16 milljörðum hagstæðari 1976. Ef inn-
flutningi á skipum og flugvélum, innflutn-
ingi v/Þjórsárvirkjana, Kröflu og ál-
bræðslu er sleppt úr innflutningstölum, 
svo og útflutningi á áli úr útflutningstöl-
um, fáimi við óhagstæðan vöruskiptajöfn-
uð upp á 2 milljarða miðað við 10,1 mill-
jarð 1975. Þó að samanburður sé gerður 
við 1975, er hann ekki alveg raunhæfur, 
þar sem hann inniheldur gengismun. 
Næsta tafla, þar sem inn- og útflutnings-
tölum 1974 og 1975 hefur verið breytt yfir 
á meðalgengi 1976 skv. gengisvisitölu, 
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gefur betri mynd af þeirri breytingu, sem 
orðið hefur á inn- og útflutningi Islend-
inga. 

Vöruskiptajöfnuður 
— (meðalgengi 1976) 

1974 1975 1976 
Innflutningur: 

Skip og flugv. —10605 —7890 —4530 
v/Þjórsárv. —995 —1315 —1300 
v/Álbræðslu —5780 —7340 —6520 
v/Ki'öfluv. — —340 —2590 
Annar innfl. —67005 —60235 —63190 
(þ.a. olía) (—10125) (—9780) (—9648) 

Innfl., samt. —84385 —77120 —78130 
Útfl., samt. 58315 53765 73500 

(þ.a. ál) (8495) (5720) (12360) 
Vöruskiptaj. —26070 —23355 —4630 

vöruskiptajöfnuður 
án innflutnings 
skipa og flugvéla, 
v/Þjórsárvirkjana, 
v/Kröfluvirk j unar 
og inn- og útfl. 
v/álbræðslu —17185 —12190 —2050 

Vöruskiptajöfnuðurinn er samkvœmt 
þessu hagstæðari um 18,7 milljarða 1976 
en 1975. Það, sem einkum veldur þessu, 
er stóraukinn útflutningur eða um 19,7 
milljarðar, sem nemur 36,7%. Þar af nem-
ur útflutningsaukning áls 6,6 milljörðum. 
Aukning útflutnings án áls nam 27,2%. 
Heildarinnflutningur jókst um 1,3% en 
annar útflutningur um 4,9%. Innflutning-
ur skipa og flugvéla minnkaði um 42,6% 
1976 miðað við 1975 eða um tæpa 3,4 
milljarða, en innflutningur vegna Kröflu-
virkjunar nam 2,6 milljörðum 1976 en var 
0,3 milljarðar 1975. Innflutningur vegna 
álbræðslu minnkaði um 11,2%, en hafði 
aukist um 27% 1975. Ef einungis væri 
miðað við almennan innflutning, þ.e. án 
innflutnings v/álbræðslu, Kröflu, Þjórsár-
virkjana, svo og innflutnings skipa og flug-
véla, og útflutning án áls, yrði halli á 
vöruskiptajöfnuði um 2 milljarðar 1976 og 
um 12,2 milljarðar 1975. Samkvæmt því 
er um 10,2 milljarða bata að ræða 1976 
miðað við 1975. Meðfylgjandi línurit sýnir 
þróun vöruskiptajafnaðar samkvæmt mán-

aðartölum inn- og útflutnings 1976. Miðað 
er við skráð gengi sérhvers mánaðar. Þess 
ber að gæta, að samkvæmt venju Hagstofu 
Islands er innflutningur skipa og flugvéla 
talinn á skýrslu tvisvar á ári, i júni og 
desember. Innflutningur á skipum og 
flugvélum yfir janúar-júni kemur fram í 
júnítölum og innflutningur júli-desember 
kemur fram i desembertölum. 

Ú tflutningsverslunin 
Svo sem tekið er fram í inngangi hafa 

tölur fyrir útflutning 1975 verið umreikn-
aðar á meðalgengi 1976 samkvæmt vísi-
tölu meðalgengis. 

Svo sem fram kemur i kaflanum 
um viðskiptakjörin var þróun útflutn-
ingsverðlags mjög hagstæð. Einnig var 
um töluverða magnaukningu að ræða. 
Verðmæti útflutningsvörubirgða, metnar á 
árslokagengi 1976, jukust um 1.967 m.kr. 
og námu í árslok 13.205 m.kr. Aukningin 
stafar einkum af birgðaaukningu sjávaraf-
urða, en birgðir áls minnkuðu um tæpar 
1000 m.kr. Gjaldeyrisverðmæti útflutn-
ingsframleiðslu jókst um 29,3% frá árinu 
áður. Mest var aukningin i framleiðslu 
iðnaðarvara og áls eða rúm 34%. Fram-
leiðsluverðmæti sjávarafurða jókst um 
29% en framleiðslumagn um rúm 9%. 
Framleiðsluverð er reiknað sem útflutn-
ingsverðmæti ársins, útflutningur gamalla 
skipa ekki talinn með, að viðbættri birgða-
aukningu eða frádreginni birgðarýrnun, 
metinni á verðlagi ársins 1976. Heildar-
verðmæti útflutnings 1976 nam 73.500 
m.kr., og er um 36,7% aukningu frá fyrra 
ári að ræða. Útflutningsverðmæti sjávar-
afurða nam 53,4 milljörðum eða 72,6% 
af heildarútflutningi en var 78,7% 1975. 
Af sjávarafurðum er hlutur freðfisks 
stærstur eða 42,6% og siðan hinar ýmsu 
tegundir saltfisks um 24,0%. Hlutur iðnað-
ar\rara nam 23,9% af heildarútflutningi. 
Af iðnaðarvörum er hlutur áls mestur eða 
70,3%. Aukning álútflutnings frá 1975 
veldur mestum breytingum á hlutfallstöl-
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1. tafla. Útflutningur 1974—1976 eftir vöruflokkum. 

( Verð í millj. kr. og magn í tonnum). 
(A gengi hvers tíma). 

1974 1975 1976 

Magn Verð Magn Verð Magn Verð 
Sjávarvörur: 
Saltfiskur, þurrkaður 5.696 885,6 4.723 989,2 5.641 1.318,1 
Saltfiskur, óverkaður 32.433 5.127,3 35.423 8.065,2 40.691 10.657,5 
Saltfiskflök 2.006 246,9 3.504 607,0 3.100 700,2 
Þunnildi, söltuð 76 11,5 52 7,8 43 9,8 
Skreið 1.197 423,0 1.805 897,7 2.009 1.513,8 
fsvarin síld og loðna 39.403 1.084,5 60.825 958,7 21.642 931,3 
ísfiskur, annar 16,714 721,2 16.851 498,8 10.527 1.034,2 
Freðfiskur 63.681 8.397,8 89.507 16.295,1 84.080 22.479,9 
Rækjur og humar, fryst 1.807 1.011,2 1.652 1.250,8 2.248 2.282,9 
Hrogn, hraðfryst 2.425 147,8 1.127 151,0 2.135 406,6 
Þorskalýsi, kaldhreinsað 1.699 100,0 1.220 157,1 1.005 141,4 

„ ókaldhreinsað 1.425 80,2 1.768 142,7 1.043 85,9 
Matarhrogn, söltuð 2.331 237,9 3.340 780,6 4.088 1.254,4 
Beituhrogn, söltuð 484 16,1 284 22,9 350 45,3 
Saltsíld - - 1.765 234,1 10.368 7.415,3 
Freðsíld - - 1 0,0 705 67,8 
Fryst loðna 18.702 1.054,4 1.166 88,2 4.979 528,8 
Loðnulýsi 19.684 666,4 21.713 1.158,5 22.714 1.266,9 
Karfalýsi 744 35,8 631 24,8 1.045 58,2 
Hvallýsi 4.073 163,9 564 35,2 2.578 140,7 
Fiskmjöl 22.744 876,9 33.039 1.134,7 35.127 2.214,4 
Síldarmjöl 7 0,3 - - 103 7,8 
Loðnumjöl 58.237 2.348,1 78.089 2.675,5 60.461 3.058,5 
Karfamjöl 1.114 37,7 1.984 62,1 2.030 128,1 
Hvalkjöt, fryst 2.966 150,7 2.888 271,9 3.695 472,0 
Fiskúrgangur, frystur - - - - - -

Ýmsar sjávarafurðir 3.694 272,2 3.733 364,0 5.933 548,7 

Sjávarafurðir, samtals 303.342 24.097,4 367.654 36.873,6 328,342 52.768,5 

Landbúnaðarvörur: 
Kindakjöt, fryst 3.235 412,8 2.876 589,1 4.765 1.230,0 
Kindakjöt, saltað - - - 0,0 - -

UU 88 11,2 311 59,6 318 98,1 
Gærur, saltaðar 682 120,4 1.217 296,6 404 105,0 
Ýmsar landbúnaðarvörur 5.057 400,1 3.367 '428,0 2.671 439,1 

Landbúnaðarvörur, samtals 9.062 944,5 7.771 1.373,3 8.158 1.872,2 

Afurðir af ferskvatnsveiði, selveiði, œóar-
varpi o. fl 34 [59,1 34 105,9 51 176,3 

Iðnaðarvörur: 
Loðsútuð skinn og húðir 472 437,2 495 '652,5 666 1.020,9 
Ullarteppi, lopi og band 501 325,8 537 541,6 532 630,2 
Prjónavörur 226 419,5 282 819,9 326 1.313,8 
Kísilgúr 24.055 328,8 20.264 571,6 22.699 761,2 
Á1 og álmelmi 63.071 4.788,5 43.636 5.046,9 78.625 12.363,9 
Lagmeti 1.621 490,8 1.094 465,5 963 599,1 
Aðrar iðnaðarvörur 1.427 233,5 2.024 423,5 4.443 896,3 

Iðnaðarvörur, samtals 91.373 7.024,1 68.332 8.521,5 108.255 17.585,4 

Aðrar vörur 31.648 751,8 10.556 562,3 16.477 1.097,3 

Alls 435.459 32.876,9 454.347 47.436,6 461.280 73.499,7 
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um miðað við 1975. Hlutur landbúnaðar-
afurða í heildarútflutningi var 2,5% ár-
ið 1976. 1 þessu sambandi er rétt að vitna 
í grein um utanrikisviðskipti 1975, sem 
birtist í Fjármálatiðindum janúar-apríl 
lrefti 1977: „Ef borið er saman við 1974 
kemur í ljós að hlutur sjávarafurða hefur 
aulíist mjög en hlutur iðnaðarvara minnk-
að. Stafar þetta einkum af því að á árinu 
1975 var heimsmarkaðsverð á áli mjög ó-
hagstætt og því dróst útflutningur áls 
sarnan". Það má því segja, að 1976 hafi 
hlutdeild hinna einstöku greina i útflutn-
ingi færst i eðlilegt horf. 

Nú verður gerð nánari grein fyrir út-
flutningi, sölu og verðlagsþróun helstu 
vöruflokka 1975. Svo sem áður segir, var 
útflutningur freðfisks mestur af öllum sjáv-
arafurðum 1976, og einnig þó að á heild-
irra sé litið. Þó minnkaði útflutningurinn 
um 5.500 tonn frá 1975, en á móti kemur 
hækkað meðalverð pr. tonn, sem samsvarar 
29,6%. Langstærsti markaðurinn fyrir 
freðfisk var nú sem áður Bandaríkin, en 
þangað fór 76% af útfluttum freðfiski 
mælt í tonnum, en sé miðað við verðmæti 
86%, en það sýnir að þar er langhag-
stæðasti markaðurinn. Var verð í Banda-
rikjunum t.d. 76% hærra en í Sovétríkjun-
um, sem var næst stærsti markaðurinn. 
Framleiðsla freðfisks 1976 nam 80.866 
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2. tafla. Útflutningur ísfisks og frysts humars og hrogna 1974—1976. 

