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kortagerð, en á síðustu árum hafa verið 
birtar í ritinu kortaraðir, þar sem. fjallað 
hefur verið á myndrœnan hátt um ýmis 
efnahagsleg og félagsleg viðfangsefni. 
Annars mun ekki heynt hér að gera 
neina frekari grein fyrir efnisvali Fjár-
málatiðinda á þessu aldarfjórðungstíma-
bili, en til hagræðis fyrir þá, sem leita 
vilja þar fanga, er í ráði að gefa út 
snemma á næsta ári sérstakt hefti með ít-
arlegum skrám um efni þeirra 25 árganga, 
sem út eru komnir. 

II. 

Jafnframt því sem söfnun og úrvinnsla 
gagna um íslenzkan þjóðarbúskap hefur 
aukizt og batnað á undanförnum árum, 
hafa ýmsir haft áhyggjur af því, að um 
sé að ræða tvíverknað í skýrslugerð og 
útgáfustarfsemi opinberra hagstofnana. 
Hér er óneitanlega hœtta á ferðum, sem 
gjalda verður varhug við, en með góðri 
og heilbrigðri samvinnu er óhœtt að full-
yrða, að hjá henni hefur verið reynt að 
sigla, svo sem kostur hefur verið. Hafa 
þeir þrír aðilar, sem safna og birta meg-
inþorra almennra efnahagslegra upplýs-
inga hér á landi, Hagstofa Íslands, Þjóð-
hagsstofnun og hagfrœðideild Seðlabank-
ans, lengi haft með sér náið samstarf um 
verkaskiptingu bœði í skýrslusöfnun og 
birtingu hagskýrslna. Hagstofan hefur 
méð höndum víðtækast hlutverk að því er 
varðar söfnun grundvallarupplýsinga um 
hina margvíslegustu þætti efnahagsstarf-
seminnar. Meginvettvangur Þjóðhags-
stofnunar er skýrslugerð um þjóðarfram-
leiðslu og starfsemi atvinnuveganna, en 

hagfræðideild Seðlabankans safnar gögn-
urn á. sviði greiðslujafnaðar, peningamála. 
og Lánsfjárrnarkaðs. Er hér um eðlilega 
verkaskiptingu að ræða með tilliti til. stöðu 
og verkefna þessara þriggja stofnana í 
stjórnkerfi landsins. 

III. 

Sú spurning hlýtur einnig að leita á, 
hvort þær ótvíræðu framfarir, sem orðið 
hafa í upplýsingasöfnun og skýrslugerð 
um þjóðarbúskap Íslendinga, hafi borið 
þann ávöxt í bættri hagstjórn, sem efni 
standa til. Ekki skal reynt að leggja dóm 
á. það að þessu sinni, enda má leggja 
marga mismunandi mælikvarða á efna-
hagslegan árangur. Því verður þó varla 
haldið fram með góðum rökum, að skort-
ur sæmilegra upplýsinga um hag þjóðar-
innar þurfi lengur að standa í vegi fyrir 
skilningi og samstöðu um lausn þeirra 
vandamála, sem hverju sinni er við að 
glíma. Sú er því miður raunin á, að upp-
iýsinga.r um efnahagslegar staðreyndir, 
nægja oft skemmra en vonir stand.a til, 
til þess að jafna ágreining um stjórn efna-
hagsmála, sem fyrst og fremst á rætur 
að rekja til hagsmunastreitu og stjórn-
málalegra átaka. Til áhrifa í þeim efnum 
er ekki síður þörf betri túlkunar á þvi 
efni, sem fyrir liggur, og víðtækari og 
málefnalegri umræður um vandamál hag-
stjórnar. 

Þóti margt sé vissulega enn ógert á 
sviði skýrslusöfnunar og áætlunargerðar, 
er þess vegna ekki síður þörf á því að 
hvetja til aukinnar frœðilegrar rannsókn-
arstarfsemi á grundvelli þeirra gagna, 
sem þegar eru til, og víðtækari skoðana-
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skipta um efnahagsmál. Í því efni verði 
ekki eingöngu treyst á opinberar hag-
skýrslu- og hagstjórnarstofnanir, heldur 
ekki síður þörf aukinna umrœðna og 
rannsókna óháðra fræðimanna. Vœri ósk-
andi, að Háskóli Íslands og þeir frœði-
menn, sem honum eru tengdir, geti orðið 
fyrirferðarmeiri á þessu sviði í framtíð-
inni en verið hefur. 

IV. 

Tímarit, eins og Fjármálatíðindi, getur 
tvímœlalaust lagt hér nokkuð af mörkum, 
og hefur þegar vonandi gert það, með 
birtingu greina, þar sem fjallað er á frœði-
legan hátt bæði um ýmis sérstök vandamál 
hagstjórnar hér á landi, og um almenn 
hagfræðileg viðfangsefni. Til dœmis um 
þetta má nefna, að meðal efnis í Fjármála-
tíðindwn á þessu ári hefur verið grein 
um afrakstur þorskútvegs á komandi ár-
um, þar sem. Jón Sigurðsson og Sigurður 
B. Stefánsson fjalla á fræðilegan hátt um 

efnahagsleg áhrif mismunandi sóknar í ís-
lenzka þorskstofninn, en hér er um að 
ræða eitt vandasamasta viðfangsefnið i 
nýtingu íslenzkra auðlinda. Á hina hlið-
ina má nefna aímenna fræðilega ritgerð 
eftir Þorvald Gylfason um verðbólgu og 
vexti, og marg fleira mætti að sjálfsögðu 
telja. 

Enginn ágreiningur ætti að þurfa að 
vera um það, hversu mikilvæg aukin 
þekking og aukinn skilningur á íslenzkri 
efnahagsstarfsemi, hlýtur að vera fyrir 
farsællega stjórn þjóðmála. Í því efni má 
ekki beina athyglinni eingöngu að aðsteðj-
andi. vandamálum líðandi stundar, þótt 
ærin kunni að vera á slíkum verðbólgu-
timum, heldur þarf einnig að gefast tóm 
til að líta á málin í víðara samhengi og 
fjalla um þau á yfirvegaðan og fræðilegan 
hátt. Það er von stjórnar Seðlabankans, að 
Fjármálatíðindi geti í vaxandi mæli orðið 
vettvangur slíkrar umræðu. 

J. N. 



Eiríkur Guðnason: 

Innlánsbinding sem stjórntæki — 
Reikningar innlánsstofnana 1977 

Í þessari grein er stuðst við f jölrituð gögn og fyrirlestra 
frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. 

Yfirlit yfir ársreikninga innlánsstofn-
ana hafa jafnan verið birt í Fjármálatíð-
indum. og birtast að þessu sinni reikning-
ar ársins 1977. Í ársskýrslu Seðlabankans 
og Hagtölum mánaðarins hafa verið gerð 
skil á meginniðurstöðum reikninganna og 
verður því ekki fjallað frekar um þá hér, 
heldur gerð nokkur grein fyrir þeim þætti 
peningamálanna sem nefndur er bindi-
skylda. Grein Björns Tryggvasonar í 2. 
hefti Fjármálatíðinda 1965 fjallar um lög 
og reglur um bindiskyldu. Hér verður leit-
ast við að skýra almenna þýðingu bindi-
skyldunnar sem stjórntækis. 

Forsögu bindiskyldu er að finna i regl-
um um seðlatryggingu. Þess er jafnan 
krafist, að seðlaútgáfubankar eigi mjög vel 
tryggðar eignir í ákveðnu lágmarkshlut-
falli við seðlaútgáfuna. Til að tryggja ör-
yggi innstæðueigenda voru hlutföll milli 
ákveðinna eigna og skulda í viðskiptabönk-
um fyrst lögleidd í Bandaríkjunum árið 
1913 og í Suður-Ameríkurikjum á 3. ára-
tug aldarinnar. Hlutföllunum varð aðeins 
breytt með lögum, en árið 1933 fékk 
bankastjórn seðlabanka Bandaríkjanna 
heimild til að breyta hlutföllunum innan 
vissra marka. Þar með var fengið tæki, 
sem gat haft áhrif á peningamagn í um-
ferð, og hefur það verið meginhlutverk þess 

siðan. Í lögum um Seðlabanka Íslands seg-
ir að hann skuli sjá til þess, að peninga-
magn í umferð sé hæfilegt miðað við það, 
að verðlag haldist stöðugt og framleiðslu-
geta atvinnuveganna sé hagnýtt á sem 
fyllstan og hagkvæmastan hátt. Þetta á-
kvæði byggist að sjálfsögðu á þeirri stað-
reynd að of mikið peningaframboð leiðir 
til verðþenslu og viðskiptahalla við útlönd, 
og of lítið framboð hamlar gegn því að 
eðlileg viðskipti eigi sér stað hindrunar-
laust. Bindiskyldu hefur verið beitt víða 
um lönd í þessu skyni og haft mesta þýð-
ingu þar sem ekki hefur verið unnt að 
virkja vexti til hlítar eða hafa áhrif á pen-
ingamagn með beinum markaðsaðgerðum, 
þ.e. verðbréfakaupum og -sölu (open mar-
ket operation). 

Algengustu bindiskyldureglurnar felast 
í því að gerð er krafa um lágmarkshlutfall 
milli innstæðna í seðlabanka og innlána í 
viðkomandi banka eða lánastofnun, en 
ýmsar aðrar viðmiðanir hafa einnig verið 
notaðar. Auk innlána hefur verið miðað 
við erlendar lántölmr, eða útlán umfram 
ákveðið mark, eða að kveðið er á um það 
lágmark sem bankar skulu eiga af skulda-
bréfum eða víxlum útgefnum af ríkissjóði 
svo dæmi séu nefnd. 

Ein sér nægir bindiskylda ekki til að 
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stýra peningaframboði, jafnvel þótt hægt 
sé að breyta henni innan mjög rúmra 
marka. Eins og vikið verður að hér á eft-
ir er næsta gagnlaust að draga úr ráð-
stöfunarfé banka með aukinni bindingu 
innlánsfjár, ef breytingin leiðir til þess 
að aðrar flóðgáttir opnast inn á peninga-
markaðinn. Að vísu eru til dæmi um að 
mjög há binding, allt að 100% af inn-
lánaaukningu, hafi verið árangursrik. í 
Ástraliu var á þann hátt komið í veg fyr-
ir þensluáhrif halla í rikisbúskapnum árið 
1940, og í Mexíco var þessu beitt gegn 
þensluáhrifum greiðslujafnaðar árið 1954. 
En yfirleitt eru örar breytingar bindi-
skyldu óhentugar þar sem þær krefjast 

endurskipulagningar bankaútlána, einkum 
varðandi lánstíma, og eru því ekki eins 
skjótvirkar og t.d. vextir eða beinar mark-
aðsaðgerðir. 

Tafla 1 gefur yfirlit yfir þau hlutföll 
sem í gildi hafa verið hér á landi frá þvi 
bindiskyldu var fyrst beitt. Síðan í árs-
byrjun 1976 hefur hámarkshlutfall bund-
inna innstæðna verið 25% af heildarinn-
stæðum viðkomandi stofnunar. Sé hlutfall-
ið lægra ber að greiða 30% af aukningu 
innlána hverju sinni inn á bundna reikn-
inga, þar til hámarkinu er náð. 

Bindingin er reiknuð af heildarinnlán-
um í viðskiptabönkum, sparisjóðum og 
innlánsdeildum kaupfélaga. Hún er reikn-
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1. tafla. Reglur um innlánsbindingu. 

uð mánaðarlega fyrir viðskiptabanka og 
stærri sparisjóði og innheimt u.þ.b. 3 vik-
um eftir hver mánaðarmót með milli-
færslu milli viðskiptareikninga og bund-
inna reikninga í Seðlabankanum. Séu eng-
ar innistæður fyrir á viðskiptareikningi 
hefur innheimtuaðferðin í för með sér yf-
irdrátt á refsivöxtum. Innlánsdeildum 
kaupfélaga og sparisjóðum með innlán inn-
an við 75 m.kr. ber að greiða bindinguna 
ársfjórðungslega. Innstæður ákveðinna 
fjárfestingarlánasjóða í bönkum eru und-
anþegnar bindiskyldu, en að öðru leyti 
nær hún til allra innlána í ofangreindum 
stofnunum. Ákvörðim um vexti af bundn-
um innstæðum nær til eins árs í senn, en á 
siðasta ári voru greiddir vextir sem svöruðu 
til meðalinnlánsvaxta viðkomandi stofnun-
ar auk 2,25%. 

Auk almennu bindiskyldunnar hafa sér-
stakar bindireglur nokkrum sinnum verið 
teknar upp hér annaðhvort vegna sérstakr-
ar fjáröflunar og/eða til að tryggja hag 
þeirra sem kröfur eiga á viðkomandi stofn-
anir. Á hverju ári síðan 1963 hefur verið 
samið um að viðskiptabankar veittu 15 ára 
lán til framkvæmdaáætlunar ríkisins. Í 
fyrstu skyldu lánin nema 15% af aukn-
ingu innlána, en árið 1964 var hlutfallið 
lækkað i 10% og árið 1978 í 5%. 