1974 1975 1976 

Isvarin síld og loðnct: 
Magn í Verð í Magn í Verð í Magn i Verð í 

Isvarin síld og loðnct: tonnum millj. kr. tonnum millj. kr. tonnum millj. kr. 
Danmörk 38.616 1.073 18.917 786,3 12.655 891,8 
Færeyjar 524 5,0 389 6,6 -

891,8 

Bretland - - 54 1,1 - -

V-Þýskaland 155 3,4 709 24,0 66 4,8 
Önnur lönd 108 3,1 40.756 140,7 8.922 34,8 

Samtals 39.403 1.084,5 60.825 958,7 21.643 931,4 

Annar isfiskur: 
Bretland 4.673 233,2 2.726 208,3 1.876 242,5 
V-Þýskaland 9.238 374,9 1.600 129,4 7.435 640,5 
Danmörk 258 9,3 226 4,8 33 3,9 
Færeyjar 1.471 48,5 61 2,1 829 47,8 
Belgía 890 42,9 1.093 75,3 16 4,8 
Onnur lönd 184 12,4 11.145 78,9 338 94,7 

Samtals 16.714 721,2 16.851 498,8 10.527 1.034,2 

Frystur humar: 
Bretland - - - - - -

Italía 171 80,3 71 43,3 34 28,5 
Sviss 2 1,5 26 42,4 38 83,5 
Bandaríkin 499 387,2 500 590,9 598 979,2 
Önnur lönd - - - - - -

Samtals 672 469,0 597 676,6 670 1.091,2 

Fryst hrogn: 
Bretland 164 16,2 119 24,3 168 44,1 
Danmörk 1.166 57,5 523 59,1 758 132,8 
Svíþjóð 361 19,6 320 37,2 289 53,1 
Frakkland 66 9,0 81 22,2 84 28,5 
Japan 568 40,5 83 8,2 801 141,2 
Önnur Iönd 100 5,0 - - 35 6,9 

Samtals 2.425 147,8 1.126 151,0 2.135 406,6 

tonnum og dróst saman um 3.446 tonn 
miðað við 1975. Birgðir minnkuðu um 
3.214 tonn á árinu og voru í árslok 13.132 
tonn. 

Útflutningur saltfisks jókst um 13,2% 
miðað við 1975. Meðalverð hækkaði um 
2,2%. Nú sem áður eru Portúgalar helstu 
kaupendur saltfisks, og þangað fer rúmur 
helmingur alls saltfisks, sem seldur er 
héðan. Útflutningsbirgðir saltfisks minnk-
uðu um 4.500 tonn á árinu og námu 3.000 
tonnum í árslok, framleiðsla nam 43.000 
tonnum, og er það svipað og verið hefur. 

Útflutningur á skreið jókst um 203 tonn, 
en verðmæti skreiðarútflutnings jókst um 
48,8%. Meðalverð pr. tonn hefur því 
hækkað um 33,7%. Helstu kaupendur 
skreiðar eru ítalia og Nígería. Birgðir 
jukust um 2.565 tonn á árinu og námu í 
árslok 2.700 tonnum. Framleiðsla 1976 var 
4.573 tonn, en var 1.440 tonn 1975. 

Útflutningur á fiskmjöli jókst um rúm 
1.800 tonn, og meðalverð pr. tonn hækk-
aði um 62,2%. Birgðir i árslok voru 1.559 
tonn og höfðu miimkað á árinu um 165 
tonn. Framleiðsla var tæp 35.000 tonn. 



252 F JÁRMÁL ATÍ DINDI 

3. tafla. Útflutningur freðfisks og frystrar rœkju, 1974—1976. 

1974 1975 1976 

Magn í Verð í Magn í Verð i Magn í Verð í 
Heilfrystur fiskur, annav en síld < og loðna: tonnum millj. kr. tonnum millj. kr. tonnum millj. kr. 
Bandaríkin 381 36,5 409 69,2 398 87,5 
Sovétríkin 1.501 85,3 6.098 430,4 4.403 376,0 
Bretland 1.029 68,7 1.926 181,0 830 107,7 
V-Þýskaland 433 32,7 76 10,4 154 45,8 
Belgía 118 12,2 52 9,3 96 29,9 
Italía 130 11,4 141 11,0 38 8,6 
Astralía 60 5,1 — - _ _ 
Önnur lönd 33 4,6 181 36,9 162 52,8 

Samtals 3.685 256,5 8.883 748,2 6.081 708,3 

Fryst fiskfiök: 
Bandaríkin 42.495 6.232,6 57.715 12.459,1 63.319 19.227,5 
Sovétríkin 14.375 1.577,2 17.236 2.429,0 9.474 1.635,4 
Tékkóslóvakía 1.501 146,9 3.002 359,4 2.236 316,7 
Bretland 883 101,8 1.195 137,7 1.258 278,9 
V-Þýskaland 562 58,8 1.243 136,6 1.502 266,5 
Astralía - - - - _ -

Belgía 131 15,6 184 19,6 168 39,2 
A-Þýskaland - - - - - -

Önnur lönd 49 8,4 44 5,5 42 74 

Samtals 59.996 8.141,3 80.619 15.546,9 77.999 21.776,6 
Frystar rœkjur: 

15.546,9 21.776,6 

Bretland 331 147,4 188 102,8 208 161,2 
Noregur 226 106,9 85 42,7 220 157,1 
Danmörk 70 36,4 69 39,1 107 82,4 
Svíþjóð 499 246,4 631 342,7 868 648,5 
Bandaríkin 5 2,5 4 2,5 7 3,8 
Önnur lönd 5 2,6 78 45,4 167 138,7 

Samtals 1.136 542,2 1.055 575,2 1.577 1.917,7 

Útflutningur á loðnulýsi nam 1,266,9 m. 
kr. 1976 og er um 3,5% verðbætaminnkun 
frá 1975 að ræða. Magnaukning var 4,6%. 
Meðalverð lækkaði þvi um 7,8%. Fram-
leiðsla nam 24.277 tonnum, en var 21.803 
tonn 1975. Birgðir í árslok voru 1.653 tonn. 

Útflutningur á loðnumjöli minnkaði að 
magni til 1976 um 22,6% borið saman við 
1975. Samt varð 0,8% verðmætaaukning. 
Meðalverð pr. tonn hækkaði um 30.3%. 

Útflutningur á ísvarinni sild nam tæp-
mn 13.000 tonnum 1976.Var nær eingöngu 
um útflutning til Danmerkur að ræða. Um 
50% hækkun varð á meðalverði. Útflutn-
ingur isfisks minnkaði x.un 37,5% en verð-
mæti jókst um 34,5%. Stafar þetta einkum 
af því, að útflutningur til Þýskalands og 

Englands hefur færst i eðlilegt horf, og 
jafnframt er um minni sölu á verðlitlum 
fiski um borð í norsk móðurskip að ræða. 

Útflutningur á frystri rækju jókst um 
522 tonn að magni og 82,8% að verð-
mæti. Meðalverð pr. torm hækkaði um 
22,2%. 

Meðalverð á frystum humar hækkaði 
um 26,7% miðað við 1975. Útflutningur 
jókst um 73 tonn að magni til. 

Útflutningur á söltuðum matarhrognum 
jókst um 22,4% að magni, en verðmæta-
aukningin var 41,8%. 

Meðalverð á niðurlögðum sjávarafurðum 
hækkaði um 29,0% en útflutningur 
minnkaði að magni iim 12,0%. 

Útflutningur landbúnaðarafurða nam 
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4. tafla. Útflutningur á saltfiski, söltuðum 
þunnildum og söltuðum matarhrognum 1974—1976. 

1974 1975 1976 

Magn í Verð í Magn í Verð í Magn í Verð í 
Fullverkaður saltfiskur: tonnum millj. kr. tonnum millj. kr. tonnum millj. kr. 
JBrasilía 1.438 192,5 1.264 222,9 2.377 465,3 
Portúgal 2.717 470,2 2.554 589,6 1.616 474,5 
Panama 128 17,5 312 54,8 268 52,4 
Frakkland 170 31,5 60 20,2 120 37,5 
Zaire 285 32,4 200 32,2 812 178,6 
Önnur lönd 958 141,5 333 69,5 448 109,8 

Samtals 5.696 885,6 4.723 989,2 5.641 1.318,1 

Óverkaður saltfiskw: 
Bretland - _ - - 208 37,9 
Grikkland 2.654 345,9 3.079 441,7 3.429 781,9 
Italía 3.202 473,4 3.159 743,9 3.754 1.138,5 
Portúgal 18.013 2.917,0 20.725 4.890,2 27.250 6.900,7 
Spánn 8.509 1.384,1 8.450 1.987,5 6.000 1.779,7 
Önnur lönd 56 6,9 10 1,9 50 13,8 

Samtals 32.434 5.127,3 35.423 8.065,2 40.691 10.657,5 

Söltuð fiskflök, þunnildi o. fl.: 
Italía 82 13,0 52 7,8 43 9,8 
V-Þýskaland 1.754 215,8 2.494 485,0 2.532 601,1 
Önnur lönd 247 29,6 1.010 122,0 568 99,1 

Samtals 2.083 258,4 3.556 614,8 3.143 710,0 

Söltuð matarhrogn: 
Danmörk 597 86,6 776 237,2 1.090 411,0 
Svíþjóð 1.242 81,4 1.231 175,7 1.425 315,3 
V-Þýskaland 117 19,2 666 203,7 693 261,9 
Grikkland 567 21,7 218 30.9 349 74,0 
Frakkland 129 18,9 199 61,0 153 57,8 
Önnurlönd 164 26,2 251 72,1 378 134,4 

Samtals 2.816 254,0 3.341 780,6 4.088 254,4 

2,5% af heildarútflutningsverðmæti en 
1,8% af heildarútflutningsmagni. Útflutn-
ingur á frystu kindakjöti jókst um 65,7% 
að magni til miðað við 1975 en að verð-
mæti um 84,2%. Meðalverð pr. tonn hækk-
aði um 11,1%. 1 lieild jókst útflutningur 
á landbúnaðarafurðum um 5% að magni, 
en verðmætaaukningin nam 20,3%. 

Útflutningur iðnaðarvara jókst um 
39.920 tonn eða 58,4%, verðmætaaukn-
ingin nam 82,1%. Meðalverð pr. tonn 
hækkaði um 14,9%. Miðað við 1975 hefur 
útflutningur áls nærri tvöfaldast, en miðað 

við 1974 nemur aukningin 24,7% að 
magni. Meðalverð á áli hækkaði um 20% 
frá 1975 og 16,8% miðað við 1974. Eins 
og áður hefur verið sagt, nam hlutdeild áls 
í heildarútflutningi iðnaðarvara 70,3% 
en var 63% 1975 og 73% 1974. 

Útflutningur á kísilgúr jókst að verð-
mæti um 17,5% og 12% að magni. Meðal-
verð pr. tonn hækkaði um 4,9%. Stærsti 
markaðurinn fyrir kísilgúr er V-Þýska-
land, en þangað fór 35,2% af útflutn-
ingi. Útflutningur á loðsútuðum skinnum 
og húðum jókst um þriðjung frá 1975. Með-
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5. tafla. Útflutningur á skreiö 1974—1976. 

1974 1975 1976 

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

Ítalía 918 358,6 434 259,2 810 686,7 
Nígería 259 58,1 1.339 622,4 1.143 788,1 
Kamerún - - - -
Júgóslavía 
Önnur lönd 20 6,3 32 16,1 55 39,0 

Samtals 1.197 423,0 1.805 897,7 2.008 1.513,8 

6. tafla. Útflutningur á fiskimjöli 1974—1976. 

1974 1975 1976 

Magn i Verð í Magn í Verð i Magn i Verð / 
Þorskmjöl og steinbitsmjöl: tonnum millj. kr. tonnum mil/j. kr. tonnum mi/lj. kr. 
Danmörk 1.400 70,9 128 3,8 76 6,0 
Svíþjóð 245 13,9 1.847 63,8 889 45,9 
Bretland 3.791 119,5 15.769 498,9 13.666 825,3 
Holland 101 3,0 521 15,6 1.667 113,0 
Pólland 4.041 217,7 - - 7.229 453,6 
Belgía 199 5,7 - - 70 5,2 
V-Þýskaland 5.566 191,5 2.104 71,3 741 42,1 
Finnland 302 10,3 193 5,7 5.329 375,6 
Önnur lönd 7.100 248,9 12.748 482,7 5.460 347,7 

Samtals 22.745 881,4 33.310 1.141,8 35.127 2.214,4 

7. tafla. Útflutningur á þorskalýsi 1974—1976. 

1974 1975 1976 

Magn í Verð í Magn í Verð í Magn í Verð i 
Kalclhreinsað: tonnum millj. kr. tonnum millj. kr. tonnum millj. kr. 
Bandaríkin 770 47,3 387 48,3 184 23,8 
Pólland - - _ - - _ 
Brasilía 125 6,6 153 20,7 106 14,5 
Kolombía 95 5,4 80 10,7 105 15,1 
Venezuela 56 3,4 100 12,7 116 15,6 
Mexíkó 69 4,0 128 16,5 120 17,4 
Tékkóslóvakía 127 7,9 122 16,5 82 11,7 
Onnur lönd 457 25,4 250 31,7 292 43,3 

Ókaldhreinsað: 
Samtals 1.699 100,0 1.220 157,1 1.005 141,4 

Ókaldhreinsað: 
100,0 157,1 141,4 

Noregur 297 14,0 71 3,8 - -

Bretland 90 4,1 688 49,6 452 33,1 
Holland 390 21,3 _ _ _ -

Finniand 136 8,5 127 12,1 110 12,5 
Sviss 96 6,2 100 9,1 137 11,4 
Danmörk 344 22,1 121 9,1 66 4,9 
Frakkland _ _ 507 44,2 - -

Bandaríkin 39 2,0 60 6,1 118 10,4 
Önnur lönd 33 2,0 94 8,7 162 13,6 

Samtals 1.425 80,2 1.768 142,7 1.045 85,9 



UTANRÍKISVIÐSKIPTI 1976 255 

8. tafla. Útflutningur hvalafurða 1974—1916. 

1974 1975 1976 

Hvalkjöt fryst: 
Japan 
Önnur lönd 

Magn í 
tonnum 

2.966 

Verð i 
millj. kr. 

150,7 

Magn í 
tonnum 

2.888 

Verð í 
millj. kr. 

271,9 

Magn í 
tonnum 

3.575 
120 

Verð í 
millj. kr. 

432,1 
39,9 

Samtals 2.966 150,7 2.888 271,9 3.695 472,0 

Hvaltýsi: 
V-Þýskaland 
Bretland 
Holland 
Önnur lönd 

2.631 
691 
750 

90,6 
36,3 
37,0 

564 35,2 

1.907 

671 

101,7 

39,0 

Samtals 4.072 163,9 564 35,2 2.578 140,7 

Hvalmjöl: 
Bretland 
V-Þýskaland 
Finnland 

501 13,9 2.233 
405 

68.3 
13.4 

1.587 76,8 

Samtals 501 13,9 2.638 81,7 1.587 76,8 

9. tafla. Útflutningur á ioðnulýsi og loðnumjöli 1974—1976. 

1974 1975 1976 

Magn í Verð í Magn í Verð í Magn í Verð í 
Loðnulvsi: tonnum millj. kr. tonnum milij. kr. tonnum millj. kr. 
Bretland 615 20,1 11.988 664,7 15.085 865,1 
Holland 3.761 120,8 918 57,1 5.127 267,2 
V-Þýskaland - - 3.994 221,0 1.125 56,1 
Noregur 13.014 450,8 551 21,5 803 50,1 
Önnur lönd 2.293 74,7 4.262 194,5 574 28,4 

Samtals 19.683 

Loðnumjöl: 
Danmörk 1.050 
Finnland 4.340 
Svíþjóð 511 
Bretland 6.923 
ísrael 
Pólland 18.492 
Ungverjaland 600 
A-Þýskaland 5.000 
V-Þýskaland 11.066 
Önnur lönd 10.245 

Samtals 58.237 

666,4 21.713 1.158,8 22.714 1.266,9 

55,7 543 20,2 658 30,7 
207,6 8.165 299,6 6.851 35t>,7 

27,5 - - - -

272,6 11.868 388,4 10.225 517,3 

698,4 7.691 245,7 12.917 642,7 
20,6 - - 5.502 271,3 

269,1 - - 3.013 142,3 
395,2 20.283 617,4 14.470 754,8 
401,4 29.539 1.104,2 6.825 342,7 

2.348,1 78.089 2.675,5 b0.461 3.058,5 

alverð pr. tonn hækkaði um 2,6%. 
Stærstu kaupendur nú sem áður eru Finn-
ar og Pólverjar. 

Útflutningur á prjónavörum jókst um 
15,6% að magni, meðalverð pr. tonn 
hækkaði um 22,3%. 

Hér að framan hefur verið gefið yfirlit 
yfir útflutning helstu framleiðsluvara ís-
lendinga á árinu 1976. Frekari sundurlið-
un er að finna i meðfylgjandi töflum, en 
þá samkvæmt skráðu gengi á hverjum 
tíma. 
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10. tafla. Niðursoðnar og niðurlagðar sjávarafurðir 1974—1976. 

1974 1975 1976 

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

Danmörk 13 4,6 38 21,2 1 4,3 
Noregur 9 2,1 1 0,5 -

Bretland 220 25,1 294 63,6 87 27,8 
Frakkland 38 12,3 11 7,8 7 6,5 
Sovétríkin 303 69,5 371 190,2 626 421,5 
Tékkóslóvakía 87 16,3 94 34,6 73 30,7 
Bandaríkin 565 206,4 95 54,9 73 39,8 
Japan 276 115,0 130 48,5 1 0,8 
Svíþjóð 20 6,0 5 0,9 7 3,9 
Önnur lönd 90 33,5 55 43,3 82 63,8 

Samtals 1.621 490,8 109,4 465,5 963 599,1 

11. tafla. Útflutningur á frystu kindakjöti 1974—1976. 

1974 1975 1976 

Magn í Verð í Magn i Verð í Magn í Verð í 
Kindakjöt, fryst: tonnum millj kr. tonnum millj. kr. tonnum millj. kr. 
Færeyjar 462 65,2 443 93,4 626 153,5 
Noregur 2.189 276,5 1.463 309,0 2.812 772,6 
Svíþjóð 325 35,3 504 97,2 650 166,4 
Danmörk 242 32,7 425 76,1 587 125,6 
Önnur lönd 17 3,1 40 13,4 90 11,9 

Samtals 3.235 412,8 2.875 589,1 4.765 1.230,0 

12. tafla. Útflutningur á söltuðum gœrum og ull 1974—1976. 

1974 1975 1976 

Magn í Verð i Magn í Verð í Magn í Verð í 
Saltaðar sauðagærur: tonnum millj. kr. tonnum millj. kr. tonnum millj. kr. 
Finnland 61 10,2 63 13,0 - -

Svíþjóð 284 45,4 508 131,2 310 972 
Pólland 320 63,7 

1,1 
536 138,0 - _ 

V-Þýskaland 18 
63,7 
1,1 27 L6 35 2,6 

Önnur lönd - 83 12,8 59 5,2 

Samtals 683 120,4 1.217 296,6 404 105,0 
Ull: 

296,6 105,0 

V-Þýskaland - - - 156 56,0 
Bandaríkin 1 2,0 3 L4 15 4,3 
Færeyjar 8 2,0 - - 13 6,5 
Bretland 37 3,2 197 35,8 118 28,6 
Onnur lönd 42 5,8 110 22,4 16 2,7 

Samtals 88 13,0 310 59,6 318 98,1 
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13. tafla. Útflutningur á Ioðsútuðum skinnum og húðum 1974—1976. 

1974 1975 1976 

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

Finnland 128 128,1 139 204,4 224 338,8 
Bandaríkin 37 33,9 20 29,5 23 39,4 
V-Þýskaland 27 28,4 30 50,5 32 61,2 
Bretland 17 14,8 15 21,2 8 12,1 
Pólland 140 114,1 194 199,2 266 360,2 
Frakkland 34 29,1 33 '52,8 48 84,0 
Svíþjóð 58 52,6 18 24,9 18 39,0 
Önnur lönd 29 26,8 46 70,0 47 86,2 

Samtals 470 427,8 495 652,5 666 1.020,9 

14. tafla. Útflutningur á ullarteppum 1974—1976. 

1974 1975 1976 

Rússland . 
Önnur lönd 

Samtals 143 88,9 179 171,2 171 199,5 

Magn i Verð í 
tonnum millj. kr. 

139 84,7 
4 4,2 

Magn í Verð í 
tonnum millj. kr. 

167 158,3 
12 12,9 

Magn í Verð í 
tonnum millj. kr. 

165 189,7 
6 9,8 

15. tafla. Útflutningur á prjónavörum 1974—1976. 

1974 1975 1976 

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

Rússland 146 224,0 199 487,6 158 468,3 
Bandaríkin 23 72,5 21 96,3 48 256,0 
Danmörk 11 32,0 16 64,4 16 91,3 
Önnur lönd 46 91,0 46 171,6 104 498,2 

Samtals 226 419,5 282 8.919 326 1.313,8 

16. tafla. Útflutningur á kísilgúr 1974—1976. 

1974 1975 1976 

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

Danmörk 1.086 14,9 1.404 31,7 1.479 46,0 
V-Þýskaland 8.113 128,3 7.992 240,7 7.982 303,2 
Bretland 1.790 24,7 1.931 70,1 1.484 46,8 
Tékkóslóvakía 606 5,2 1.936 42,1 777 21,4 
Frakkland 1.664 18,6 876 26,5 1.882 69,2 
Holland 896 12,0 732 23,6 526 19,7 
Austurríki 1.332 14,3 185 4,5 157 5,6 
Belgía 804 11,0 480 12,1 571 17,8 
Italía 1.460 16,4 1.514 37,8 1.672 45,7 
Svíþjóð 754 10,5 428 11,9 505 18,4 
Ungverjaland 1.739 18,4 319 6,8 1.912 49,5 
Önnur lönd 3.811 54,5 2.466 63,8 3.752 117,9 

Samtals 24.055 328,8 20.263 571,6 22.699 761,2 



258 F JÁRMÁL ATÍ DINDI 

17. taflo. Útflutningur á áli og álmelmi 1974—1976. 