Árið 1964 gilti einnig sérstök 5% inn-

lánsbinding, sem tengd var því, að Seðla-
bankinn keypti vaxtabréf íbúðalána fyrir 
60 m.kr. 

Í maí 1974 var innflytjendum gert að 
greiða inn á 3ja mánaða geymslureikninga 
hjá Seðlabankanum andvirði 25% af verð-
mæti fullunninnar vöru sem flutt var inn. 
Þessi binding var afnumin í áföngum síð-
ar á árinu. 

Frá því í maí 1976 hefur orlofsfé í 
vörslu Póstgiróstofunnar verið lagt inn í 
Seðlabankann, en á móti veitti bankinn 
Pósti og síma 1000 m.kr. lán árið 1976, 
vegna samansafnaðs greiðsluhalla stofn-
unarinnar. 

Í lögum um ráðstafanir vegna lánsfjár-
áætlunar 1978 var lífeyrissjóðum gert að 
verja 40% af ráðstöfunarfé sínu til kaupa 
á skuldabréfum með fullri verðtryggingu 
til langs tíma. Fjármálaráðuneytinu er 
skylt að hafa verðtryggð skuldabréf til 
sölu í þessu skyni, bæði eigin skuldabréf 
og bréf Framkvæmdasjóðs Íslands og Bygg-
ingarsjóðs rikisins, og skal andvirði bréf-
anna ráðstafað samkvæmt lánsfjáráætlun 
ríkisstjórnarinnar. 

Loks má nefna Verðjöfnunarsjóð fisk-
iðnaðarins, sem stofnaður var árið 1969, en 
greiðslur í og úr honum jafna að nokkru 
út sveiflur á peningaframboði vegna út-
flutningstekna. 
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2. tafla. Peningamyndun í framhaldi af 100 kr. útstreymi úr Seðlabanka. 

Í umræðu um peningamál eru endur-
kaup Seðlabankans á afurðalánum oft 
nefnd í sömu andránni og bindiskylda. 
Þetta á sér einkum tvær skýringar. End-
urkaup auka peningaframboð sjálfkrafa 
í hlutfalli við óseldar birgðir sjávar- og 
landbúnaðarafurða og draga því úr mögu -
leikum stjórnvalda til að ráða framboðinu 
með hliðsjón af aðstæðum hverju sinni. Í 
öðru lagi er ljóst að áhrifin yrðu mjög 
misjöfn á einstakar innlánsstofnanir ef 
dregið væri úr hvoru tveggja, bindiskyldu 
og endurkaupum. Stafar þetta af uppbygg-
ingu bankakerfisins, þar sem aðeins þrír 
bankar veita 96,5% allra afurðalána, en í 
sömu bönkum eru 65% heildarinnlána. Af 
þessum sökum er stundum litið á endur-
kaup og bindiskyldu sem eitt kerfi, þar 

sem fé er safnað frá öllum innlánsstofn-
unum og því ráðstafað til þeirra er veita 
undirstöðuatvinnuvegunum mesta fyrir-
greiðslu. Megintilgangur með binding-
unni er þó ekki að fjármagna endurkaup, 
heldur að hafa áhrif á peningaframboð 
eins og áður sagði. Endurkaup mætti vissu-
lega fjármagna á annan hátt, t.d. með er-
lendum lánum. Á hinn bóginn er beint 
samband milli bindiskyldu og gjaldeyris-
stöðu sem lýst verður hér á eftir. 

Sýna má fram á að nýir peningar sem 
koma frá Seðlabanka margfaldast í hag-
kerfinu fyrir tilstuðlan innlánsstofnana. 
Það fer eftir aðstæðum hverju sinni hve 
mikil margföldun á sér stað og eru því 
sýnd nokkur dæmi í töflum 3 og 4 sem 
lýsa mismunandi aðstæðum. Tekið skal 
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4. tafla. Margfaldarar og lán Seðlabanka. 

Niðurstöður af 100 kr. útstreymi 

fram að í töflum 2, 3 og 4 er aðeins um 
tilbúin talnadæmi að ræða. Grundvallar-
forsenda í öllum dæmunum er sú að inn-
lánsstofnanir noti allt nýtt ráðstöfunarfé 
til útlána. Einkaaðili hefur hins vegar þrjá 
möguleika, sem máli skipta, til að ráðstafa 

nýju fé sem hann fær í hendur. Hann 
geymir peningana sjálfur og eykur þannig 
seðla (og mynt) í umferð; leggur þá inn í 
banka og eykur þannig innlán eða lætur 
þá í skiptum fyrir vörur og þjónustu. Í 
síðasttalda tilfellinu hefur annar aðili feng-
ið nýtt fé í hendur og hefur sá sömu mögu-
leika og hinn fyrri. Þróun peningamála 
mótast mjög af því hvernig viðskipti eiga 
sér stað, þ.e.a.s. hvort þau beinast að inn-
fluttum vörum og þjónustu eða innlendri 
framleiðslu. Þegar innflutningur á sér 
stað fer gjaldeyrir úr bankakerfinu í skipt-
um fyrir innlenda peninga. Innflutningur 
eykur gjaldeyrissölu bankanna, rýrir 
gjaldeyrisstöðu og dregur úr peningamagni 
í umferð . 

Peningaútstreymi frá bankakerfinu 
finnur sér þrjá meginfarvegi, og með þvi 
að gera ráð fyrir að straumarnir skiptist 
í ákveðnum hlutföllum milli seðla, gjald-
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greiða vegna bindiskyldunnar 25% af inn-
lánaaukningu en nota afganginn til útlána. 
Láti Seðlabanki 100 kr. í umferð með því 
t d. að kaupa gjaldeyri af innlendum aðil-
um verða fyrstu áhrif þau að seðlar í um-
ferð aukast um 5 kr., gjaldeyrissala um 30 
kr. og innlán um 65 kr. Innlánsstofnanir 
eiga þá að greiða 16,25 kr. (þ.e. 25% af 
65 kr.) inn á bundna reikninga í Seðla-
banka, en geta notað afganginn, 48,75 kr., 
(65—16,25 kr.) til útlána. Hefst þá önnur 
umferð, seðlar aukast um 2,44 kr. (5% af 
48,75 kr.), gjaldeyrissala um 14,63 kr. 
(30% af 48,75 kr.) og innlán um 31,68 kr., 
bindiskylda um 7,92 kr. og útlán um 23,76 
kr. Þannig má halda áfram stig af stigi 
eins og sýnt er í töflu 2. Upphæðirnar 
lækka í hverri umferð þar sem aukning 
seðla, gjaldeyrissölu og bundinna inn-
stæðna kemur ekki til ráðstöfunar hjá inn-
lánsstofnunum. En þegar allt er lagt sam-
an kemur í ljós að seðlar hafa auldst um 
9,8 kr., gjaldeyrissala um 58,5 kr., innlán 
um 126,8 kr., bundnar innstæður um 31,7 
kr. og útlán um 95,1 kr. Upphaflega út-
streymið margfaldaðist vegna þess að inn-
lánsstofnanir geymdu ekki allt ráðstöfun-
arfé sitt í peningaskápum heldur veittu 
ný lán. Í þessu dæmi er innlánamargfald-
arinn 1,268 (1,268x100=126,8 kr.), út-
lánamargfaldarinn 0,951, peningamagns-
margfaldarinn 1,366 (peningamagn = 
seðlar + innlán) o.s.frv. 

Það er augljóst að hærra bindiskyldu-
hlutfall rýrir útlánagetu innlánsstofnana 
og lækkar margfaldarana. Afleiðingin 
verður því m.a. minni gjaldeyrissala en 
ella. Hafi upphaf peningamyndunarinnar 
stafað af gjaldeyriskaupum Seðlabanka þá 
batnaði gjaldeyrisstaða bankans við það um 
100 kr. í dæminu að ofan, en viðskiptin 

sem á eftir komu leiddu til gjaldeyrissölu, 
eða rýrnunar gjaldeyrisstöðunnar um 58,5 
kr. Tafla 3 sýnir m.a. að við 35% bindi-
skyldu hefði gjaldeyrissala aðeins numið 
51,9 kr. og gjaldeyrisstaða því batnað um 
48,1 kr. í stað 41,5 kr. við 25% bindi-
skyldu. Hafi upphaflega útstreymið ekki 
stafað af gjaldeyriskaupum Seðlabankans 
heldur lánum til innlendra aðila eins og 
gert er ráð fyrir í töflu 4, verður einungis 
rýrnun á gjaldeyrisstöðunni, en rýrnunin 
verður þeim mun minni sem bindiskyld-
an er meiri. Sambandið milli bindiskyldu 
og gjaldeyrisstöðu er dregið upp á með-
fylgjandi mynd (nr, 2) , þar sem annars 
vegar er gert ráð fyrir að Seðlabanki kaupi 
gjaldeyri, og hins vegar að bankinn veiti 
lán innanlands. Tilhneiging til gjaldeyris-
eyðslu er lögð út eftir lóðrétta ásnum og 
koma þannig fram margfalt fleiri dæmi 
í myndinni en hér hafa verið rædd. 

Séu bókstafir notaðir í stað talnanna í 
dæminu má setja niðurstöðurnar fram í 
almennum formúlum. Látum s vera hlut-
fall seðla af peningaútstreymi, g hlutfall 
gjaldeyrissölu bankanna af peningaút-
streymi og b hlutfall bindiskyldra inn-
stæðna af innlánaaukningu. Látum enn-
fremur C standa fyrir þá peningaupphæð, 
sem upphaflega er látin fara út í hag-
kerfið, og lítum síðan á það, hvernig aðrar 
stærðir peningakerfisins breytast, þegar öll 
áhrif eru komin fram. 

eyris og mnlána, er auðvelt að sýna tölu-
leg áhrif bindiskyldunnar á gjaldeyris-
stöðu. Segjum að einkaaðilar láti 5 % af 
öllu nýju ráðstöfunarfé í aukna seðlaeign 
sína, 30% í gjaldeyris-„eyðslu" og afgang-
inn, 65%, í innlán. Innlánsstofnanir 
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Margfaldaradæmin eru einfölduð mynd 
af veruleikanum. Þau sýna ekld hve langur 
tími líður frá upphafi peningaútstreymis 
þar til öll áhrif þess eru komin fram. Gert 
er ráð fyrir að ný útlán banka séu alltaf 
jöfn innlánaaukningu að bindiskyldu frá-
dreginni, eða m.ö.o. að lausafjárstaða 
þeirra breytist ekki. Ennfremur er gert ráð 
fyrir að skiptingin milli seðla, gjaldeyris 
og innlána sé í réttu hlutfalli við peninga-
útstreymið, en ástæðulaust er að ætla að 
svo sé ætíð. Vextir, gengi og verðlagsbreyt-
ingar hafa áhrif á skiptinguna, Stundum 
þannig að skammvinnar sveiflur verða 
einkum á hlutfallinu milli innlána og 
gjaldeyrissölu, en einnig þannig að grund-
vallarbreyting verður yfir langan tíma, 
t.d. þannig að innstæður á ávísanareikn-
ingum koma í stað seðla. 

Þrátt fyrir vissar einfaldanir má draga 
mikilvægar ályktanir af dæmunum. Þau 
sýna t.d. að þegar tilhneiging til gjaldeyris-
eyðslu eykst, þá leiða útlán bankakerfisins 
til minni innlánamyndunar og lakari 
gjaldeyrisstöðu en ella. Við slíkar aðstæður 
gæti aukin bindiskylda dregið úr heildar-

gjaldeyriseyðslu, að því tilskyldu að inn-
lánsstofnanir rýri ekki lausafjárstöðu sína. 
Ef innlánsstofnanir hins vegar veita ný 
lán með því að ganga á lausafjárstöðuna, 
þ.e. taka almennar innstæður sínar út úr 

Seðlabanka eða taka yfirdráttarlán í bank-
anum, þá eyðast þau jákvæðu áhrif sem 
hækkun bindiskyldunnar var ætlað að 
hafa. Afurðalán sem fjármögnuð eru með 
endurkaupum hafa að sínu leyti jafn ó-
hagstæð áhrif og almenn lán fjánnögnuð 
með yfirdrætti í Seðlabankanum. Munur-
inn liggur í því að afurðalán eru veitt með 
veði í birgðum, sem síðar munu bæta 
gjaldeyrisstöðuna, og viðskiptabanki getur 
staðið skil á endurkaupafyrirgreiðslu Seðla-
bankans, þegar birgðirnar seljast og af-
urðalánin verða gerð upp. Til að standa 
skil á yfirdráttarlánum hins vegar, án sér-
stakrar fyrirgreiðslu, þarf annað hvort að 
eiga sér stað lækkun almennra útlána eða 
hækkun innlána, en hvorugt er líklegt að 
gerist fyrr en aftur dregur úr gjaldeyris-
eyðslutilhneigingunni. 