1974 1975 1976 

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

Bretland 13.492 1.433,0 16.688 1.950,7 32.150 5.001,7 
V-Þýskaland 15.664 1.174,9 3.682 462,7 22.896 3.517,7 
Sviss 23.541 1.793,3 5.775 690,1 13.645 2.205,3 
Belgía 1.538 122,0 1.108 128,9 2.247 367,8 
Austurríki 605 38,0 111 16,6 201 35,2 
Frakkland 2.416 160,0 _ _ _ _ 
Bandaríkin _ _ _ _ _ _ 
Önnur lönd 815 67,3 16.272 1.797,9 7.486 1.236,2 

Samtals 63.071 4.788,5 43.636 5.046,9 78.625 12.363,9 

Innflutningsverslunin 
Innflutningur var svipaður 1976 og 1975 

að verðmæti, sem þýðir að samdráttur hafi 
átt sér stað, hvað magn snertir, þar sem 
verð innflutnings i erlendri mynt hækkaði 
um 5%. Allur samanburður hér á eftir 
er miðaður við fast gengi. Sé innflutningur 
skipa og flugvéla dreginn frá svo og inn-
flutningur vegna Landsvirkjunar og ál-
bræðslu, hefur annar innflutningur aukist 
um 4,9% frá 1975. 

1 20. töflu er skipting innflutnings eftir 
vörudeildum, en í 18. töflu er hlutfallsleg 
skipting innflutnings eftir notkun 1974-
1976. 

Innflutningur neysluvara jókst um 
11,8% frá 1975 og nam 26.872 m.kr. 1976. 
Hlutdeild neysluvara í heildarinnflutn-
ingi var 31,4% 1976 en 28,3% 1975. Mest 
var aukningin í innflutningi fólksbifreiða 
og biflijóla eða 40,6% og var 2.058 m.kr. 
Hlutur fólksbifreiða og bifhjóla í heildar-
innflutningi var 2,4% 1976, en var 1975 
1,7%. ^ 

Ekki urðu miklar breytingar á innflutn-
ingi rekstrarvara 1976. Hlutur rekstrar-
vara i heildarinnflutningi var 36,2% 1976 
eða 31.077 m.kr., en var 37,2% 1975. Helst 
hefur breyting orðið á innflutningi til ál-
bræðslu, en hann hefur minnkað um 1.440 
m.kr. og hlutdeild í heildarinnflutningi, 

9,4% 1975 í 7,6% 1976. Rekstrarvörur til 
landbúnaðar námu 3.777 m.kr. 1976, og 
er um 1% minnkun frá 1975 að ræða. 
Rekstrarvörur til fiskveiða jukust um 7,6% 
frá 1975 og voru alls 2.442 m.kr. Til fisk-
iðnaðar voru fluttar imi rekstrarvörur fyr-
ir 1.641 m.kr., og er um 14,8% aukning 
frá árinu áður að ræða. Innflutningur á 
eldsneyti og smurningsolíum nam 10.228 
m.kr. 1976, og er það 1,6% minni inn-
flutningur en 1975. Annar innflutningur 
rekstrarvara var 6.450 m.kr. og jókst um 
11,5% frá 1975, er einkum um að ræða 
rekstrarvörur til notkunar i plastiðnaði svo 
og í öðrum iðngreinum. 

Hlutur fjárfestingarvara i heildarinn-
flutningi minnkaði úr 34,5% 1975 i 32,4% 
1976. Það, sem einkum veldur þessu, er 
litill innflutningur á skipum. Skipainn-
flutningur var 2.279 m.kr. 1976 og er 
65,1% minni en 1975. Hlutur skipainn-
flutnings i heildarinnflutningi var 2,7% 
1976, en var 7,6% 1975. Innflutningur 
flugvéla nam 2.406 m.kr., og er um 80,9% 
aukningu frá árinu áður að ræða. Innflutn-
ingur á öðrum flutningatækjum jókst um 
39,9% 1976 og var að verðmæti 907 m.kr. 
Flutt voru inn vélar og verkfæri fyrir 
10.033 m.kr., og er það 17,8% aukning 
frá 1975. Efni til bygginga og til mann-
virkjagerða voru flutt inn fyrir 6.766 
m.kr., og er það 2,7% minni innflutn-
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ingur en 1975. Annað efni til framleiðslu 
á fjárfestingarvörum var flutt inn fyrir 
1.837 m.kr., og var um 3,5% minnkun 
frá árinu áður að ræða. Sú flokkun vara, 
sem hér hefur verið gerð og unnin er úr 
skýrsluin Hagstofu Islands, er nokkrum 
vandlcvæðum bundin og ekld alveg ná-
kvæm. Þessu veldur að erfitt er að skipa 
vörutegundum i einstaka flokka, og er sú 
leið farin, að skipa vörum i þann flokk, 
sem notkmi þeirra er mest. 

ViÖskipti við einstök lönd 
Helstu viðskiptalönd Islendinga 1976, 

hvað innflutning áhrærir, voru: Bandarík-
in, Bretland, Danmörk, Holland, Noregur, 
Sviþjóð, Ivússland og Vestur-Þýskaland. 
Innflutningur frá þessum löndmn nam 
73,5% af heildarinnflutningi. 

Innflutningur frá löndum Friverslunar-
bandalagsins (EFTA) nam 18,6% af 
heildarinnflutningi. Er það lægra lilutfall 

heldur en midanfarin ár. Langstærsti hlut-
inn kemur frá Svíþjóð og Noregi eða um 
79,2%. Frá löndum Efnahagsbandalagsins 
(EBE) kom 43,4% af heildarinnflutningi, 
og hefur hann mimikað um 2,6% frá 1975. 
Frá Austur-Evrópu er helst að geta inn-
flutnings frá Rússlandi, en hann jókst um 
13,7% 1976 miðað við 1975 og var 11,7% 
af heildarinnflutningi. Innflutningur frá 
Bandarikjunum nam 10,5% af heildarinn-
flutningi, og jókst hann um 14,3% frá 
árinu áður. Af öðrum löndmn er helst að 
geta innflutnings frá Ástraliu, sem nam 
4,4% af heildarinnflutningi, og innflutn-
ingi frá Japan, sem nam 4,1 % af heildar-
innflutningi. 

Um 48,6% útflutnings Islendinga fór til 
5 landa: Bandarikjanna, Bretlands, Portú-
gals, Rússlands og Vestur-Þýskalands. Út-
flutningur til landa Friverslmiarbandalags-
ins nam 20,7% af heildarútflutningi, var 
um 49,1% aukningu frá 1975 að ræða. Út-
flutningur til Portúgals jókst um 21,2% 
frá 1975 og nam 4,4% af heildarútflutn-
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ingi. Útflutningur til landa Efnahags-
bandalagsins jókst um 71,9%. Útflutning-
ur til Bretlands jókst um 65,6% og út-
flutningur til Vestur-Þýskalands um 
126,2%. Útflutningur til Rússlands minnk-
aði um 29,6% frá 1975 og nam 4.029 m.kr. 
Nam Útflutningur til Rússlands 5,5% af 
heildarútflutningi 1976 miðað við 10,8% 
1975. Útflutningur til Póllands tæplega 
fjórfaldaðist miðað við 1975, en jókst um 
12,7% miðað við 1974. Útflutningur til 
Spánar nam 1.893 m.kr. 1976. Útflutning-
ur til Bandarikjanna jókst um 34,6% og 
nam 28,8% af heildarútflutningi. 

Almennir viðskiptasamningar eru í gildi 
við nokkur lönd. Slikir samningar eru 
einkum gerðir til að tryggja innflutnings-
leyfi fyrir þeim afurðum íslendinga, sem 
háðar eru slíkum leyfum, og eru þau nán-
ast formsatriði. 

18. tafla. 
Skipting innflutnings eftir notkun 1974—1976. 

1974 1975 1976 
% % % 

Innflutningur, alis c.i.f. J00,0 100,0 100,0 
Neysluvörur 30,4 28,3 31,4 

Fullunnar 22,7 19,6 22,3 
Óvaranlegar 13,0 13,2 14,9 
Varanlegar 5,6 4,7 5,0 
Fólksbifreiðir og bifhjól . . 4,1 1,7 3,4 
Hrávörur 7,7 8,7 9,1 

Rekstrarvörur 33,1 37,2 36,2 
Til álbræðslu 7,6 9,4 7,6 

Til landbúnaðar 3,4 4,5 4,4 
Til fiskveiða 2,7 2,7 2,9 
Til fiskiðnaðar 1,5 1,7 1,9 
Til annars 6,1 6,8 7,5 
Eldsneyti og smurningsolíur . . 11,8 12,1 11,9 

Benzín annað en flugvélab. . 1,7 2,1 2,3 
Annað 10,1 10,0 9,6 

Fjárfestingarvörur 36,4 34,5 32,4 
Fullunnar 25,2 24,1 22,4 

Flugvélar 0,4 1,6 2,8 
Skip 10,4 7,6 2,7 
Önnur flutningstæki 2,0 0,9 1,1 
Vélar og verkfæri 9,0 10,0 11,7 
Annað 3,4 4,0 4,1 

Byggingarefni og efni til mann-
virkjagerðar 8,9 8,2 7,9 

Annað efni til framleiðslu á 
fjárfestingarvörum 2,3 2,2 2,1 

19. tafla. Innflutningur nokkurra vörutegunda 1974—1976. 

(Verð í millj. kr. miðað við skráð gengi á hverjum tima). 
(Magn í tonnum nema annars sé getið). 

1974 1975 1976 

Magn Verð Magn Verð Magn Verð 
Kornvörur til manneldis 14.025 467,3 13.507 723,4 15.068 989,8 
Fóðurvörur 58.134 1.133,2 55.367 1.677,2 67.046 2.342,0 
Sykur S.700 661,9 7.979 1.194,1 9.848 828,3 
Kaffi 1.924 354,4 2.250 667,6 1.971 1.060,0 
Salt 66.080 217,1 56.316 355,2 35.240 223,3 
Bensín 73.629 922,5 87.247 1.656,6 79.825 2.058,3 
Brennsluolía o. fl 426.208 4.181,7 372.585 5.983,2 406.143 7.451,6 
Timbur (þús. teningsfet) 92.338 1.773,5 54.015 1.517,2 65.840 1.841,8 
Hjóladráttarvélar (stk.) 675 195,9 483 262,9 496 337,8 
Fólks- og jeppabifreiðir (stk.) 9.533 2.141,5 3.048 1.228,7 3.955 2.077,6 
Vöru- og almenningsbifreiðir (stk.) . . . . 794 758,3 258 405,1 317 552,5 
Flugvélar (stk.) 18 160,6 8 1.025,6 13 2.166,7 
Fiskiskip (stk.) 20 3.248,8 10 3.452,3 1 516,9 
Önnur skip (stk.) 5 269,9 15 919,4 16 278,3 
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20. tafla. Innfluttar vörur eftir vörudeildum 1973—1976. 

(Flokkað samkvœmt vöruflokkum Sameimtðu þjóðanna. Upphæðir í milJj. kr. á gengi hvers árs). 

1973 1974 1975 1976 

Kjöt og kjötvörur 1,8 0,0 0,4 -

Mjólkurafurðir og egg 2,0 0,5 1,4 2,1 
Fiskur og fiskmeti 72,3 188,9 180,0 282,2 
Korn og kornvörur 658,3 1.078,3 1.691,1 2.240,3 
Ávextir og grænmeti 631,8 873,1 1.447,8 2.120,1 
Sykur og sykurvörur 328,7 774,0 1.393,4 1.020,5 
Kaffi, te, kakó og kryddvörur 419,4 539,5 1.011,4 1.441,3 
Skepnufóður (annað en ómalað korn) 580,3 726,9 1.099,4 1.487,1 
Ýmiss konar matvörur o. fl 124,9 176,5 319,2 424,7 
Drykkjarvörur 175,1 264,2 373,7 483,5 
Tóbak og tóbaksvörur 271,4 334,0 609,5 843,6 
Húðir, skinn og óverkuð Ioðskinn 5,9 4,9 8,8 10,1 
Olíufræ, olíuhnetur og olíukjarni 0,9 2,4 3,0 3,8 
Hrágúm 3,9 4,6 9,1 8,4 
Trjáviður og korkur 801,8 1.548,6 1.523,1 1.853,1 
Spunaefni, óunnið og úrgangur 91,6 119,8 143,0 240,9 
Náttúrulegur áburður og jarðefni, óunnið (að undan-

skildum kolum, olíu o. fl.) 137,4 302,5 490,5 592,1 
Málmgrýti og málmúrgangur 0,3 1,2 0,7 3,4 
Hrávörur úr dýra- og jurtaríkinu o. fl 68,2 113,5 148,4 196,5 
Eldsneyti, smurningsolíur og skyld efni 2.527,7 6.375,3 9.526,0 10.508,0 
Dýra-, jurtaolíur (ekki ilmolíur) og feiti 117,3 228,3 355,9 323,3 
Efni og efnasambönd 1.533,5 3.399,3 5.336,8 4.881,7 
Koltjara og hráefni frá kolum, steinolíu og náttúrulegu 

gasi 7,2 20,1 16,6 16,9 
Sútunar-, litunar- og málunarefni 133,9 239,1 367,2 480,3 
Lyf og lyfjavörur 332,2 478,6 821,1 1.001,6 
Ilmolíur, ilmefni, snyrtivörur, fægi- og hreinsunarefni 177,8 253,1 452,9 594,6 
Tilbúinn áburður 314,2 '466,8 1.367,0 1.157,2 
Sprengiefni og ýmsar efnavörur 706,4 1.225,3 1.770,9 2.257,8 
Leður, leðurvörur, verkuð loðskinn 41,0 58,0 86,0 101,8 
Gúmvörur 387,6 685,3 792,2 853,7 
Trjá-, og korkvörur (nema húsgögn) 1.312,9 929,7 1.167,7 1.674,5 
Pappír, pappi og vörur úr honum 844,7 1.305,7 2.143,6 2.789,2 
Garn, álnavara, vefnaðarmunir o. þ. h 1.600,4 2.511,5 3.424,3 3.705,0 
Vörur úr ómálmkenndum jarðefnum 535,0 811,5 1.472,7 1.450,2 
Silfur, platína, gimsteinar og gullmunir 214,7 370,2 500,9 546,9 
Ódýrir málmar 1.046,9 1.979,4 2.562,9 2.857,8 
Málmvörur 1.097,7 1.672,7 3.000,7 3.152,2 
Vélar, aðrar en rafmagnsvélar 2.827,0 4.426,5 6.945,4 8.259,0 
Rafmagnsvélar og áhöld 2.602,7 4.154,0 6.841,8 9.114,7 
Flutningstæki 6.171,3 9.398,2 9.457,9 8.358,4 
Tilhöggvin hús, hreinlætis-, hitunar- og ljósabúnaður . . 169,8 272,2 338,3 509,7 
Húsgögn 138,1 284,2 458,2 524,3 
Munir til ferðalaga, handtöskur o. fl 39,7 77,8 77,9 120,5 
Fatnaður 893,0 1.286,1 1.656,4 2.295,1 
Skófatnaður 332,8 436,8 644,4 892,1 
Vísindaáhöld, mælitæki, ljósmyndavörur og sjóntæki, 

989,3 1.311,5 úr og klukkur 458,9 664,3 989,3 1.311,5 
Ýmsar unnar vörur o. fl 907,7 1.491,3 1.928,2 2.641,2 
Vörur og viðskipti, ekki flokkuð eftir tegund 8,2 13,9 54,9 26,5 

Samtals 31.856,3 52.568,6 75.011,7 85.659,6 
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21. tafla. Viðskipti viö einstök lönd í millj. kr. 1974—1976. 

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

1 millj. kr. 1974 

Alls 52.570 

EFTA 10.623 
Austurríki 304 
Finnland 1.449 
Noregur 4.437 
Portúgal 216 
Sviss 524 
Svíþjóð 3.693 

EBE 23.561 
Belgía 1.083 
Bretland 5.716 
Danmörk 4.966 
Frakkland 1.094 
Holland 3.526 
írland 29 
Ítalía 754 
Luxemburg 40 
Vestur-Þýskaland 6.353 

Austur-Evrópa 7.054 
Austur-Þýskaland 129 
Búlgaría 13 
Pólland 1.373 
Rúmenía 8 
Rússland 5.000 
Tékkóslóvakía 515 
Ungverjaland 16 

Önnur-Evrópulönd 1.375 
Færeyjar 30 
Grikkland 3 
Júgóslavía 34 
Spánn 1.296 
Tyrkland 12 

Norður-Ameríka 4.418 
Bandaríkin 4.169 
Kanada 249 

Ástralía 2.768 
Brasilía 308 
ísrael 44 
Japan 1.397 
Kína 49 
Nígería __ 4 
Panama 24 
Önnur lönd 945 

1975 1976 1974 1975 1976 

75.053 85.660 32.877 47.437 73.500 

15.642 15.961 7.469 9.031 15.265 
414 516 65 27 43 

1.742 1.736 387 691 1.258 
7.957 7.161 1.064 884 1.918 

343 269 3.389 5.584 7.672 
673 801 1.880 801 2.377 

4.513 5.478 684 1.044 1.997 

33.699 37.194 9.459 11.730 22.855 
1.902 2.659 296 366 588 
8 007 8.645 2.805 4.718 8.854 
7.536 8.157 1.903 1.840 2.302 
1.968 1.718 304 391 410 
5.101 5.206 288 234 603 

66 144 4 0 5 
1.045 1.320 973 1.121 2.362 

30 37 1 46 2 
8.044 9.308 2.885 3.014 7.729 

9.306 11.858 4.141 6.353 7.521 
142 185 309 45 168 
11 21 12 3 21 

705 858 1.094 584 2.186 
8 26 6 22 44 

7.781 10.024 2.501 5.051 4.029 
624 689 179 641 752 
35 55 40 7 321 

876 794 2.324 2.931 3.374 
46 30 231 246 397 

7 7 424 570 904 
110 30 185 59 26 
702 708 1.480 2.053 1.873 

11 19 4 3 174 

7.103 9.241 7.307 13.958 21.339 
6.952 9.003 7.264 13.885 21.183 

151 238 43 73 156 

4.401 3.803 14 15 38 
615 919 199 244 480 
70 81 1 - -

1.734 3.481 1.369 435 1.120 
72 90 15 1.798 -

3 1 58 632 803 
50 83 83 55 52 

1.482 2.156 438 255 653 
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22. tafla. Viðskipti við einstök lönd í hlutfallstölum 1974—1976. 

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

í millj. kr. 

Alls 

EFTA 
Austurríki 
Finnland 
Noregur 
Portúgal 
Sviss 
Svíþjóð 

EBE 
Belgía 
Bretland 
Danmörk 
Frakkland 
Holland 
írland 
Ítalía 
Luxemburg 
Vestur-Þýskaland . . . . 

Austur-Evrópa 
Austur-Þýskaland . . . . , 
Búlgaría 
Pólland 
Rúmenía 
Rússland 
Tékkóslóvakía 
Ungverjaland 

Önnur-Evrópulönd 
Færeyjar 
Grikkland 
Júgóslavía 
Spánn 
Tyrkland 

Norður-Ameríka 
Bandaríkin 
Kanada 

Ástralía 
Brasilía 
ísrael 
Japan 
Kína 
Nígería 
Panama 
Önnur lönd 

1974 1975 1976 1974 1975 1976 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

20,0 20,8 18,6 22,7 19,0 20,7 
0,6 0,6 0,6 0,2 0,1 0,1 
2,6 2,3 2,0 1,2 1,4 1,7 
8,4 10,7 8,4 3,2 1,8 2,6 
0,4 0,4 0,3 10,3 11,8 10,4 
1,0 0,8 0,9 5,7 1,7 3,2 
7,0 6,0 6,4 2,1 2,2 2,7 

44,9 45,0 43,4 28,7 25,0 31,1 
2,1 2,5 3,1 0,9 0,8 0,8 

10,9 10,7 10,1 8,5 10,2 12,1 
9,4 10,1 9,5 5,8 4,0 3,1 
2,1 2,6 2,0 0,8 0,8 0,6 
6,7 6,8 6,1 0,9 0,5 0,8 
0,1 0,1 0,2 0 0 0 
1,4 1,4 1,5 3,0 2,3 3,2 
0,1 0,1 0 0 0,1 0 

12,1 10,7 10,9 8,8 6,3 10,5 

13,3 12,5 13,8 12,4 13,4 10,2 
0,2 0,2 0,2 0,9 0,1 0,2 

0 0 0 0 0 0 
2,6 1,0 1,0 3,3 1,2 3,0 

0 0 0 0 0 0,1 
9,5 10,3 11,7 7,6 10,8 5,5 
1,0 1,0 0,8 0,5 1,3 1,0 

0 0 0,1 0,1 0 0,4 

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

0 0 0 1,3 1,2 1,2 
0,1 0,1 0 0,6 0,1 0 
2,5 0,9 0,8 4,5 4,3 2,5 

0 0 0 0 0 0,2 

8,4 9,4 10,8 22,3 29,4 29,0 
7,9 9,3 10,5 22,1 29,2 28,8 
0,5 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 

5,3 6,0 4,4 0 0 0,1 
0,6 1,0 1,1 0,6 0,5 0,7 
0,1 0,1 0,1 0 0 -

2,7 2,3 4,1 4,2 1,0 1,5 
0,1 0,1 0,1 0 3,8 -

0 0 0 0,2 1,3 1,3 
0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 
1,8 2,0 2,7 1,4 0,4 0,9 



Síörf Alþingis 

Hér er greint frá störfura 98. lög'g'jafarþings fslendinga, 
og fylgir skrá yfir lög og ályktanir þingsins. Greinin er 
tekin saman af Valdimar Kristinssyni. 

Reglulegt Alþingi 1976—1977, sem var 98. 
löggjafarþing íslendinga, stóð frá 11. októ-
ber til 21. desember 1976 og frá 24. janúar 
til 4. mai 1977 eða alls í 173 daga. 

Haldnir voru samtals 268 þingfundir, 
þar af 91 í neðri deild, 90 í efri deild og 87 
í sameinuðu þingi. 

Á þinginu voru lögð fram 122 lagafrum-
vörp, þar af 71 stjórnarfrumvarp og 51 
þingmannafrumvarp. Á milli deilda skipt-
ust frumvörpin þannig, að fyrir neðri deild 
voru lögð 25 stjórnarfrumvörp, en 32 þing-
mannafrumvörp. Fyrir efri deild voru lögð 
45 stjórnarfrumvörp og 19 þingmanna-
frumvörp. Fyrir sameinað þing var lagt eitt 
stjórnarfrumvarp. 

Alls voru 63 lagafrumvörp afgreidd sem 
lög frá Alþingi, þar af 50 stjórnarfrum-
vörp og 13 þingmannafrumvörp. Fjórum 
þingmannafrumvörpum var vísað til rikis-
stjórnarinnar. Tuttugu og eitt stjórnar-
frumvarp og 34 þingmannafrumvörp urðu 
ekki útrædd á þinginu. 