Árið 1974 er gott dæmi um áhrif spá-
kaupmennsku á peningakerfið og máttleysi 
bindiskyldunnar gagnvart yfirdráttarlán-
um og endurkaupum. Bundnar innstæður 
jukust um 1,8 milljarða kr. það ár, en yfir-
dráttarlán til innlánsstofnana um tæpa 5 
milljarða, endurkaup um rúma 4 milljarða 
kr. og lán til ríkissjóðs um 3,4 milljarða. 
Gjaldeyrisstaða Seðlabankans rýrnaði á 
sama ári um 6,8 milljarða kr. Ekki reynd-
ist unnt að endurgreiða yfirdráttarlánin 
nema með sérstakri fyrirgreiðslu sem veitt 
var á árinu 1975 með skuldabreytingu í 
sjávarútvegi, þegar tekist hafði að koma 
viðskiptum í eðlilegt horf á ný með breyt-
ingum vaxta og gengis. Þegar þetta er 
skrifað lítur út fyrir að þróun peningamála 
á yfirstandandi ári verði á margan hátt 
svipuð og árið 1974. Til ágústloka hafa 
bundnar innstæður aukist um 6,7 millj-
arða, endurkaup og stutt lán til innláns-
stofnana um 14,7 milljarða kr. og lán til 
ríkis um 6,6 milljarða kr. Þrátt fyrir all-
hátt bindiskylduhlutfall hefur peninga-
framboð því verið mikið á árinu, og þarf 
rýrnun gjaldeyrisstöðu Seðlabankans því 
ekki koma á óvart, en hún nam 12,1 millj-
arði króna á 8 fyrstu mánuðum ársins. 
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6. tafla. Efnahagur einstakra viðskiptabanka í árslok 1977. 

7. tafla. Efnahagur einstakra viðskiptabanka í árslok 1977, frh. 
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8. tafla. Efnahagur sparisjóða í árslok 1977. 

9. tafla. Lánaflokkun innlánsstofnana 1976 og 1977. 
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Reikningar innlánsstofnana 1977 

Á næstu tveim blaðsíðum eru sýndir 
reikningar viðskiptabanka og sparisjóða í 
árslok 1977. Eins og áður sagði hefur helstu 
niðurstöðum þeirra verið gerð skil á öðr-
um vettvangi og því ekki ástæða til að 
fjalla nánar um þá hér. Í árslok 1977 voru 
afgreiðslustaðir innlánsstofnana 172 tals-
ins, þegar ekki eru taldir afgreiðslustaðir 
Póstgíróstofunnar. Viðskiptabankar voru 
7 með 77 útibú og umboðsskrifstofur, 
sparisjóðir 43 með 1 umboðsskrifstofu, og 

innlánsdeildir kaupfélaga 34. Færslur 
vegna ávísana og hlaupareikninga eru nú 
færðar í Reiknistofu Bankanna fyrir inn-
lánsstofnanir í Reykjavík og nágrenni. 
Þaðan berast ýmsar upplýsingar sem gefa 
til kynna hve umfangsmikil viðskipti fara 
um innlánsstofnanir. Sem dæmi má nefna 
að á árinu 1977 voru úttektir á ávísana-
og hlaupareikningum milli 11 og 12 millj-
ónir talsins, en það svarar til þess að allir 
Íslendingar hafi einu sinni í hverri viku 
tekið út af þessum reikningum á Reiknis-
stofusvæðinu. 



Gylfi Þ. Gíslason: 

Ullin og íslenzka þjóðin 

Erindi um ull ullarvinnslu og ullariðnað á Íslandi hald-
ið á samkomum þýzk-íslenzku félaganna í Köln og Ham-
borg 5. og 6. apríl 1978. 

I. 
Má ég byrja á því að biðja ykkur að 

hverfa með mér í huganum ellefu hundruð 
ár aftur í tímann. Við skulum hugsa okk-
ur, að það sé árið 878, og að við séum 
stödd á vesturströnd Noregs. Þar eru 
þröngir firðir, lítið landrými og erfitt um 
ræktun. En nú hefur borizt þangað 
furðuleg fregn, sem vekur milda athygli. 
Langt vestur í hafi hefur fundizt stórt, 
óbyggt land, vaxið kjarnmiklum sauð-
gróðri í skjóli víðlendra birkiskóga, og 
þar er einnig sögð gnægð fiska, sela og 
fugla, sem auðvelt sé að veiða, þar eð allt 
sé þar óvant manni. Mörgum kotbóndan-
um á vesturströnd Noregs hlær hugur í 
brjósti við þessi tíðindi. En þau vekja ekki 
síður athygli meðal höfðingja. Einmitt um 
þetta leyti er einn hinna mörgu smákon-
unga Noregs að brjóta undir sig landið 
og sameina Noreg í eitt konungsríki. Fjöl-
margir stórbændur vilja ekki lúta yfirráð-
um hans. Kotbóndanum dettur í hug að 
flýja fátæktina. Það flýgur í hug höfð-
ingjans að flýja valdið og skattgjaldið. 

En hér var ekki um auðveldan leik að 
ræða. Til hins nýfundna lands er meira en 
þúsund kilómetra leið, yfir opið Atlants-
haf. Í Evrópu höfðu aldrei áður átt sér 
stað fólksflutningar yfir úthaf. Skipakost-

ur er lítill. En freistingin er mikil. Og út-
þrá er þessu fólki í blóð borin. Þetta er öld 
víkinganna. Eitt eiga þeir sameiginlegt, 
margir smábændanna og stórbændanna á 
Vesturströnd Noregs: Hugrekki, dirfsku og 
kunnáttu í siglingum. 

Eigum við að reyna að setja okkur í 
spor meðalbónda, sem tekur þá ákvörðun 
að flytja búferlum til hins nýja lands, 
sem hlotið hafði nafnið Ísland? Þau eru 
fimm í fjölskyldunni, hjónin og þrjú börn. 
Með sér þurfa þau að hafa vistir til sigl-
ingar um þúsund kilómetra leið, ýmiss 
konar amboð og fáein af húsdýrum sinum 
til þess að hefja með búskap á nýjum slóð-
um: Nokkra hesta, kýr, kindur, geitur, 
svín og hænsni. En hver verður skipakost-
urinn? Bóndinn verður sér úti um knör, 
en það er skip, smíðað á svipaðan hátt og 
hin frægu norsku vikingaskip, sem kennd 
eru við Oseberg og Gokstad, en samt ólikt 
þeim að stærð og í sniðum. Knörinn er 
miklu styttri og borðhærri og þolir þvi 
betur úthafsöldur. Nýlega hefur í fyrsta 
sinn fundizt í Hróarskeldufirði í Dan-
mörku skip af þessari gerð. Það er 16,5 
metrar að lengd, 4,6 metrar á breidd og 1,9 
metrar á hæð. Lestarrýmið er 30—40 rúm-
metrar, og svarar það til 11—15 smálesta 
skips að nútíðartali. Hvernig skyldi nú-
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tímamanni litast á að hefja siglingu yfir 
Atlantshaf á slíkum farkosti? 

Varla getur heitið, að hinn norski bóndi 
eigi kost á nokkrum tækjum sér til leið-
sögu. Hvorki eru til kort né áttavitar. 
Hann veit, að hann verður að taka mið af 
staðháttum og öðrum ytri kennimerkjum. 
Hann þarf t.d. að huga að skýjabólstrum, 
sem hann veit, að myndast yfir háum fjöll-
um. Hann ætlar einnig eflaust að horfa til 
stjarna og sólar. En siglingatækin eru fá-
brotin. Hann notar lóð til þess að mæla 
dýpi. Ennfremur kann hann að hagnýta 
segulstein, sem látinn er fljóta á viðarbút 
í vatnsskál og horfir til segulskauts, en á 
barma skálarinnar eru markaðar höfuð-
áttir. Þetta er fyrirrennari áttavitans. Að 
öðru leyti treystir bóndinn á sjálfan sig og 
giftu sína. 

Hann leggur út á hafið og siglir í tvær 
til þrjár vikur, ef vel gengur, eða velkist 
um í tvo til þrjá mánuði, ef hann hlýtur 
ekki hagstæðan byr. Hann kemur að fyrir-
heitna landinu að sunnan og austan. Blá 
þúst með hvítum hjálmi ris úr sæ. Mikill 
jökull sést ganga fram að hafi, strand-
lengjan mjó, og engar eyjar úti fyrir. 
Loftið er svo tært, að landið gæti verið 
kólnuð reikistjarna, en reynist samt 
þrungið raka. Litir eru djúpir og skærir. 

Hér nemur bóndinn og fjölskylda hans 
land. Hann getur numið sér svo vítt land-
svæði, sem honum þóknast og þarf ekkert 
fyrir að greiða. Hér reynist meiri gnótt 
graslendis en í þröngum fjarðabyggðum 
vestan fjalls í Noregi. Í jarðveginum er 
ónotaður forði frá ævalangri friðun. Sauð-
ir og stóð, geldneyti og jafnvel svín ganga 
sjálfala í meðalvetri. Íslenzki skógurinn 
er vel fallinn til beitar. Þá er og hver 
fjörður fullur af fiski, ár og vötn af laxi 
og silungi, hvalrekar tíðir, eggjatekja mikil 
og veiði sela og fugla auðveld. Það er 
glaður og bjartsýnn bóndi, sem reisir sér 
og fjölskyldu sinni bú í nýju landi. 

En bóndi þessi var ekki einn á ferð. Þús-
undir fluttu á næstu áratugum frá Noregi 

til Íslands og sömuleiðis fjöldi fólks frá 
Skotlandi og Írlandi. Þetta voru fyrstu 
fólksflutningar Evrópumanna yfir úthaf, 
undanfari hinna miklu fólksflutninga til 
Norður-Ameriku mörgum öldum síðar. 
Margir landnámsmannanna létu ekki stað-
ar numið á Íslandi, heldur sigldu síðar til 
Grænlands og Vínlands á austurströnd 
Ameríku. 

Þessar sæfarir hafa verið furðulegt æv-
intýri. Nútímamaður hlýtur að nefna þær 
fífldirfsku. Líklega mundi hann rengja 
frásagnir af þeim, ef staðreyndir væru ekki 
til vitnis um, að þetta gerðist. Hitt veit 
enginn, hversu margir kunna að hafa týnt 
lífi í þessum ævintýralegu svaðilförum. 

Að hálfri öld liðinni voru nýbyggjarn-
ir, sem nefndu sig Íslendinga, líklega orðn-
ir um 30—40.000 að tölu og stofnuðu þá 
ríki, þar sem hornsteinninn var fyrsta lög-
gjafarþing heims fyrir heila þjóð. Þetta 
sjálfstæða ríki stóð í rúmar þrjár aldir. 
Þar varð til blómleg menning, sem birtist 
m.a. í frumlegri og merkilegri löggjöf og 
einstæðum bókmenntum, Eddukvæðum, 
sem geyma fornan menningararf ger-
manskra þjóða, og sögum, sem eiga ekki 
sinn líka, hvorki í fornöld né á miðöldum. 

II. 
En þá sögu segi ég ekki frekar. Ekki var 

ætlunin að fjalla um örlög þeirra manna, 
sem til Íslands komu fyrir ellefu hundruð 
árum, heldur segja svolítið frá einni skepn-
unni, sem eflaust hefur verið um borð í 
hverri fleytu, sem til landsins kom, sauð-
kindinni. Þá var líkt sauðfjárkyn í öllum 
nágrannalöndum Íslands. Það var sams 
konar fé, sem kom frá Norðurlöndum, 
Skotlandi og Írlandi. Á Íslandi þreifst það 
afburða vel, enda haglendi mikið og gott. 
Á þeim ellefu hundruð árum, sem liðin 
eru, síðan fyrsta sauðkindin var flutt til 
Íslands, hefur fjárkynið ekki blandazt öðr-
um kynjum, nema hvað nokkur viðleitni 
hefur verið höfð uppi til kynbóta öðru 
hverju. Í nágrannalöndmn hefur hins veg-
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ar mikil kynblöndun sauðfjár átt sér stað. 
Að vísu er enn til sams konar fé og var í 
Norður-Evrópu fyrir ellefu hundruð ár-
um í ýmsum öðrum löndum en á Íslandi, 
svo sem í vissum héruðum í Noregi, á 
Skotlandseyjum, í Finnlandi og nyrzt í 
Sovétríkjunum. En það hafa orðið örlög 
þeirra fjárstofna, að þeir hafa orðið að 
sætta sig við rýra landkosti og þess vegna 
ekki orðið neinir kostagripir til kjötfram-
leiðslu. Á Íslandi voru landkostir hins veg-
ar mjög ákjósanlegir fyrir sauðkindina, 
þegar land var numið. Að vísu munu naut-
gripir hafa verið aðalbúfé landsmanna 
fyrstu aldirnar, en sauðkindinni fjölgaði 
mun meira, enda getur ekkert búfé notfært 
sér gróður landsins eins vel og sauðfé. Hag-
lendið er viðáttumikið, eins og sauðfé vill 
hafa það. Það þrifst bezt á þess konar 
gróðri, sem einkennir Ísland, valllendis-
gróðri og kvistlendi. Þar velur það úr 
kjarnbeztu jurtirnar, en lætur hinar ónot-
aðar. Á sumrin leitar það upp um fjöll og 
firnindi, um kletta og klungur, og bítur sér-
hvern grasgeira, hvar sem hann er að 
finna, og aflar þannig fóðurs, sem annar 
búpeningur gæti ekki hagnýtt. Á vetrum 
er sauðfé hæfara til þess að hagnýta vetr-
arbeit en nokkur annar búpeningur. Það 
krafsar allt að 30 sentimetra djúpan snjó í 
leit að gróðurlendi og etur þá allt, sem 
tönn á festir. íslenzkir skógar hafa goldið 
þessarar atorku sauðkindarinnar, þar eð 
hún etur yngstu greinar trjánna í snjóum á 
vetrum. Þess vegna hafa trén smám saman 
orðið kræklótt og þroskalítil. Sauðfé hefur 
án efa átt verulegan þátt í eyðingu skógar á 
Íslandi. En afurðir sauðfjárins hafa verið 
þjóðinni mikilvægar, sem fæðu- og fata-
efni. Kjötið, mörinn, mjólkin og slátrið 
liafa fyrr og siðar verið meðal helztu fæðu-
tegunda Íslendinga. Og í þúsund ár 
klæddi sauðkindin þjóðina svo að segja 
gjörsamlega, og var þó ávallt nokkuð til út-
flutnings. Ullin og skinnin hafa verið hag-
nýtt í hlýjan fatnað, bæði sem nærklæði, 
ytri föt, varnarfatnaður gegn vosbúð og 

til skógerðar. Sauðatað var og um langan 
aldur aðaleldsneyti landsmanna. 

En saga sauðkindarinnar á Íslandi hef-
ur ekki síður verið viðburðarík en saga 
mannsins. Enginn veit, hversu margt sauð-
fé var flutt til landsins með landnáms-
mönnum, né heldur hversu margt það var 
langt fram eftir öldum. Öruggt er þó, að 
fyrstu aldir Íslandsbyggðar var landbúnað-
ur aðalatvinnuyegur landsmanna. Hann 
byggði á kvikfjárrækt fyrst og fremst, þótt 
nokkur akuryrkja hafi áreiðanlega verið 
stunduð framan af. Búféð var fyrst og 
fremst nautgripir og sauðkindur. Sjór hef-
ur eflaust verið sóttur frá upphafi Íslands 
byggðar, en fyrstu fjórar aldirnar eingöngu 
til innanlandsneyzlu. Íslendingar þjóðveld-
istimans voru því landbúnaðarþjóð og 
stunduðu kvikfjárrækt. Um aldamótin 
1100 eru Íslandingar taldir hafa verið um 
80.000 að tölu eða um þriðjungur af íbúa-
tölu Noregs. Það er álíka hlutfall mann-
fjölda og nú er milli Breta og Bandaríkja-
manna, Hagsæld í landinu var mikil. 
Landbúnaðurinn hlýtur þvi að hafa staðið 
í blóma. En að því hlaut að koma, að vaxt-
arskityrði landbúnaðar væru hagnýtt til 
fulls. Talið er, að svo hafi verið komið um 
aldamótin 1100. Annars staðar í Evrópu 
hélt landbúnaður áfram að eflast í 150— 
200 ár, einkum akuryrkja, sem lítt var 
stunduð á Íslandi. En þá hófst hliðstæð 
stöðnun í landbúnaði í Evrópu. 

Um aldamótin 1300 fer að kveða æ 
meira að sjávarútvegi á Íslandi, þótt land-
búnaður sé áfram aðalatvinuvegur. 
Landbúnaðarvörur féllu í verði á erlend-
um markaði, svo að farið var að leggja 
áherzlu á útflutning sjávarafurða. Síðan 
á 14. öld hafa sjávarafurðir verið aðalút-
flutningsvara Íslendinga. Hafði þessi 
breyting á atvinnuháttum að sjálfsögðu 
margs konar áhrif á þjóðlífið. En þjóðfé-
lagið hélt áfram að vera bændaþjóðfélag. 
Og sauðkindin var einn af hornsteinum 
þess. 
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111. 
Fyrsta allsherjarmanntal, sem nær til 

allra íbúa í heilu landi, var tekið á Ís-
landi árið 1703, og var það framkvæmt af 
tveim Íslendingum, Árna Magnússyni pró-
fessor og Páli Vídalín lögmanni, að fyrir-
mælum konungsins í Kaupmannahöfn. 
Elzta manntal, sem sambærilegt er þessu 
manntali að nákvæmni, var tekið í ný-
lendunni Nýja Frakldandi í Kanada árið 
1666, en það náði þó aðeins til innflytj-
enda. í Evrópu var slíkt manntal, er næði 
til íbúa í heilu ríki, fyrst gert í Prúss-
landi árið 1719. Reyndust íbúar Íslands 
árið 1703 vera 50.154 að tölu. Þessir sömu 
menn ferðuðust um allt landið á árunum 
1703—1712 og sömdu skýrslur um ábúð, 
matsverð og áhöfn allra jarðeigna á land-
inu. Er skýrsla þeirra, svo nefnd jarðabók, 
stórmerk heimild og einstök í sinni röð. 
Þar eru m.a. upplýsingar um tölu sauð-
fjár í landinu, og er ekki ósennilegt, að þá 
hafi sauðfé þjóðar í fyrsta sinn í sögunni 
verið talið. Sauðkindur í landinu reyndust 
þá vera 278.994 að tölu. Skýrslurnar voru 
byggðar á skattskýrslum, svo að ekki er 
ósennilegt, að féð hafi í reynd verið nokk-
uð fleira. En síðan eru til skýrslur um tölu 
sauðfjár í landinu. Sýna þær, að fjöldi 
þeirra hefur tekið stórfelldum brevting-
um. Því fjölgar í einn tíma, en fækkar 
stórlega í annan. Má fyrst og fremst rekja 
þessar breytingar til náttúruhamfara og 
sjúkdóma. Sauðkindin varð ekki síður en 
maðurinn að heyja harða baráttu við nátt-
úruöflin. 

Í harðindum, sem urðu í landinu á ár-
unum 1783—1784, í kjölfar eldgosa og 
jarðskjálfta, og nefnd hafa verið móðu-
harðindin, féllu hvorki meira né minna 
en 287.000 fjár. Að loknum þessum nátt-
úruhamförum var sauðfjáreign lands-
manna aðeins um 49.000. Mannfall varð 
og mikið. 18000 manns létu lífið eða um 
þriðjungur þjóðarinnar. Íslendingum 
fækkaði í 34.000 manns. En sauðfénu 
fjölgaði undrafljótt að hörmungunum 

loknum. Um aldamótin 1800 er það orðið 
304.000. Þá dynja enn yfir harðindi, svo 
að því fækkar um helming á næstu árum. 
Árið 1852 er það orðið 712.000. Á næstu 
sjö árum fækkar því síðan um helming eða 
niður í 310.000. Tólf árum síðar hefur því 
enn fjölgað upp í 520.000. Ekki verður því 
annað sagt en að sauðkindin hafi mátt 
þola misjafna daga á Íslandi. Á þessari 
öld hefur tala sauðfjár farið mjög vaxandi. 
Nú eru um 900.000 sauðkindur á Íslandi. 

Fyrstu þúsund ár Íslandsbyggðar var 
íslenzkt þjóðfélag bændaþjóðfélag. Sauð-
kindin var einn af mikilvægustu þáttun-
um, sem gerðu mannlíf á eyju norður 
undir heimskautsbaug mögulegt. Sízt er 
því að undra, þótt sterk bönd hafi tengzt 
milli íslenzka bóndans og íslenzku sauð-
kindarinnar. Þessum böndum er snilldar-
lega lýst í einni af nýjustu bókum Hall-
dórs Laxness, „Innansveitarkroniku". Þar 
segir frá Ólafi bónda Magnússyni, sem fyr-
ir hundrað árum bjó að Hrísbrú í Mosfells-
sveit, nágrannabæ við Laxnes, þar sem 
skáldið óx upp. Í bókinni segir: 

„Hrísbúingar voru heldur þægilegir í 
viðmóti nema Ólafur karl þegar hann var 
að skattyrðast við prestinn, en höfðu 
aungva sérstaka löngun til að draga menn 
upp úr svaðinu fyrir utan stéttina og bjóða 
þeim til stofu. Þeir spurðu frétta af sauðfé 
hvaðanæva af landinu, þvi allt líf í landinu 
var eins og þann dag í dag miðað við sauð-
fé. Til dæmis þegar talað var um veður 
þá var það eitt sjónarmið ríkjandi hversu 
það mætti henta sauðfé. Gott veður var það 
veður sem var gott fyrir sauðfé. Gott ár 
var það þegar óx gras handa sauðfé. Fall-
egt landslag á Íslandi þykir þar sem góð 
er beit handa sauðfé. Afkoma og sjónar-
mið manna í lífinu voru ákvörðuð af þess-
ari skepnu. Hrísbúingar höfðu fréttir af 
sauðfé hvaðanæva af landinu og sögðu 
sögur af afkomu sauðfjár í Mosfellssveit. 
Þeir mundu nákvæmlega hvernig viðrað 
hafði fyrir sauðfé ár frammaf ári þrjátíu 
ár aftur í tímann. Þessir menn fóru aldrei 
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í utanyfirsig, en ullartreyjur þeirra og 
peysur héldu vatni og vindi einsog reifið 
á íslenskri sauðkind. Alt heimaunnið í 
sauðalitum, mest mórautt." 

Það kami að hljóma undarlega, þegar 
sagt er, að búskaparhættir þessa íslenzka 
bónda, sein Halldór Laxness fjallar um og 
uppi var fyrir um hundrað árum, hafi 
verið næsta líkir búskaparháttimi norska 
bóndans, sem rætt var um í upphafi og 
flutti búferlum til Íslands fyrir um ellefu 
hundruð árum. Samt er þetta svo. Fyrir 
þvi höfum við orð helzta fornleifafræðings 
Íslendinga, núverandi forseta Íslands, dr. 
Kristjáns Eldjárns. Hann segir svo í einni 
af bókum sínum, „Íslands þúsund ár. Stalc-
ir steinar", þar sem hann fjallar um forn-
mannskuml frá 10. öld og eyðibæ frá 19. 
öld á Þorljótsstöðum í Skagafirði: 

„Verkmenning íslenzka bóndans allar 
þessar aldir var í stórum dráttum verk-
menning járnaldar, eins og við þekkjum 
hana á Norðurlöndum síðustu aldirnar fyr-
ir Íslands byggð. Járnöld er talin hefjast 
á Norðurlöndum um 400 fyrir Krists burð. 
Þá lærðu þjóðirnar að nota járn í verk-
færi og vopn, og á þeim öldum, sem eftir 
voru fornsöguskeiðsins, spratt fast-
mótuð verkfæra- og atvinnumenning 
upp af möguleikum þessa frábæra nytja-
málms. Þetta er menningarstig járnaldar, 
og það er það, sem íslenzka þjóðin fékk í 
vöggugjöf og bjó við æ síðan fram að 
bæja- og vélaöld. íslenzkur dalabóndi á 19. 
öld, hann er járnaldarbóndinn uppmálað-
ur með sporreku og broddstaf við fé sitt, 
pál við torfskurð, sniðil við kolagerð. Vel 
mundu þeir hafa skilið hvor annan, Þor-
ljótur fornbóndi í kumlinu með hest sinn 
og hund, og bóndinn, sem gekk fram á 
kuml hans um aldamótin með hest sinn í 
taumi og rakkann í humátt á eftir. Sama 
verkmenning við sömu náttúruskilyrði 
mun hafa sett mark sitt á báða, ef til vill 
hafa báðir haft sömu steina í bæjarveggi 
sina. Báðir hafa verið jafngrunlausir um 
rafmagnssúgþurrkun og dráttarvélar, en 

báðir hafa verið þaulkunnugir öllum smá-
brögðum við að búa upp á hest svo að vel 
færi eða hlaða veggi og tyrfa þök eða að 
finna góða veltu í mýri. Þetta eru tveir 
járnaldarmenn." 

Af þessum furðulegu staðreyndum rná 
að sjálfsögðu ekki draga þá ályktun, að is-
lenzki járnaldarbóndinn hafi í þúsund ár 
verið frumstæður maður. Það er þvert á 
móti eitt af undrum menningarsögunnar, 
hvílík menning þróaðist á miðöldum á Ís-
landi á grundvelli kvikfjárræktar og við 
tækniskilyrði járnaldar og hvernig járn-
aldarbóndinn varðveitti þessa menningu. 
Ein af skýringum þess, að það tókst, eru 
þær sérstæðu aðstæður til kvikfjárræktar, 
sem um er að ræða í þessu furðulega landi, 
sem fannst fyrir ellefu hundruð árum. 