Alls voru bornar fram 88 þingsályktun-
artillögur, þar af 79 í sameinuðu þingi, 7 

i neðri deild og 2 í efri deild. Tuttugu og 
sex tillögur voru samþykktar sem ályktanir 
Alþingis, 7 var visað til rikisstjórnarinnar 
og 55 urðu ekki útræddar. 

Til samanburðar má geta þess, að á síð-
asta reglulega Alþingi, það er 97. löggjaf-
arþinginu, voru lögð fram 179 lagafrum-
vörp, og voru 108 afgreidd sem lög frá Al-
þingi. Þá urðu ályktanir Alþingis 18 að 
tölu. 

Alls voru bornar fram 54 fyrirspurnir, 
allar i sameinuðu þingi. Sumar fyrirspurn-
irnar voru fleiri saman á þingskjali, svo 
að málatala þeirra var ekki nema 29. Allar 
voru fyrirspurnirnar ræddar. 

Mál sem komu til meðferðar þingsins 
voru alls 238 að tölu. Skýrslur ráðherra 
urðu samtals sjö. Tala prentaðra þing-
skjala varð 704. 

Hér á eftir fer skrá yfir öll lög og 
þingsályktunartillögur, sem afgreiddar 
voru á þinginu, og er vikið stuttlega að efni 
flestra mála. Þá er þess getið, hvenær hvert 
mál var samþykkt á Alþingi, og einnig er 
getið númers og staðfestingardags laganna. 
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Skrá yfir lög, afgreidd á 98. löggjafarþingi. 

Ábyrgðir og lántökur. 

Samþykkt Lög 
á Alþingi nr. og dags. 

Lög um heimild til erlendrar lántöku vegna opinberra 21. des. 1976 31. des. 1976 
framkvæmda á árinu 1977. 

Fjármálaráðherra er heimilt fyrir hönd ríkissjóðs að taka 
erlent lán að fjárhæð 9.732 m.kr. til framkvæmda í sam-
ræmi við fjárlög 1977, og einnig til að endurlána Fram-
kvæmdasjóði (2.862 m.kr.). Jafnframt er ríkissjóði heimilt 
að ábyrgjast 700 m.kr. lán vegna orkuframkvæmda á vegum 
sveitarfélaga 1977. 

Bankamál. 

Lög um heimild til hækkunar framlags Islands til 21. mars 1977 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og Alþjóðabankans. 
Lög um heimild fyrir rikisstjórnina til að staðfesta 27. apríl 1977 
fyrir Islands hönd breytingar á og viðauka við stofn-
skrá Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. 

Lög um kjarasamninga starfsmanna banka í eigu 29. april 1977 
ríkisins. 

Kjör bankastarfsmanna skulu ákveðin með kjarasamning-
um, og þeim er heimilað að stofna til verkfalla að undan-
genginni allsherjaratkvæðagreiðslu. 

Lög um viðauka við lög nr. 94 19. júní 1933 um 30. apríl 1977 
tékka. 

Misnotkun tékka skal refsa með sektum eða jafnvel fanga-
vist. 

Lög um breyting á lögum nr. 68 10. okt. 1967, um 2. mai 1977 
Iðnlánasjóð, sbr. lög nr. 19 5. apríl 1968. 

Heimilt er Iðnlánasjóði að taka lán, ef árlegt ráðstöfunarfé 
sjóðsins nægir ekki til þess að hann geti gengt hlutverki 
sínu. Einnig skal í Iðnlánasjóði starfa lánadeild veiðifæra-
iðnaðar. 

29. mars 1977 

4. maí 1977 

12. mai 1977 

12. maí 1977 

16. mai 1977 

Dómstólar, réttarfar o. fl . 

Lög um rannsóknarlögreglu rikisins. 16. des. 1976 28. des. 1976 
Með lögum þessum er rannsóknarlögreglan í Reykjavik lögð 
niður í fyrri mynd, en stofnuð rannsóknarlögregla ríkisins. 
Aðalstarfssvæði hennar er höfuðborgarsvæðið, en einnig 
Reykjanes að nokkru leyti og reyndar landið allt í formi að-
stoðar við lögreglustjóra og sakadómara, og jafnvel að eigin 
frumkvæði, þegar sérstök ástæða þykir til. 



266 F JÁRMÁL ATÍ DINDI 

Samþykkt 
á Alþingi 

Lög uin breyting á lögum nr. 74/1972, um skipan 16. des. 1976 
dómsvalds í héraði, lögreglustjórn, tollstjórn o.fl. 

1 Reykjavik skulu vera borgardómaraembætli, borgarfógeta-
embætti, sakadómaraembætti, lögreglustjóraembætti, toll-
stjóraembætti svo og rannsóknarlögregla rikisins. Nánar er 
kveðið á um skiptingu starfa milli þeirra. 

Lög um breyting á almennum hegningarlögum, nr. 16. des. 1976 
19/1940. 

I.ögin kveða á um breytingar á ýmsum ákvæðum hegning-
arlaga. 

Lög um breyting á lögum um meðferð opinberra 
mála, nr. 74 21. ágúst 1974. 

Með þessum lögum eru gerðar ýmsar breytingar á meðferð 
og rannsókn sakamála. 

16. des. 1976 

Lög 
nr. og dags. 
28. des. 1976 

28. des. 1976 

28. des. 1976 

Félagsmál. 

Lög um byggingu og rekstur dagvistarheimila fyrir 18. des. 1976 31. des. 1976 
börn. 

Lögin kveða á um starfsemi dagvistarheimila og rikisstyrk er 
nemi 50% stofnkostnaðar til sveitarfélaga og áhugafélaga er 
reisi dagheimili, skóladagheimili og leikskóla. 

Lög um brej'ting á lögum um tekjustofna sveitarfé- 21. des. 1976 
laga, nr. 8 22. mars 1972. 

1 lögunum eru ákvæði um fasteignaskatta á árinu 1977. 

Lög um breytingu á lögum nr. 67 20. april 1971, um 21. des. 1976 
almannatryggingar. 

Lög um breyting á lögiun nr. 101 28. des. 1970, um 7- mars 1977 

lifeyrissjóð bænda, sbr. lög nr. 35/1972 og lög nr. 
67/1974, um breyting á þeim lögum. 

Lög um breyting á lögum nr. 95 31. des. 1975, um 30. mars 1977 
breytingar á lögum um almannatryggingar, nr. 67/ 
1971. 
Lög um breyting á lögum nr. 53 22. april 1967, um 30. mars 1977 
fávitastofnanir. 

Lögin kveða á um að rikið skuli starfrækja Þroskaþjálfa-
skóla Islands. Hlutverk hans er að mennta fólk til að gegna 
uppeldi, umönnun og þjálfun þroskaheftra. 

Lög um ráðstafanir til að draga úr áhrifum olíuverð- 14. apríl 1977 26. apríl 1977 
hækkana á hitunarkostnað ibúða o.fl. 
Lög um breyting á lögum nr. 46 25. apríl 1973, um 27. apríl 1977 10. maí 1977 
kjarasamninga opinberra starfsmanna. 

31. des. 1976 

31. des. 1976 

8. mars 1977 

12. apríl 1977 

12. apríl 1977 
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Lög um opinberar fjársafnanir. 
Með lögum þessum eru sett ýmis ákvæði, sem opinberar 
fjársafnanir eiga að lúta, svo sem um tilkynningarskyldu, 
reikningshald og birtingu reikningsyfirlits að fjársöfnun 
lolunni. 

Lög um skotvopn, sprengiefni og skotelda. 

Lög um ráðstafanir til að draga úr tóbaksreykingum. 
Með lögum þessum eru hvers konar auglýsingar á tóbaki og 
tóbaksvarningi bannaðar hér á landi. Ennfremur er ráð-
herra heimilað að banna tóbaksreykingar í húsakynnum, 
sem eru til almenningsnota og takmarka eða banna reyk-
ingar í hvers konar farartækjum, sem rekin eru gegn gjald-
töku. 

Lög um veitingu rikisborgararéttar. 
Með lögum þessum er 49 mönnum veittur islenskur rikis-
borgararéttur. 

Lög um breyting á lögum nr. 55 1969, um bruna-
varnir og brunamál. 

Lögin kveða á um skipan stjórnar brunamálastofnunarinn-
ar, og að allir verkfærir menn (karlar og konur) 18—60 
ára að aldri, sem eru heimilisfastir i sveitarfélagi, eim skyld-
ir til þjónustu i slökkviliði. 

Lög um breyting á lögum nr. 56 27. mai 1975, um 
breyting á lögum um atvinnuleysistryggingar, nr. 57 
27. apríl 1973 (fæðingarorlof). 

Lög um breyting á lögmn nr. 46/1937, um samvinnu-
félög. 

1 lögunum eru m.a. ákvæði um framleiðslusamvinnufélög. 

Samþykkt 
á Alþingi 

14. mars 1977 

30. apríl 1977 

2. maí 1977 

4. maí 1977 

2. maí 1977 

2. maí 1977 

4. maí 1977 

Lög 
nr. og dags. 

24. mars 1977 

13. maí 1977 

11. maí 1977 

13. maí 1977 

13. maí 1977 

11. maí 1977 

13. maí 1977 

Fjármál og efnahagsmál. 

Lög um innheimtu ýmissa gjalda með viðauka. 16. des. 1976 23. des. 1976 
Hér er um að ræða stimpilgjald og leyfisbréfagjöld. 

Lög um breyting á lögum nr. 10 22. mars 1960, um 18. des. 1976 28. des. 1976 
söluskatt, sbr .lög nr. 7/1963, lög nr. 76/1967, lög nr. 
10/1974, lög nr. 85/1974 og lög nr. 76/1975. 
Lög um breyting á lögum nr. 14 15. mars 1965, um 18. des. 1976 27. des. 1976 
launaskatt. 

Lögin kveða á um 3*/2% launaskatt er renni i Byggingar-
sjóð rikisins (2%) og i ríkissjóð ( 1%%) -

Lög um breyting á lögum nr. 75 27. júni 1921, um 18. des. 1976 27. des. 1976 
stimpilgjald, sbr. lög nr. 24 7. apríl 1971, um breyt-
ing á þeim lögLim. 
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Lög um breyting á lögum nr. 79 23. des 1975, um 
aukatekjur ríkissjóðs. 

Lög um tollskrá o.fl. 
1 1. gr. laganna segir: Af öllum vörum, sem koma eða eru 
fluttar inn á tollsvæði ríkisins, skal greiða aðflutningsgjöld, 
nema annað sé tekið fram í lögum þessum eða öðrum 
sérstökum lögum. Skulu gjöldin vera eins og fyrir er mælt 
í eftirfarandi tollskrá, þannig, að dálkar merktxr A gilda 
fyrir allar innfluttar vörur, nema sérstaklega sé á annan 
hátt ákveðið í dálkum merktum E. Dálkar E gildi fyrir 
vörur fluttar inn frá EFTA og EBE. Sýnir nýja toll-
skráin þróunina eins og hún er ákveðin frá ársbyrjun 1977 
til 1. jan. 1980. 

Lög um breyting á lögum nr. 77 23. des. 1975, um 
sérstakt tímabundið vörugjald, sbr. lög nr. 20 5. maí 
1976. 

Hér er um að ræða framlengingu á lögum um vörugjald og 
gjald ákveðið 18% á tilteknum vöruflokkum fram til 31. 
des. 1977. 