Merkasti bókmenntafræðingur, sem Ís-
lendingar hafa eignazt, dr. Sigurður Nor-
dal prófessor, hefur fjallað um þetta í 
snjöllum fyrirlestri, sem hann nefndi 
„Tími og kálfsskinn." Hann vekur þar at-
hygli á því, hvílíkt feiknamagn af skinni, 
fyrst og fremst kálfskinni, hafi þurft. til 
þess að skrá allt það, sem Íslendingar 
færðu í letur og varðveitzt hefur, að ekki 
sé talað um það, sem víst er, að hefur 
glatazt. Í elzta hluta eins frægasta hand-
ritsins, Flateyjarbók, þar sem m.a. eru 
sögur Noregskonunga, eru t.d. 100 kálf-
skinn. Sigurður Nordal gerir ráð fyrir því, 
að stórbóndinn Jón Hákonarson í Víði-
dalstungu, sem lét skrifa þetta handrit 
milli 1380 og 1390, hafi átt að minnsta 
kosti 30 kýr, og hann hafi þá slátrað 20 
kálfum á ári. Hans eigin kálfar hafa þá 
lagt honum til þau skinn, sem þurfti í 
Flateyjarbók á fimm árum í mesta lagi, 
án þess að hann teldi það til verulegra út-
gjalda. Kálfskinnið hafði lítið hagnýtt 
gildi. Eftir að Íslendingar höfðu lært að 
gera bókfell úr skinni, áttu þeir kost á 
ódýru hráefni til bókagerðar. Það er því 
sannarlega ekki að ástæðulausu, að Sig-
urður Nordal prófessor segir í þessum fyr-
irlestri, að ástæða sé til þess að minnast 
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allra kálfanna, sem létu lífið til þess að 
Eddur og sögur yrðu skrifaðar á skinn 
þeirra. 

En hann vekur athygli á öðru, sem er 
ekki síður merkilegt. Við íslenzkar aðstæð-
ur hefur kvikfjárrækt verið stunduð með 
öðrum hætti en átti sér stað annars staðar. 
Sigurður Nordal prófessor segir svo um 
þetta efni: 

„Með nokkrum rétti má segja um ís-
lenzka bóndann, að hann hafi uppskorið, 
þar sem hann sáði ekki. Bjargræðistím-
inn var stuttur og annasamur, og þá var 
allra veðra von. Vinnudagurinn var þvi 
erfiður og langur. íslenzkir bændur urðu 
oft að sæta afarkostum, sem bændur suð-
lægari landa þekktu ekki til. Ferðir voru 
erfiðar. Margur maðurinn hefur beðið 
bana á reið yfir stórar og straumharðar 
ár og við tilraunir til að bjarga fé sinu af 
fjalli, þegar fárviðri skullu á, er minnst 
varði. En íslenzkur landbúnaður hefur 
fremur verið rányrkja en ræktun. Íslenzk-
ir bændur hvorki plægðu, sáðu né þresktu. 
Við jörðina gerðu þeir aðeins eitt: þeir 
báru á túnskika kringum bæina. Mestan 
heyfeng sinn höfðu þeir af óræktuðum 
engjum. Fyrr á tímum varð mestur hluti 
hrossa og sauðfjár að ganga sjálfala á vetr-
um — og þannig er það að nokkru leyti 
enn í dag. Með þessu var teflt í tvísýnu, 
ef veturinn reyndist harður, en færi allt 
að óskum, var af því auðsóttur ávinning-
ur. En það, sem okkur skiptir mestu, er, 
að slíkur búskapur veitti að minnsta kosti 
körlum margar tómstundir, jafnvel meðal 
hins fátækara fólks. Á veturna komu bæði 
veður og skammdegi í veg fyrir mestalla 
vinnu úti við. Þá var tíminn ekki of dýr-
mætur til þess, að hann væri notaður til 
hvers kyns dægradvalar, þar á meðal bók-
fellsgerðar, ef mönnum sýndist svo." 

Það hefur verið mönnum torskilið ihug-
unarefni, hvers vegna hin forna bókmenn-
ing, sem spratt upp í skjóli velmegunar á 
fyrstu öldum Íslendingasögu, varðveittist 
í jafnríkum mæli löngu eftir að landið var 

fullnýtt og Íslendingar voru orðnir bláfá-
tækir og nýlenduþjóð að auki. Gæti ekki 
verulegur þáttur skýringarinnar verið ein-
mitt þessi: Að kvikfjárræktin, sem hélt 
lífinu í landsmönnum, gaf þeim einnig 
tíma og kálfskinn, og að þessi veraldlegu 
gæði hafi borið ríkulegan andlegan ávöxt? 
Fátækt bændafólkið hafði tómstundir til 
þess að gera bókfell. Höfðingjarnir keyptu 
það og létu síðan skrifara skrá á það sög-
ur og kvæði. Frumritin varðveittu þeir 
sjálfir og lásu, en ótal afrit breiddust út 
til fátækra bændanna, sem höfðu bæði 
tíma til þess að lesa þau og áhuga á því. 

IV. 
Verðmætustu afurðir sauðkindarinnar 

eru kjöt, ull og skinn. Skal nú rætt nánar 
um ullina. 

Á fyrstu fjórum öldum Íslandsbyggðar 
var ullin fyrst og fremst notuð til dúka-
gerðar, og voru ullardúkarnir nefndir vað-
mál. Allur þorri landsmanna notaði þá 
vaðmál til alls ytri klæðnaðar. Þau vað-
mál, sem ætluð voru til viðhafnarklæða, 
hafa að sjálfsögðu verið unnin með öðrum 
hætti en hin, sem ætluð voru í vosklæði. 
En dúkarnir voru ekki aðeins gerðir til 
fatnaðar. Seglhæf voð varð t.d. að vera 
ramgerðari en venjuleg söluvoð, sem nota 
skyldi til fóðurs undir feldi, í umbúðir, 
sængurföt o.s.frv. Ullarframleiðslan var á 
þessum öldum mun meiri en nauðsynlegt 
var til þess að fullnægja þörf landsmanna 
fyrir vaðmál. Varð það þvi aðalútflutn-
ingsvara Íslendinga og var raunar einnig 
notað sem verðmælir. Í byrjun 14. aldar 
fellur vaðmál í verði á vörumarkaði Evr-
ópu í kiölfar þess, að farið er að nota önn-
ur og fíngerðari efni til klæðagerðar og 
tizka breytist. Verða þá sjávarafurðir að-
alútflutningsvara Íslendinga, svo sem verið 
hefur síðan og áður er getið. 

Það fólk, sem nam Ísland fyrir ellefu 
öldum, og þá fyrst og fremst konurnar, 
hafa án efa kunnað vel fyrir sér, hvað 
vefnað snertir. Einn merkasti fornminja-
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fundur í Noregi er Ásubergsfundurinn á 
Vestfold, en haugurinn er frá því um 800. 
Fannst í honum stórt skip, og var grafhýsi 
í því miðju. Var þar heygð hefðarkona 
ásamt ambátt sinni. En þar fundust jafn-
framt fjölmörg áhöld, sem nota þurfti til 
spuna og vefnaðar: Kljásteinar, vefskeiðar, 
snældusnúðar og hörgreiður. Af þessu, eins 
og raunar mörgu fleiru, sést, að kljá-
steinavefstóll hefur verið notaður í Noregi 
áður og um það leyti, sem Ísland byggð-
ist, en það er uppistandandi vefstóll, þar 
sem steinar eru notaðir til þess að strengja 
uppistöðuna. Má því fastlega gera ráð 
fyrir því, að meðal þeirra amboða, sem 
norsku bóndahjónin hafi tekið með sér 
yfir Atlantshaf, hafi verið áhöld til vefn-
aðar. Eins og áður segir varð vefnaður og 
mikilvæg atvinnugrein á Íslandi. Og allt 
fram undir lok 18. aldar er ofið í kljá-
steinavefstóli. Sú vefnaðartækni, sem þar 
er beitt, er ævaforn. Enn í dag er sá vefn-
aður, sem talinn er bera af öðrum, gobe-
linvefnaðurinn, einvörðungu unninn i 
uppistandandi vefstólum. 

Spunnið var á snældu, en hún er fornt 
áhald. Snælduhalinn er sívöl spýta, mjórri 
í endann, sem niður snýr, en í þann end-
ann, sem gengur gegnum snældusnúð-
inn, er festur vírhnokki. Þegar spunnið 
var, sneri spunakonan fyrst lítinn enda af 
lyppunni milli fingra sér og festi á hnokk-
ann. Siðan strauk hún snælduhalanum við 
læri sér til að koma snúð á hana, en sleppti 
henni síðan og lét hana snúast í lausu 
lofti. Þegar hæfilegur snúður var kom-
inn á færuna, var hún undin upp á 
snælduhalann við snúðinn. 

Á sjöunda tug 16. aldar verður sú stór-
merka nýjung í ullariðnaði Íslendinga, að 
þeim lærist að prjóna. Það var ekki fyrr 
en á síðari hluta 16. aldar, að prjónakunn-
átta verður algeng í Evrópu. Er talið, að 
á Englandi hafi fyrstu sokkarnir verið 
prjónaðir árið 1564, að spánskri fyrir-
mynd. Til Íslands barst prjónakunnátta 
með enskum og þýzkum kaupmönnum og 

breiddist fljótt út. Var nú farið að prjóna 
sokka og vettlinga til útflutnings, en jafn-
framt voru fluttar út prjónaðar peysur, 
vaðmál og óunnin ull. Árið 1743 voru t.d. 
fluttar út 214 þúsund pör af sokkum, 111 
þúsund pör af vettlingum, 85 þúsund pund 
af ull, 1200 peysur og 900 álnir af vaðmáli. 
Aldamótaárið 1900 var hins vegar sú gagn-
gera breyting á orðin, að sokkaútflutning-
ur hafði minnlcað niður í 33 þúsund pör, 
útflutningur vettlinga í 31 þúsund pör, og 
útflutningur á peysum og vaðmáli var eng-
inn. Útflutningur á óunninni ull var hins 
vegar orðinn 1.4 milljónir punda. 

Ullariðnaðurinn var að sjálfsögðu hreinn 
heimilisiðnaður og hefur verið það allt 
fram á siðustu áratugi. Þó er þess að geta, 
að á síðari hluta 18. aldar var gerð merki-
leg tilraun til þess að koma á fót verk-
smiðjuiðnaði til þess að vimia fatnað úr 
íslenzku ullinni. Samkvæmt tillögum 
æðsta íslenzka embættismannsins í land-
inu, Skúla Magnússonar landfógeta, var 
komið á fót nokkmm klæðaverksmiðjum í 
Reykjavík skömmu eftir 1750. Var hér um 
að ræða allmikið fyrirtæki á þeirra tíma 
mælikvarða. Um það bil er Reykjavík fékk 
kaupstaðarréttindi, en það var 1786, var 
taiið, að flest verkafólk í bænum hefði at-
vinnu sína við þessar verksmiðjur. Þar var 
einnig stunduð sútun og .framleiddir kaðl-
ar. Þessi verksmiðjurekstur varð þó ekki 
langlífur. Dönskum einokunarkaupmönn-
um var falinn rekstur þeirra. Þeir vildu 
fyrirtækið i raun og veru feigt, þar eð það 
var keppinautur þeirra. Með öllu var þó 
þessi verksmiðjurekstur ekki lagður niður 
fyrr en undir aldamótin 1800. 

Á 18. öld taka rokkar að flytjast til 
landsins. Fljótlega er farið að smiða rokka 
í landinu og útrýmdu þeir snældunni að 
mestu. Stórar snældur vom þó notaðar 
áfram til þess að vinna á stórgert band. 
Auk þess var hrosshár spunnið á sérstaka 
gerð snælda. En mikill vinnusparnaður var 
að því að spinna á rokk í stað snældu. 
Rokkasmiði var sérgrein, nánast listgrein. 
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Rokkurinn varð margri konunni kær, 
stundum nánasti lieimilisvinurinn. öldum 
saman sat íslenzk kona við rokkinn sinn í 
baðstofunni á kvöldvökunni, hlýddi á sög-
ur sagðar og rímur kveðnar og hugsaði 
sitt. En hún hlustaði líka á seiðandi rokk-
hljóðið og kvað við rokkinn sinn, eflaust 
fleira fyrir sjálfa sig en aðra. Ótal frásagn-
ir eru af því, að margar konur undu sér 
hvergi betur en við rokkinn. 

Samtímis þvi sem rokkar taka að flytj-
ast til landsins, verður gerbreyting á vefn-
aðartækni í kjölfar þess, að farið er að 
flytja vefstóla frá Danmörku, og ryðja 
þeir smám saman hinum forna kljásteina-
vefstóli alveg úr vegi. Bæði danskir og 
þýzkir vefarar voru fengnir til landsins til 
þess að kenna mönnum að vinna við þessa 
vefstóla. Urðu það þá ekki aðeins konur, 
sem lögðu stund á vefnað, heldur einnig 
karlar. Brátt var farið að smíða slíka vef-
stóla innanlands, eins og rokkana, svo að 
innflutningur þeirra lagðist niður. 

Útvefnaður, þ.e. ofin klæði með mynd-
um, var stundaður í ríkum mæli. Helztu 
tegundir slíks vefnaðar voru flos, glit-
krossvefnaður, salúnsvefnaður og spjald-
vefnaður. Glitofin söðuláklæði voru al-
geng. Uppistaða og ívaf voru dökk, sauða-
liturinn. Mörg söðulklæði, sem varðveitzt 
hafa, eru mikil listaverk. Salúnsvefnaður 
var einkum hafður á rúmábreiður. Eru 
átta ferhyrningar í hverjum mynsturkafla 
aðgreindir með átta lóðréttum línum, 
þremur utanvert til hvorrar hliðar, en 
tveimur inni í miðjum mynsturbekknum. 
Mikil prýði var að salúnsofnum rúm-
ábreiðum í baðstofunum. Heimilisiðnaður 
varð jafnframt heimilislist. Flosvefnaði eða 
þeirri tegund vefnaðar, sem beitt er við 
gerð áklæða í Austurlöndum, var ekki 
hægt að koma við í stóra dúka, svo sem 
söðuláklæði eða rúmábreiður, enda var þá 
ekki ofið í venjulegum vefstólum, Kross-
vefnaður, sem jafnan er ofinn i uppstand-
andi vefstól, eins og góbelinvefnaður, var 
ekki eins algengur og glit og salúnsvefnað-

ur. Hið sama má segja um spjaldvefnað-
inn, sem er ævafora indógermönsk list. 
Ferhyrnd spjöld voru skorin úr þunnri 
fjöl eða pappa. Á hverju horni voru göt, 
sem uppistaða vefsins var dregin í gegn-
um, en vefnaðaraðferðin einfaldlega fólg-
in í því að snúa spjöldunum í hendi sér. Á 
þennan hátt voru ofin margs konar bönd. 
Ungar stúlkur spjaldófu t.d. axlabönd 
handa mannsefninu. Það er með ólíkind-
um, hversu fagur jafneinfaldur vefnaður 
gat orðið. Þessi handiðnaðarlist hefur án 
efa borizt til Íslands með landnámsmönn-
unum, og þar náði hún mikilli fullkomn-
un. Spjaldofin leturbönd eru óþekkt ann-
ars staðar en á Íslandi. 

Litir þeir, sem notaðir voru við útvefn-
að, voru flestir úr heimafengnum litun-
argrösum. Þeir eru hreinir og djúpir. Efni 
og litir mynda fullkomið samræmi. Við 
það fær vefnaðurinn sérstakan blæ, sem er 
undrafagur i fábreytni sinni. 

Í vefnaði og prjóni þessara alda varð-
veittist forn list, sem rekja má allt til 
landnámsmanna. Um það leyti sem Ís-
land byggðist er talið, að kvenlegur hst-
iðnaður hafi staðið með mestmn blóma á 
Englandi. Áhrif hans hafa eflaust borizt til 
Norðurlanda. Þá var blómaskeið í listum 
Kelta, og sóttu Norðurlandabúar þangað 
margar fyrirmyndir. Norræni drekastíll-
inn er t.d. talinn eiga þangað rót sina að 
rekja. Ísland byggðist fólki bæði að vestan 
og austan, svo að þar hefur fest rætur 
handiðnaður af fleiri en einni gerð og í 
fjölbreytilegum tengslum við list nálægra 
landa. Það er annars vegar þessi forna 
list, að því er lýtur að litavali og mynstri, 
sem einkennir þann íslenzka ullarvarn-
ing, sem nú er að verða tízkuvara viða um 
lönd, og hins vegar sérstök einkenni ís-
lenzku ullarinnar. En hver eru þau? 

V. 
Ullin á gærunni er gerð úr tvenns kon-

ar hárum, löngum og stuttum, togi og þeli. 
Löngu hárin eru gróf, hin stuttu mjög 
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mjúk. Hér er um að ræða eins konar ytri 
og innri fatnað fyrir sauðkindina. Sauð-
kindin, sem landnámsmennirnir fluttu 
með sér fyrir ellefu hundruð árum, hvort 
sem það var frá Noregi, Skotlandseyjum 
eða Írlandi, hafði búið við annarskonar 
loftslag en hún varð að venjast á Íslandi. 
Þar var ekki aðeins dálítið kaldara, en 
það skipti ekki meginmáli fyrir sauðkind-
ina. Það sem fyrst og fremst var ólíkt varð-
andi veðráttuna, var tiðari vindblástur, 
oftast rigning, en oft snjór. Náttúran 
hjálpaði sauðkindinni að verja sig gegn 
þessari sérstöku veðráttu. Regnið eða hagl-
ið lamdi sauðkindina frá báðum hliðum. 
Hún svaraði með því að bæta ytri fatn-
aðinn, lengja löngu hárin, togið. Og þegar 
þau lengdust, hlutu stuttu hárin, þehð, 
meira skjól, urðu þéttari og fingerðari. 
Þetta eru megineinkenni íslenzku ullar-
innar, miðað við ull af öðrum tegundum 
sauðfjár: Löngu hárin eru lengri og stuttu 
hárin styttri og mýkri en í ull af öðru 
sauðfé. Löngu hárin eru svo löng og sterk, 
að þau hrinda frá sér vatni. Stuttu hárin 
eru svo þétt og fíngerð, að þau veita sér-
stakt skjól, jafnframt því að þau e m lauf-
létt. Þessir eiginleikar íslenzku ullarinn-
ar valda því, að ytri fatnaður úr henni, 
kápur, frakkar og treflar, er vatnsheldur 
og skjólgóður. Í þessu sambandi skiptir 
máli, hversu fjaðurmögnuð ullin er, þann-
ig að mikið loft er í flikinni, en það eyk-
ur einangrunargildi hennar. Innifatnaður 
úr ullinni, kjólar, dragtir, jakkar. pils, bux-
ur og sjöl, er léttur jafnframt þvi sem hann 
er hlýr. 

Annað sérkenni íslenzkrar veðráttu 
kann og að hafa haft sitt að segja. Sumarið 
er stutt, svo að grasið hefur skamman tíma 
til að gróa. Það er þvi ekki hávaxið. En 
sumarnóttin á Ísland er björt. Grasið vex 
því allan sólarhringinn. Þess vegna er það 
kjarngott. 

Litur íslenzku ullarinnar er annað sér-
kenni heimar. Náttúrulitir hennar eru 
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fluttur út. Síðan hefur útflutningsmagn 
prjónafatnaðar úr ull sjöfaldazt, en verð-
mætið fjórtánfaldazt. 

Í fyrra nam heildarútflutningur ullar-
og skinnavöru 1752 tonnum, og var út-
flutningsverðmætið 4,6 milljarðar kr. Það 
svarar til 4,5% heildarútflutriingsins í 
fyrra. En þessi útflutningur hafði aukizt 
um 42% á árinu. Aukning útflutnings-
magnsins var 30%, en verðmætisins 67%. 
Langmest var aukning í útflutningi tilbú-
ins fatnaðar, 173 tonn, að verðmæti 1.092 
millj. kr. Af hinu aukna útflutningsmagni 
fór mest til Sovétríkjanna, fyrst og fremst 
ullartreflar, sem voru ný framleiðsluvara 
í ullariðnaðinum. Söluaukningin til Sovét-
rikjanna nam 112 tonnum. Til vestrænna 
landa var söluaukningin 61 toim. Á þá 
markaði fer hins vegar dýrari, meira hönn-
uð og íburðarmeiri vara, svo að fyrir þessi 
61 tonn, sem útflutningurinn til vestrænna 
rikja jókst um, fékkst svipað heildarverð 
og fyrir 112 tonnin, sem fóru til Sovét-
rikjanna. 

Ef litið er á verðmæti útflutningsins til 
einstakra ]anda, jókst útflutningur til 
Bandarikjanna og Kanada langmest. Út-
flutningur prjónavöru til Bretlands jókst 
einnig talsvert, en hins vegar dróst útflutn-
ingur til Þýzkalands og Danmerkur dálit-
ið saman . 

Heildarútflutningurinn í fyrra skiptist 
þannig á vörutegundir, að flutt voru út 
499 tonn af prjónavöru, 424 tonn af ullar-

lopa og bandi, 179 tonn af ullarteppum, 
16 tonn af ytri fatnaði og 11 tonn af 
vörum úr loðskinnum. Sovétríkin eru 
langstærsti kaupandi prjónavöru og kaupa 
meira en helming magnsins. Það eru eink-
um ullarpeysur, sem Sovétrikin kaupa. 
Næst stærstu kaupendurnir eru siðan 
Bandaríkin, Bretland og Sambandslýðveld-
ið Þýzkaland. Danmörk er hins vegar 
stærsti kaupandi ullarlopa og bands, en 
Bandarikin sá næststærsti. Ullarteppaút-
flutningurinn fer svo að segja allur til Sov-
étríkjanna. Þýzkaland og Bandaríkin eru 
langstærstu kaupendur ytri fatnaðar og 
keyptu í fyrra jafnmikið, 5,3 tonn hvort 
land, og var útflutningurinn til þessara 
landa næstum tveir þriðju hlutar af ytra 
fatnaðinum. Sovétríkin eru hins vegar 
langstærsti kaupandinn að vörum úr loð-
skinnum. Þau kaupa meira en tvo þriðju 
hluta útflutningsins. 

VI. 
Hér hefur verið reynt að segja megm-

þætti úr sögu sauðkindarinnar á Íslandi 
og vakin athygli á, hversu mikla þýðingu 
ein afurð hennar, ullin, hefur haft fyrir 
sögu þess fólks, sem búið hefur í landinu 
1100 ár, og hefur enn. Fortíð og nútíð 
tengjast með furðulegum hætti. Þetta er 
fróðleg saga, sem ég vona, að þeir, sem lítt 
eða ekki hafa þekkt til hennar, hafi haft 
ánægju af að kynnast. 



Eiður H. Einarsson: 

Erlend lán 1977 

Innkomin erlend lán 1977 námu alls 
30.680 millj.kr. miðað við meðalgengi árs-
ins. Þar af voru 19.573 millj.kr. á vegum 
opinberra aðila og 4.333 millj.kr. á vegum 
lánastofnana. Stærsta erlenda lántakan á 
árinu var gerð af ríkissjóði, 4.473 millj.kr. 
(22,5 millj. dollarar). 

Fastar erlendar skuldir hækkuðu um 
19,2% frá árinu áður og námu í árslok 
134.321 millj.kr. miðað við gengið í lok 
ársins, en 120.552 millj.kr. á meðalgengi 
ársins. Afborganir af erlendum lánum 
hækkuðu um 27,2% og vaxtagreiðslur um 
22,2% frá árinu áður miðað við sama 
gengi bæði árin. Greiðslubyrði erlendra 
lána var nær óbreytt frá árinu áður eða 
13,7% 1977 á móti 13,8% árið 1976. 

Í því, sem hér fer á eftir, verður þess-
um atriðum og öðrum viðkomandi erlend-
um lánum gerð nánari skil. Likt og und-
anfarin ár eru nolckur vandkvæði á sam-
anburði milli ára vegna fljótandi gengis 
flestra gjaldmiðla, en í greininni er reynt 
að samrýma slíkar tölur milli ára. Árið 
1977 er hér gert upp á meðalgengi janúar-
desember og einnig á genginu í árslok. 

Lántökur íslenska álfélagsins h.f. eru 
að venju ekki meðtaldar í þessari grein um 
erlend lán á árinu 1977. 

Erlendar lántökur 
Erlendar lántökur 1977 námu sem fyrr 

segir alls 30.680 millj.kr., og er þá átt við 
lán og lánahluta, sem talin eru innkomin á 
árinu. 

Opinberir aðilar tóku lán á árinu að 
fjárhæð 19.573 millj.kr., lánastofnanir fyr-
ir 4.333 millj.kr. og einkaaðilar 6.774 millj. 
kr. Árið 1976 voru sambærilegar tölur 
11.386 millj.kr., 5.825 millj.kr. og 3.672 
millj.kr. (Reiknað eftir veginni meðal-
gengisbreytingu milli áranna 1976 og 
1977). 

Innkomin lán svo og vaxtagreiðslur og 
afborganir eru sýnd í 1. og 2. töflu. Lánin 
eru að venju flokkuð á ýmsa aðila og skipt 
á gjaldeyristegundir. Af innkomnum lán-
um (30.680 millj.kr.) hafði verið samið 
um 2.747 millj.kr. fyrir ársbyrjun 1977, 
þar af 1.144 millj.kr. á vegum opinberra 
aðila, 470 millj.kr. á vegum lánastofnana 
og 1.133 millj.kr. á vegum einkaaðila. 

Lán, sem samið var um á árinu 1977, 
en voru ónotuð í árslok, námu alls 16.058 
millj.kr., þar af 1.800 millj.kr. til opin-
beira aðila, 657 millj.kr. til lánastofnana 
og 13.601 millj.kr. til einkaaðila. 