Fjárlög fyrir árið 1977. 
Tekjur skv. greiðsluyfirliti ríkissjóðs eru áætlaðar 89.957 
millj.kr. og tekjur umfram gjöld 803 millj.kr. Halli á lána-
hreyfingum er áætlaður 630 millj. kr. og greiðsluafgangur 
því um 173 millj. kr. Stærstu tekjuliðir eru skattar af seld-
um vörum og þjónustu (söluskattur o.fl.) 45.411 millj.kr., 
gjöld af innflutningi 18.553 millj.kr. og tekjuskattur 10.279 
millj.kr. Stærstu gjaldaliðir eru til heilbrigðis- og trygging-
armála 29.562 millj.kr., menntamála 13.461 millj.kr. og 
samgöngumála 9.324 millj.kr. 

Lög um breyting á lögum nr. 97 28. des. 1971, um 
vörugjald. 

Hér er nánara kveðið á um vörugjald af sælgæti og gos-
drykkjum. 

Lög um heimild fyrir rikisstjórnina til þess að full-
gilda fyrir Islands hönd viðbótarsamning við samning 
milli Islands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svi-
þjóðar um aðstoð i skattamálum. 
Lög um breyting á lögum nr. 119 27. des. 1976, um 
breyting á lögum nr. 77 23. des. 1975, um sérstakt 
tímabundið vörugjald, sbr. lög nr. 20 5. maí 1976. 

Með lögum þessum eru nokkrar vörutegundir teknar af 
skrá yfir vörugjald, en fleirum er þó bætt við. 

Lög um heimild fyrir rikisstjórnina til þess að leyfa 
Oliumöl hf. innflutning á oliupramma. 
Lög um skattfrelsi jarðstöðvar til fjarskiptasambands 
við umheiminn. 

Samþykkt 
á Alþingi 

18. des. 1976 

21. des. 1976 

Lög 
nr. og dags. 
27. des. 1976 

31. des. 1976 

21. des. 1976 27. des. 1976 

21. des. 1976 31. des. 1976 

21. des. 1976 

16. mars 1977 

28. apríl 1977 

28. des. 1976 

29. mars 1977 

7. maí 1977 

7. mars 1977 

27. apríl 1977 

18. mars 1977 

10. maí 1977 
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Samþykkt Lög 
á Alþingi nr. og dags. 

Lög um breyting á lögum nr. 68 15. júní 1971, um 4. maí 1977 12. maí 1977 
tekjuskatt og eignarskatt, sbr. lög nr. 7 23. mars 1972, 
lög nr. 60 30. apríl 1973, I. kafla laga nr. 10 22. mars 
1974, II. kafla laga nr. 11 28. april 1975 og II. kafla 
laga nr. 20 5. maí 1976, um breyting á þeim lögum. 

Lögin fjalla um ákvæði varðandi fyrningarverð fasteigna 
og upphæð eignarskatts. 

Lög um breyting á lögum nr. 120 frá 31. des. 1976, 2. mai 1977 10. maí 1977 
um tollskrá o.fl. 

Iðnaður. 

Lög um járnblendiverksmiðju i Hvalfirði. 3. maí 1977 11. maí 1977 
Með lögum þessum er rikisstjórninni heimilað að beita sér 
fyrir stofnun hlutafélags, er reki og reisi verksmiðju til fram-
leiðslu á kísiljárni. Skal rikið eiga minnst 51% af hlutafé 
félagsins á móti væntanlegum samstarfsaðila. 

Lög um heimild til að selja Húseignum h.f. húsnæði 28. apríl 1977 10. maí 1977 
Tunnuverksmiðja ríkisins á Siglufirði. 

Landbúnaður. 

Lög um breyting á lögum nr. 85 21. des. 1971, um 25. apríl 1977 3. mai 1977 
breyting á lögum nr. 30 28. ágúst 1966, um meðferð, 
skoðun og mat á sláturafurðum. 

Lög um sauðfjárbaðanir. 28. apríl 1977 10. maí 1977 

Lög um heimild til sölu hlutabréfa í Islensku mat- 29. apríl 1977 7. maí 1977 
vælamiðstöðinni h.f. til erlendra aðila. 

Menntamál. 

Lög um breyting á lögum nr. 14/1973, um heimild 
til að stofna fjölbrautaskóla. 
Lög um skylduskil til safna. 

Lög um Skálholtsskóla. 
1 lögunum segir m.a. að Skálholtsskóli skuli starfa í anda 
norrænna lýðháskóla. 

Leiklistarlög. 
1 lögum þessum er getið hvaða aðilar skuli fá fé á fjár-
lögum til leiklistarstarfsemi og einnig er gerð grein fyrir 
hlutverki leiklistarráðs. 

27. apríl 1977 

2. mai 1977 

2. mai 1977 

3. maí 1977 

10. maí 1977 

16. maí 1977 

12. maí 1977 

12. maí 1977 
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Orkumál. 

Lög um verðjöfnunargjald af raforku. 

Lög um virkjun Hvitár i Borgarfirði. 
Með lögum þessum er ríkisstjórninni heimilað að veita 
Andakílsárvirkjun s/f leyfi til að reisa og reka vatnsaflsstöð 
við Kljáfoss í Hvitá i Borgarfirði með allt að 13,5 M W afli. 

Samþykkt 
á Alþingi 

18. des. 1976 

30. apríl 1977 

Lög 
nr. og dags. 

31. des. 1976 

11. maí 1977 

Samgöngur. 

Lög um breyting á vegalögum, nr. 66 14. júlí 1975. 21. des. 1976 31. des. 1976 

Lög um stjórn og starfrækslu póst- og símamála. 2. maí 1977 13. maí 1977 
Póst- og simamálastofnun fer með framkvæmd póst- og 
símamála segir í lögum þessum og siðan koma ákvæði um 
skipulag stofnunarinnar. 

Lög um breyting á umferðarlögum, nr. 40 23. apríl 29. apríl 1977 5. maí 1977 
1968. 

Með lögum þessum er 45 km hámarkshraði í þéttbýli hækk-
aður í 50 km á klst. 

Lög um breyting á siglingalögum, nr. 6 6 / 1 9 6 3 . 30. apríl 1977 10. maí 1977 
Lögin fjalla um bráðabirgðaákvæði varðandi dánarbætur, 
slysadagpeninga og örorkubætur. 

Lög um breyting á umferðarlögum, m*. 4 0 / 1 9 6 8 . 2. maí 1977 11. maí 1977 
Lögin slcylda ökumenn bifhjóla, svo og farþega þeirra að 
nota hlífðarhjálin við akstur. 

Lög um tilkynningarskyldu islenskra skipa. 2. maí 1977 13. maí 1977 

Lög um breyting á umferðarlögum, nr. 40 23. april 4. mai 1977 17. maí 1977 
1968. 

Lögin fjalla um forgang almenningsvagna til að aka út í 
umferð frá auðkenndum biðstöðvum. 

Sjávarútvegur. 

Lög um kaup og kjör sjómanna. 2. maí 1977 
í lögunum segir, að samningar þeir, sem samningsnefndir 
sjómanna og útvegsmanna undirrituðu frá febrúar til júli 
1976 skuli gilda um kaup og kjör sjómanna um land allt. 
I;ögin féllu úr gildi 15. maí 1977. 

Lög um breyting á lögum nr. 81 31. maí 1976, um 3. maí 1977 
veiðar i fiskveiðilandhelgi íslands. 

1 lögum þessum eru ýmis ákvæði um veiðar innan fisk-
veiðilandhelginnar. 

13. mai 1977 

13. maí 1977 
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Samþykkt 
á Alþingi 

Tryggingamál. 

Lög um breyting á lögum nr. 51 frá 26. maí, um 18. des. 1976 
Bjargráðasjóð. 

Lög um breyting á lögum nr. 43 9. maí 1947, um inn- 29. apríl 1977 
lenda endurtr^'ggingu, stríðsslysatryggingu skipshafna 
o.fl. 

Lög um breyting á lögum nr. 51 26. mai 1972, um 2. maí 1977 
Bjargráðasjóð, sbr. lög nr. 1 1 0 / 1 9 7 6 , um breyting á 
þeim lögum. 

Lög 
nr. og dags. 

31. des. 1976 

11. maí 1977 

13. maí 1977 

Þingsályktanir. 
Þingsályktun um staðfestingu á samkomu-
lagi við rikisstjórn Bretlands um takmark-
aðar veiðar breskra togara. 
(Samþykkt á Alþingi 11. nóvember 1976.) 

Alþingi ályktar aS staðfesta samkomulag við 
ríkisstjórn Bretlands í samræmi við orðsend-
ingar þær, sem prentaðar eru með ályktun 
þessari. 

Þingsályktun um samþykki til frestunar á 
fundum Alþingis samkvæmt 23. gr. stjórn-
arskrárinnar. 

Þingsályktun um staðfestingu á niðurstöðu 
viðræðna um gagnkvæmar fiskveiðiheim-
ildir íslendinga og Færeyinga. 
(Samþyklct á Alþingi 8. febrúar 1977. ) 

Alþingi ályktar að staðfesta niðurstöðu við-
ræðna um gagnkvæmar fiskveiðiheimildir Is-
lendinga og Færeyinga, sem undirritað var hinn 
4. febrúar 1977. Niðurstaðan er prentuð sem 
fylgiskjal með ályktun þessari. 

Þingsályktun um nýtingu á lifur og hrogn-
um. 

(Samþykkt á Alþingi 20. desember 1976.) (Samþykkt á Alþingi 15. mars 1977.) 

Alþingi ályktar að veita samþykki til þess, að 
fundum þingsins verði frestað frá 21. desember 
1976 eða siðar, ef henta þykir, enda verði það 
kvatt saman á ný eigi síðar en 24. janúar 1977. 

Alþingi ályktar að skora á rikisstjórnina að hún 
hlutist til um, að gerð verði hið fyrsta könn-
un á því hvernig koma megi við fullnýtingu 
lifrar og hrogna úr fiskafla landsmanna. 

Þingsályktun um heimild fyrir rikisstjórn-
ina til að fullgilda alþjóðasamning um 
varnarráðstafanir og refsingar vegna glæpa 
gegn einstaklingum er njóta alþjóðlegrar 
verndar, þ. á m. sendierindrekum. 
(Samþykkt á Alþingi 27. janúar 1977.) 

Alþingi ályktar að heimila rikisstjórninni að 
fullgilda samning um varnarráðstafanir og 
refsingar vegna glæpa gegn einstaklingum er 
njóta alþjóðlegrar verndar, þ. á m. sendierind-
rekum, sem gerður var á 28. allsherjarþingi 
Sameinuðu þjóðanna hinn 14. desember 1973, 
og prentaður er með ályktun þessari. 

Þingsályktun um rannsókn á, hvernig best 
megi vinna verðmæti úr sláturúrgangi. 
(Samþykkt á Alþingi 15. mars 1977.) 

Alþingi ályktar að fela íúkisstjórninni að láta 
fara fram rannsókn á þvi, með hverjum hætti 
hagkvæmast sé að vinna verðmæti úr sláturúr-
gangi. 

Þingsályktun um útgáfu fiskikorta. 
(Samþykkt á Alþingi 15. mars 1977.) 

Alþingi ályktar að skora á rikisstjórnina að 
hlutast til um, að nú þegar verði hafinn und-
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irbúningur að útgáfu sérstakra fiskikorta með 
Loran-C staðarlinum og öðrum þeim upplýs-
ingum, sem að gagni megi koma við fiskveiðar. 
Við undirbúning fjárlaga fyrir næsta ár verði 
tekið tillit til þess kostnaðar, sem útgáfa slíkra 
korta hefur í för með sér. 

Þingsályktun um vegáætlun fyrir árin 
1977—80. 
(Samþykkt á Alþingi 29. mars 1977.) 

Alþingi ályktar, samkvæmt III. kafla vega-
laga nr. 113 1976, að árin 1977—1980 skuli 
framkvæmdum í vegamálum hagað og vegir 
flokkaðir samkvæmt eftirfarandi vegáætlun. 
(Siðan fylgir nákvæm sundurliðun.) 

Þingsályktun um endurskoðun lánareglna 
Lifeyrissjóðs sjómanna. 
(Samþykkt á Alþingi 29. april 1977.) 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að 
beita sér fyxir því að reglum Lifeyrissjóðs sjó-
manna um úthlutun íbúðarlána verði breytt á 
þann veg varðandi lánsupphæðir, veðtrygging-
ar o.fl. að þær verði ekki óhagstæðari en um 
er að ræða hjá lífeyrissjóðum í sambandi al-
mennra lífeyrissjóða. 

Þingsályktun um votheysverkun. 
(Samþykkt á Alþingi 29. april 1977.) 

Alþingi ályktar að fela rikisstjórninni að beita 
sér fyrir ráðstöfunum til að stuðla að almennari 
votheysverkun en nú er með því að: 

1) Kynna bændum reynslu þeirra, sem um ára-
bil hafa byggt heyöflun sína að öllu eða 
mestu leyti á votheysverkun. 

2) Veita hærri stofnlán til byggingar votheys-
hlaðna en þurrheyshlaðna og 

3) Veita sérstök stofnlán til að breyta þurrheys-
hlöðum í votheyshlöður. 

Þingsályktun um athugun á áhrifum af 
starfsemi Framkvæmdastofnunar ríkisins 
og einkum lánveitingum Byggðasjóðs á 
atvinnu- og byggðaþróun í landinu. 
(Samþykkt á Alþingi 29. apríl 1977.) 

Alþingi ályktar að fela rikisstjórninni að láta 
kanna hvaða áhrif fjárhagsleg fyrirgreiðsla 
Framkvæmdastofnunar ríkisins, sérstaklega 
Byggðasjóðs, hefur haft á atvinnu- og byggða-

þróun i landinu. Sérstaklega skal kannað, hvaða 
áhrif þessi fyrirgreiðsla hefur haft á búsetu 
fólks, tekjuskiptingu eftir landshlutimi og að-
stöðumun fyrirtækja eftir staðsetningu og starfs-
greinum. Til samanburðar skal höfð í huga 
þróun sömu mála í Reykjavík og nágranna-
byggðum hennar þau fimm ár, sem liðin eru 
frá því að lög nr. 93 24. des. 1971, um Fram-
kvæmdastofnun rikisins, tóku gildi. 

Niðurstöður þessarar könnunar skulu birtar 
næsta reglulega Alþingi. 

Þingsályktun um fræðslu og þátt fjölmiðla 
i þágu áfengisvarna. 
(Samþykkt á Alþingi 29. apríl 1977.) 

Alþingi ályktar, að brýn þörf sé markvissra 
aðgerða í þágu áfengisvarna í landinu. Sér-
staklega beri að leggja rækt við hvers konar 
fyrirbyggjandi fræðslu- og upplýsingastarf. 

í því skyni skorar Alþingi á ríkisstjórnina að 
beita sér fyrir: 
1. Að hraðað verði sem kostur er skipulagn-

ingu og undirbúningi Skólarannsókna rikis-
ins á áfengisfræðslu í öllum skólum lands-
ins og endurskoðun á reglugerð um slíka 
fræðslu. 

2. Að fjölmiðlar, og þá einkum sjónvarpið, 
verði nýttir með skipulegum hætti í sam-
ráði við áfengisvarnarráð og aðra þá aðila, 
sem vinna að bindindisstarfi og áfengisvörn-
um. 

Þingsályktun um fljótvirkari og ódýrari 
meðferð minni háttar mála fyrir héraðs-
dómstólum. 
(Samþykkt á Alþingi 29. apríl 1977.) 

Alþingi ályktar að leggja fyrir rikisstjórnina, 
að hún láti nú þegar semja frumvarp til breyt-
inga á lögum og geri aðrar ráðstafanir til 
undirbúnings þvi, að komið verði á fljótvirkari 
og ódýrari meðferð minni háttar mála fyrir 
héraðsdómstólum. M. a. geti dómari ákveðið, 
að inál, sem höfðuð eru af viðskiptavini versl-
unar eða þjónustufyrirtækis vegna viðskipta við 
fyrirtækið, hljóti skjótari og ódýrari afgreiðslu 
en nú tíðkast. Meðferð þessari megi beita við 
minni háttar mál, sem varða allt að 100 þús. 
kr. Við þessar lagabreytingar verði meðferð 
likra mixmi háttar mála í öðrum löndum höfð 
til hliðsjónar, en reglur færðar til íslenskra að-
stæðna. 
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Þingsályktun um byggingu dómhúss. 
(Samþykkt á Alþingi 29. apríl 1977.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að hefja 
undirbúning, þ.e. lóðai-val, hönnun og fjár-
magnsöflun, að byggingu dómhúss yfir héraðs-
dómstólana í Reykja-\ák, rannsóknarlögreglu 
ríkisins og embætti ríkissaksóknara. 

Þingsályktun um lausaskuldir bænda. 
(Samþykkt á Alþingi 29. april 1977.) 

Alþingi ályktar að fela rikisstjórninni að láta 
fara fram athugun á því hvort nauðsynlegt sé 
að útvega Veðdeild Búnaðarbanka Islands auka-
fjármagn, þannig að Veðdeildinni verði kleift 
að veita þeim bændum, sem verst eru settir, 
tækifæri til þess að breyta lausaskuldum í föst 
lán. Leiði könnunin i ljós að hagur einhverra 
sé það bágur að þetta komi ekki að fullum 
notum, þá verði kannað hvort unnt sé að gera 
Stofnlánadeild og Veðdeild kleift að veita þeim 
bændum, sem eiga í mestum erfiðleikum, frest 
á afborgunum af lánum við deildirnar. 

Þingsályktun um tölvutækni við söfnun 
upplýsinga um skoðanir manna og per-
sónulega hagi. 
(Samþykkt á Alþingi 29. april 1977.) 

Alþingi ályktar að skora á rikisstjórnina að 
leggja fyrir Alþingi i þingbyrjun næsta haust 
frumvarp til laga um verndun einstaklinga 
gagnvart þvi, að komið sé upp safni upplýs-
inga um skoðanir þeirra eða aðra persónulega 
hagi með aðstoð tölvutækni. 

Þingsályktun um skipun nefndar til að 
kanna eðli og útbreiðslu atvinnusjúkdóma. 
(Samþykkt á Alþingi 29. april 1977.) 

Alþingi ályktar að fela rikisstjórninni að skipa 
nefnd sérfróðra manna til að gera ítarlega 
könnun á eðli og útbreiðslu atvinnusjúkdóma 
hérlendis, svo sem vegna vinnuálags og langs 
vinnudags, hraða eða sjálfvirkni vinnunnar, 
umgengni við hættuleg efni, mengað andrúms-
loft, hávaða, kulda, eða vegna annars, sem 
snertir aðbúnað starfsfólks á vinnustað. 

Þingsályktun um ramisókn á notagildi inn-
lendra jarðefna til iðnaðarframleiðslu. 
(Samþjdckt á Alþingi 29. april 1977.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta 
fara fram ítarlega rannsókn á þvi, hvaða 

jarðefni innlend eru helst nýtanleg til iðnaðar-
framleiðslu miðað við arðsemi, staðsetningu 
og notagildi. Kostnaður við rannsóknina greið-
ist úr rikissjóði. 

Þingsályktun um söfnun og úrvinnslu ís-
lenskra þjóðfræða. 
(Samþylíkt á Alþingi 29. april 1977.) 

Alþingi ályktar að skora á rílcisstjórnina að 
gera ráðstafanir til að efla eins og fært þykir 
þá söfnun og úrvinnslu íslenskra þjóðfræða, 
sem fram fer á vegum þjóðháttadeildar Þjóð-
minjasafns Islands og Stofnunar Árna Magn-
ússonar á Islandi. 

Þingsályktun um rannsókn á möguleilcum 
til virkjunar Skaftár og Hverfisfljóts. 
(Samþykkt á Alþingi 29. apríl 1977.) 

Alþingi ályktar að fela rikisstjórninni að hlut-
ast til um að sem fyrst verði rannsakaðir 
möguleikar til virkjunar á vatnasvæði Skaftár 
og Hverfisfljóts. 

Þingsályktun um atvinnumál öryrkja. 
(Samþykkt á Alþingi 29. april 1977.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta 
útbúa og leggja fram á Alþingi frumvarp til 
laga um atvinnumál öryrkja. Skal frumvarpið 
miða að þvi að fólk með skerta starfsgetu fái 
tækifæri til vinnu við sitt hæfi, annaðhvort 
á sérstökum vinnustöðum á vegum rikis og 
sveitarfélaga eða með því að opna þeim aðgang 
að hinum almenna vinnumarkaði með sér-
stökum ráðstöfunum. 

Þingsályktun um endurbyggingu raflinu-
kerfisins i landinu. 
(Samþykkt á Alþingi 29. april 1977.) 

Alþingi ályktar að fela rikisstjórninni að láta 
nú þegar gera kostnaðaráætlun um endurbygg-
ingu raflínukerfisins i landinu, bæði stofn- og 
dreifilínur. Áætlunin verði miðuð við það að á 
næstu 4—6 árum verði byggt upp fullnægj-
andi línukerfi, svo að hægt verði að anna eftir-
spurn eftir raforku til iðnaðar, húshitunar og 
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annarra nota með nægjanlegu öryggi fyrir not-
endur um allt land. 

Þingsályktuii um endurskoðun á launa-
kjörum hreppstjóra. 
(Samþykkt á Alþingi 3. mai 1977.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta 
endurskoða lög og reglur um launakjör hrepp-
stjóra. 

Þingsályktun um nýjan rafstreng til Vest-
mannaeyja. 
(Samþykkt á Alþingi 4. maí 1977.) 

Alþingi ályktar að skora á rikisstjórnina að 
fela Rafmagnsveitum rikisins að gera nú þegar 
framkvæmda- og kostnaðaráætlun um lagningu 
nýs rafstrengs til Vestmannaeyja. 

Þingsályktun um skipulagsskrá fyrir Þjóð-
hátíðarsjóð. 
(Samþykkt á Alþingi 4. mai 1977.) 

Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni að 
setja Þjóðhátíðarsjóði þá skipulagsskrá, sem 
prentuð er með ályktun þessari. (Siðan koma 

ákvæði í 12 liðum.) 
Þingsályktun um heimild fyrir rikisstjórn-
ina til að fullgilda samþykkt um votlendi 
sem hafa alþjóðlegt gildi, einkum fyrir 
fuglalif. 

Alþingi ályktar að veita ríkisstjórninni heim-
ild til þess að fullgilda fyrir Islands hönd 
samþykkt um votlendi, sem hafa alþjóðlegt 
gildi, einkum fyrir fuglalif, er undirrituð var 
í Pvamsar, Iran, 2. febrúar 1971 og prentuð er 
sem fvlgiskjal. 
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