Hér á eftir verður getið helstu lána, sem 
samið var um á árinu. 
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kr.). Sambærilegar tölur 1976 á meðal-
gengi ársins 1977 voru: Opinberir aðilar 
3.020 millj.kr., þ.a. ríkissjóður 1.230 millj. 
kr., lánastofnanir 2.693 millj.kr. og einka-
aðilar 3.169 millj.kr. Afborganir af lán-
um ríkissjóðs námu 1977 tæpum 40% af 
afborgunum opinberra aðila (41% árið 
1976) og um 15% af afborgunum í heild. 

Í 3. töflu er sýnd greiðslubyrði erlendra 
lána, en með henni er átt við heildar-
greiðslur afborgana og vaxta, reiknuð sem 
hlutfall af tekjum af vörum og þjónustu 
samkvæmt greiðslujafnaðartölum. Tölur 
fyrir 1977 eru ekki endanlegar. Nokkrar 
sveiflur eru jafnan á greiðslubyrði er-
lendra lána milli ára, en hún er þó mjög 
svipuð sl. 3 ár, 1975—1977. 

Tekjur af vörum og þjónustu hækkuðu 
um 25,5% frá árinu 1976, en afborganir 
og vextir jukust hins vegar um 24,5% frá 
árinu áður miðað við meðalgengi ársins 
1977 bæði árin. Greiðslubyrðin 1977 hef-
ur því lækkað örlitið frá árinu áður, og 
er það mun hagstæðari niðurstaða en búist 
var við í upphafi ársins, sem stafaði af 
mikilli aukningu útflutningstekna á árinu, 
líkt og átti sér stað árið 1976. Til fróðleiks 
skal þess enn getið, að hámarki náði 
greiðslubyrði erlendra lána árin 1968— 
1969, 15,1% og 16,7% vegna mikils sam-
dráttar í útflutningstekjum. 



ERLEND LÁN 1977 211 

kemur í ljós, að meðalvextir erlendra lána 
eru mun hærri en í framansögðu, og eru 
þeir sýndir i sviga í 4. töflu. 

Af innkomnum lánum opinberra aðila 
voru meðalvextir rildssjóðs 8,0% (9,2% 
1976), ríkisfyrirtækja 6,8% (7,1% 1976) 
og bæjar- og sveitarfélaga 7,2% (8,3% 
1976)). Hæstu meðalvextir innkominna 
lána 1977 voru á einkalánum 11,3% p.a. 
(þ.e. rekstrarlán skipa og flugvéla). Hæstu 
vextir, sem greiddir voru 1977, á einstök-
um lánum voru 20,7%, en lægstu vextir 
4,7% p.a. Auk þess má geta þess, að sum 
lán eru vaxtalaus. 

Fastar erlendar skuldir 
Fastar erlendar skuldir 1976 og 1977 

eru sýndar í 5. og 6. töflu. Tölur fyrir 
1976 eru að venju leiðréttar frá því, sem 
birtist í síðustu grein um eriend lán i sam-
ræmi við endanlegri og nákvæmari upp-
lýsingar, auk þess sem allar tölur eru á 
sama gengi, þ.e. meðalgengi ársins 1977 
og einnig á árslokagengi sama ár. 

Samkvæmt 5. og 6. töflu hafa heildar-
skuldbindingar hækkað úr 100.915 millj. 
kr. í 120.553 millj.kr. árið 1977, en það 
er hækkun um 19,5%. Gert upp á ársloka-
gengi nemur hækkunin 19,2%. Skuldir 
opinberra aðila hækkuðu um 27,8% (þ.a. 
ríkissjóðs um 37,3%), skuldir lánastofn-
ana lækkuðu hins vegar um 2,5%, en 
skuldir einkaaðila hækkuðu um tæp 22%. 

(Þ.a. hækkuðu lán vegna skipakaupa ann-
arra en fiskiskipa um 46,4%). Með þess-
um tölum er átt við þann hluta lánanna, 
sem notaður hafði verið í lok hvers árs. Í 
árslok 1977 voru ónotaðar 16.585 millj.kr. 
(18.161 millj.kr. á árslokagenginu) af er-
lendum lánum, sem þá hafði verið samið 
um. Samsvarandi upphæð í árslok 1976 
var 3.278 millj.kr. (3.485 millj.kr. á árs-
lokagengi). 

Heildarskuldbindingar vegna fastra er-
lendra lána að ónotuðu lánsfé meðtöldu 
voru því 137.138 millj.kr. (152.482 millj. 
kr. á árslokagenginu) á móti 104.193 
millj.kr. í árslok 1976 (116.158 millj.kr.). 
Hækkunin er 31,6% (31,3% miðað við 
árslokagengi). Að óinnkomnu lánsfé með-
töldu hækkuðu skuldbindingar opinberra 
aðila úr 62.060 millj.kr. 1976 (69.862 
millj.kr. á árslokagengi 1976) í 79.513 
millj.kr. 1977 (89.220 millj.tr.) eða um 
28,1% (27,7% miðað við árslokagengi). 
Þar af hækkuðu skuldbindingar ríkissjóðs 
úr 33.269 millj.kr. 1976 (37.918 millj.kr.) 
i 47.072 millj.kr. (53.115 millj.kr.) eða um 
41,5 % (40,1 % ) . Skuldbindingar lánastofn-
ana lækkuðu úr 25.235 millj.kr. 1976 
(27.825 millj.kr.) í 24.794 mihj.kr. 1977 
(27.359 millj.kr.) eða um 1,7% (1,7%) 
og skuldbindingar einkaaðila hækkuðu 
hins vegar úr 16.899 millj.kr. 1976 (18.471 
millj.kr.) í 32.830 millj. kr. (35.903 millj 
kr.) eða um 94,3% (94,4%). 
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Í 7. töflu eru sýndar fastar erlendar 
skuldir undanfarin 10 ár. Allar tölur í töfl-
unni ná aðeins yfir þann hluta lánanna, 
sem er notaður í lok hvers árs. Samanburð-
ur milli ára er ekki alveg raunhæfur sök-
um fljótandi gengis helstu gjaldmiðla á 
undanförnum árum. í töflunni eru tölur 
umreiknaðar í ísl.kr. til núverandi. gengis 
út frá dollaragengi gagnvart SDR (sérstök 
dráttarréttindi hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðn-
um). Taflan sýnir, hversu erlendar skuld-
ir hafa aukist jafnt og þétt á undanförn-
um árum eða um 329% á sl. 10 árum. 
Mest er aukningin á skuldbindingum op-
inberra aðila, sem hafa tæplega sexfaldast 
á tímabilinu og námu 1977 tæpum 2/3 af 
erlendum lánum í heild. 

Í 8. töflu eru tölur um fjölda erlendra 
lána og meðalfjárhæðir á hverjum tíma. 
Aðeins er miðað við notuð lán öll árin. 

Hlutfallsleg skipting skuldbindinga eft-
ir gjaldmiðlum var þannig í árslok 1977, 
að þær voru mestar í Bandaríkjadollurum 
(ásamt PL-480 lánum í ísl. krónum) 
52,1% (51,1% 1976), þar næst í vestur 
þýskum mörkum 12,5% (11,2% 1976), 
evrópskum reikningseiningum 11,0% 
(12,9% 1976) og norskum krónum 7,1% 
(6,0% 1976). 

Helstu lánveitendur erlendra lána 1977 
voru t.d. Alþjóðabankinn (IBRD) 6,3% 
af heildarskuldbindingum í árslok 1977 
(8,0% 1976) eða alls sem svarar 8.447 
millj.kr. á árslokagenginu. Þar af skuld-
uðu ríkissjóður 1.687 millj.kr. og Lands-
virkjun 6.760 millj.kr. Almennar skulda-
bréfaútgáfur erlendis á erlendum pen-
ingamörkuðum námu í árslok að eftir-
stöðvum 42.377 millj.kr. eða 31,5% af 
heildarskuldbindingum. Þar af skuldaði 
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ríkissjóður 37.946 millj.kr. Aðrir stærri 
lánveitendur 1976 voru Eksportfinans 
A/S , Oslo, First Nat. City Bank, Viðreisn-
arsjóður Evrópu, Export import Bank, 
Japan og Manufacturers Hanover Trust 
Co. 

Skipting eftirstöðva erlendra lána í árs-
lok 1976 eftir endanlegum notendum lán-
anna var í aðaldráttum á þann veg, að 
56,7% af heildarskuldbindingu hafa verið 
notuð af opinberum aðilum, þ.a. ríkis-
sjóður 6,3%, Landsvirkjun 24,7%, Rarik 
og önnur raforkufyrirtæki 13,4% og af 
bæjar- og sveitarfélögum eru notuð 10,9%. 
Einkaaðilar nota 24,4% af erlendum lán-
um, en 18,8% eru á vegum Seðlabanka og 
fjárfestingarlánasjóða, sem þeir endur-
lána eins og fyrr segir bæði til opinberra 
aðila og einkaaðila. 

Endurgreiðsla erlendra lána 
Í 9. töflu má sjá áætlun um endur-

greiðslu erlendra lána næstu 5 árin ásamt 
vaxtagreiðslum. Með í endurgreiðslu-
áætluninni eru umsamin en ónotuð lán 
í árslok 1977 auk nokkurra stærri lána 
umsamin 1978. Reiknað er með genginu 

í árslok. Endurgreiðslur erlendra lána til 
langs tíma fara fram á mjög mismunandi 
löngum tíma, allt frá einu ári til 20 ára 
(til 1998). Lán opinberra aðila eru yfir-
leitt til lengri tíma en annarra aðila. 
Áætlað er, að af umsömdum lánum opin-
berra aðila 1977 muni 45% verða greidd 
upp á næstu 5 árum og meðallánstiminn 
er áætlaður 6 ár (var 5 % ár fyrir einu ári) 
Hins vegar greiðast rúmir % hlutar skuld-
bindinga lánastofnana á næstu 5 árum, en 
síðasti hluti þeirra greiðist þó allt til síðasta 
áratugs aldarinnar, þ.e. ýmis gömul lán 
Framkvæmdasjóðs. Meðalendurgreiðslu-
tími lána lánastofnana er 3 1/4 ár. Endur-
greiðslutími einkalána er yfirleitt styttri 
en annarra lána, en í heild greiðast þó % 
hlutar þeirra á næstu 5 árnm og meðalend-
urgreiðslutimi einkalána er aðeins 2 1/4 ár. 
Í sambandi við áætlaðan meðalendur-
greiðslutima ber að hafa í huga, að þá eru 
talin með öll lán bæði þau sem eru nær 
uppgreidd og eins ný lán, sem ekki er enn 
farið að greiða afborganir af. Meðalend-
urgreiðslutimi nýrra lána er að sjálfsögðu 
nokkuð lengri en að framan getur. 



Valdimar Kristinsson: 

Samgöngur og ferðamál 
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kafla með þessari aðferð. Á Þingvallavegi 
vestan Almannagjár, á 5 km kafla í Mela-
sveit og á jafn langan kafla sunnan Blöndu-
óss. Fullreynd þykir þessi aðferð ekki nema 
með tveimur lögum og nú er búið að leggja 
tvisvar á hluta þessara kafla til saman-
burðar. Reynslan næstu mánuði og misseri 
sker svo úr um árangurinn. Ef vel tekst til 
getur hér verið fundin aðferð til að halda 
saman nýlögðum eða nýlöguðum vegum 
á aðalleiðum, þar til hægt er að leggja á þá 
olíumöl, sem kostar tvisvar til þrisvar sinn-
um meira. Sé aftur um að ræða veg, sem 
var lagður eða lagfærður nokkrum árum 
áður, þarf að vinna undirlagið með svipuð-
um hætti hvort heldur um er að ræða olíu-
möl eða olíu og möl, og minnkar þá verð-
mismunurinn. En einfaldari aðferðin er þó 
freistandi víða til að losa sem lengsta kafla 
á aðalleiðum við ryk og steinkast. Jafn-
framt getur þessi nýja aðferð með oliu og 
möl hentað vel á leiðum, sem rétt þyldr 
að lagfæra án þess að lagt sé i mikinn 
kostnað, svo sem á Þingvallaleið, þar sem 
umferð er mikil á sumrin, en litið um 
þunga bíla. 

Verða nú raktar nokkrar helstu fram-
kvæmdir síðustu tveggja ára í almennri 
vegagerð. Vegurinn frá Garði að Sandgerði 
hefur verið endurbyggður og er hann nú 
tilbúinn undir bundið slitlag. Frestað hef-
ur verið framkvæmdum við Hafnarfjarðar-
veg í Garðabæ frá Arnarneslæk að Engi-
dal, þar sem ekki er samkomulag um 
hvernig haga skal framkvæmdum á þess-
um kafla, en hann er innan við 2 km að 
lengd. Vilja sumir, að R.eykjanesbraut frá 
Breiðholti, framan við Vífilsstaði og niður 
að Kaplakrika, norðan Þórsbergs, verði lát-
in ganga fyrir. Er máiið óútkljáð haustið 
1978. 

Endurbyggðir hafa verið vegakaflar á 
Kjalarnesi og ofan Akraness, eins og áður 
segir. Á Holtavörðuheiði hefur verið lagð-
ur nýr 5—6 km kafli að sunnan og upp á 
háheiðina og er áætlað að halda áfram 

norður yfir. Standa vonir til að með þess-
um vegi verði vetrarsamgöngur yfir heið-
ina mun auðveldari en áður. Að þessum 
framkvæmdum loknum mun hugur í 
mörgum að endurleggja veginn um ofan-
verðan Norðurárdal, en þar er þjóðbrautin 
milli Vestur- og Norðurlands sannast sagna 
í ömurlegu ástandi. 

Í Skutulsfirði hefur verið unnið að vega-
lagningu í nágrenni Ísafjarðarkaupstaðar. 
Þá er komið að Hrútafjarðarhálsi og er 
hans áður getið i þessari grein. Í Langa-
dalnum hefur verið bætt við nýjum veg-
spotta í átt að Húnaveri. Er vegurinn í 
dalnum því orðinn nýuppbyggður að meg-
inhluta, að undanteknum allmörgum km 
utan við Æsustaði. 

Við Sauðárkróksbraut hefur verið unnið 
allmikið og vegir bættir á Hegranesi. Þá 
hefur verið hafist handa um að leggja veg 
neðar í Mánárskriðum á Siglufjarðarleið. 
Við það lækkar vegurinn þarna um 100 
m og verður að því veruleg samgöngubót 
fyrir Siglfirðinga. 

Nú er haldið áfram með vegalagningu 
vestan til við háheiðina á öxnadalsheiði og 
er þar búið að brúa Grjótá. Við það lækk-
ar vegurinn í landinu og er þá stutt í 
Giljareitina. Mun þar fundið vegastæði 
töluvert neðar í hlíðinni. Þarna þótti löng-
um hættulegur vegur, einkum að vetrar-
lagi. Að lokinni vegagerð á þessum slóðum 
kemur vonandi að Öxnadal, þar sem lang-
leiðina er gamall vegur, sem er ekki lengur 
í neinu samræmi við þróun byggðar við 
Eyjafjörð. 

Eyjafjarðarmegin hefur aðeins verið 
byrjað á vegi upp í Víkurskarð, en á þessu 
ári hefur ekkert verið unnið þar. Margir 
telja að vegur yfir Eyjafjörð norðan flug-
vallar eigi að ganga fyrir og gæti sú orðið 
raunin á úr þvi að vegagerð í Víkurskarði 
hefur verið slegið á frest. 

Afram hefur verið unnið að frágangi 
við göngin um Oddsskarð. Nú er langt 
komið vegalagningu um Þvottárskriður og 
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að henni lokinni verður lagður niður veg-
urinn yfir Lónsheiði. Þar með hverfur 
erfiðasti hjallinn á leiðinni frá Suðvestur-
landi um Skaftafellssýslur til Austurlands. 
Að lokum má svo nefna, að nokkuð hefur 
verið unnið að vegagerð um Mýrdalinn. 
En eins og kunnugir vita, þá er þetta fjarri 
þvi að vera tæmandi upptalning. 

Helstu brýr, sem byggðar voru smnarið 
1977 voru yfir Glúfurá i Húnavatnssýslu, 
yfir austurós Héraðsvatna, yfir Mjóadalsá 
hjá Mýri í Bárðardal, sem var síðasti 
meiriháttar farartálminn á Sprengisands-
leið, og brú yfir Kolgrímu í Suðursveit, 
sem gat hlaupið þegar minnst varði og 
gerði samgöngur sunnan jökla þar með ó-
tryggar. 

Sumarið 1978 er helsta brúarsmiði yfir 
Eldvatn hjá Syðri-Fljótum, yfir Svínadalsá 
á Jónsvaði í Dalasýslu og Búðarárgil inni 
í miðri Húsavík, sem mun bæta verulega 
umferð og skipulag þar í bæ. 

Þá er áfram unnið við Borgarfjarðar-
brúna og er sjálfri brúargerðinni mikið 
til lokið, en þar sem hún nær aðeins yfir 
fjórðung fjarðarins er ennþá mikil upp-
fylling ógerð. 

Farþegaflutningar innanlands 
Farþegaflutningar hér á landi fara að 

langmestu leyti fram með bifreiðum og 
er hlutur einkabíla þar að sjálfsögðu 
stærstur. Fyrsta tafla sýnir fólksflutninga 
á sérleyfisleiðum 1956—-1977, en þar er 
um að ræða almenningsvagna, aðra en 
strætisvagna, sem eru í reglubundnum 
ferðum. Miklar sveiflur hafa verið á fjölda 
farþega á þessum árum. Síðustu árin hef-
ur verið um verulega fæklvun að ræða og á 
þessu tuttugu ára tímabili hafa þeir að-
eins eitt ár verið færri heldur en 1977. 
Helsta skýringin núna er talin vera sú, að 
alltaf fækkar sérleyfisfarþegum á Kefla-
víkurleið vegna meiri notkunar einkabíla 
og svo hafa sérleyfisleiðir verið lagðar nið-
ur að mestu á Vestfjörðum. 

Strætisvagnar Reykjavíkur halda nú 
uppi ferðum á 13 aðalleiðum og einni 
aukaleið. Flestir urðu farþegarnir árið 
1962 eða 18,2 millj., en þeim fækkaði síð-
an næstu árin og urðu 13,3 millj. 1969. 
Nýtt leiðakerfi var tekið upp vorið 1970 
og þá varð nokkur fjölgun farþega. Komust 
þeir upp í 14,7 millj. árið 1973, en síðan 
fór þeim aftur fækkandi og á síðasta ári 
voru þeir 12,5 til 13 milljónir. 

Innanlandsflugið er mjög mikilvægur 
þáttur í samgöngumálunum. Má heita að 
farþegum fjölgi með hverju ári og 1977 
urðu þeir 235 þúsund og þar með í fyrsta 
skipti fleiri en íbúar landsins. Endurspegl-
ar þetta góðan efnahag og mikil umsvif, 
en einnig lélegt vegakerfi. Vöruflutningar 
í lofti hafa aftur á móti ekki aukist síðari 
ár. Önnur tafla sýnir þróunina í þessum 
málum frá 1955. Mikilvægustu flugleiðir 
innanlands eru sýndar í 3. töflu, en það 
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eru leiðirnar frá Reykjavik til Akureyrar, 
Vestmannaeyja, Ísafjarðar og Egilsstaða. 
Mikil aukning hefur orðið á Akureyrarleið-
inni síðustu árin, og á þeirri leið ferðast nú 
meir en þriðjungur flugfarþeganna. Far-
þegum til og frá Vestmannaeyjum hefur 
einnig fjölgað mikið, þótt ekki séu þeir 
eins margir núna og þeir voru flestir, þeg-
ar upphyggingarstarfið eftir gosið stóð sem 
hæst. Á hinum aðalleiðunum tveimur hef-
ur einnig orðið veruleg fjölgun. Megin-
hluti áætlunarflugs innanlands er á veg-
um Flugleiða, en nokkur minni flugfélög 
fljúga einnig reglulega til einstakra staða. 
Helst þeirra er flugfélagið Vængir, sem 
flýgur frá Reykjavík til staða á Vestur- og 
Norðvesturlandi, og Flugfélag Norður-
lands, sem flýgur frá Akureyri til staða 
á Norðausturlandi, og einnig til Egils-
staða og Ísafjarðar. 

Farþegaflutningar á sjó milli fjarlægra 
landshluta eru litlir á móti þvi sem áður 
var, enda taka núverandi strandferðaskip 
aðeins 12 farþega. Reglubundnum sigling-

skemmri leiðum. Herjólfur fer frá Vest-
mannaeyjum til Þorlákshafnar, Akraborg-
in milli Akraness og Reykjavíkur, Baldur 
siglir um Breiðafjörð, Fagranesið um Ísa-
fjarðardjúp og Drangur um Eyjafjörð og 
til Grímseyjar, en einnig Siglufjarðar á 
vetrum. Farþega- og bílaflutningar á Faxa-
flóa hafa aukist verulega eftir stækkun 
Akraborgar og sama er að segja um leið 
Herjólfs til og frá Vestmannaeyjum. 

Vöruflutningar innanlands 
Meginhluti af innflutningi til landsins 

fer um Reykjavíkurhöfn eða nágrenni 
hennar, þar sem olía er flutt til Hvalfjarð-
ar og Hafnarfjarðar og súrál til Straums-
víkur. Frá Reykjavík eru vörur því fluttar 
til allra landshluta. Reynt er þó að skipu-
leggja beina flutninga frá útlöndum til 
annarra hafna. Í samræmi við þessa stefnu 
hefur Eimskipafélag Íslands tekið í notkun 
stóra vöruskemmu á nýjum hafnarbakka 
á Akureyri. 
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Vöruflutningar með stórum vörubifreið-
um hafa í mörg ár verið miklir. þótt vega-
kerfið sé víða illa undir slíka flutninga 
búið. Margir aðilar standa að þessum flutn-
ingum og vörumóttakan í Reykjavik er á 
nokkrum stöðum, en Vöruflutningamið-
stöðin er langstærsti aðilinn í þeim efnum. 
Árið 1977 munu 50—60 þús. tonn hafa 
farið út á land frá Vöruflutningamiðstöð-
inni, en flutningar til Reykjavíkur eru að-
eins um fjórðungur af því magni. Í tengsl-
um við stöðina eru nú 50—60 bilar. 

Hótel og sumargistihús 
Gistiaðstaðan hefur batnað mjög hér á 

landi á síðari tímum eftir að reist voru 
nokkur ný hótel í Reykjavík og víðar um 
land, og margir skólar hafa verið teknir í 
notkun sem sumargistihús. Allra síðustu 
árin hefur þó lítið bæst við af nýbyggðum 
hótelum og flestir skólarnir, sem best voru 
fallnir til gistingar, hafa þegar verið tekn-
ir í notkun sem sumargistihús. Stöðnun í 
fjölda erlendra ferðamanna kann að vera 
bæði orsök og afleiðing þessarar þróunar. 

Á árinu 1978 var gistihúsakosturinn í 
Reykjavík sem hér segir: 

Sumargistihús í skólum hafa bætt mjög 
aðstöðuna til að taka á móti ferðamönnum. 
Hótel Garður hefur lengi verið rekið í stú-
dentagörðunum við Háskólann, og nú eru 
rekin tólf sumargistihús í skólum undir 
nafninu Edda á vegum Ferðaskrifstofu rík-
isins. Það er að Reykholti í Borgarfirði, að 
Sælingsdal í Dalasýslu, á Ísafirði (heima-
vist Menntaskólans), að Reykjum í Hrúta-
firði, á Húnavöllum við Svínavatn, á Akureyri 

(heimavist Menntaskólans), að 
Stóru-Tjörnum í Ljósavatnsskarði, að Eið-
um, á Kirkjubæjarklaustri, að Skógum 
undir Eyjafjöllum og að Laugarvatni í 
tveimur skólum, þ.e. í Menntaskólanum og 
Húsmæðraskólanum. Samtals eru 495 her-
bergi og 933 gistirúm í þessum skólum. 
Sumargistihús í skólum eru einnig rekin 
á fleiri stöðum og þá af ýmsum aðilum. 

Farþegaflutningar milli landa 
Farþegaflutningar til Íslands á árunum 

1947—1977 eru sýndir í 4. töflu, en ná-
kvæmar er skráð, þegar fólk kemur til 
landsins, heldur en þegar það fer frá því. 
Flestir farþeganna eru skemmtiferðamenn, 
en ekki er hægt að skilja á milli ferða-
mennsku og annarra erindagjörða. Nær 
71.000 Íslendingar ferðuðust á milli landa 
á siðasta ári og er það 11 þúsundum fleira 
en árið áður og nær tvöfalt fleira en árið 
1972. Hefur ferðum til útlanda því fjölg-
að gífurlega á siðustu árum, enda svarar 
þessi tala til nær þriðjungs landsmaima. 

Erlendir ferðamenn urðu hér flestir árið 
1973, eða 74 þúsund, fækkaði síðan í 68,5 
þús. árið eftir, en í fyrra voru þeir aftur 
komnir upp í 72,7 þús. Eru þessir erlendu 
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ferðamenn þar með aðeins orðnir litlu 
fleiri en Íslendingar, er til útlanda fara. 
Árið 1971 voru hins vegar hinir erlendu 
nær tvöfalt fleiri. Auk erlendra ferða-
manna, sem taldir eru á venjulegan hátt 
komu 9.269 í 20 ferðum skemmtiferðaskipa 
árið 1976 og 9.159 í 20 ferðum árið eftir. 
Er þetta veruleg fjölgun frá árunum á 
undan, en minna en árin 1971—1973. 
Flest skipanna stóðu við skemur en sólar-
hring í Reykjavík, en nokkur fóru einnig 
til Akureyrar. Meir en helmingur er-
lendra ferðamanna kemur á þremur mán-
uðum, í júni, júli og ágúst, og skapar það 
mikla erfiðleika fyrir hótel, sem rekin eru 
allt árið. 

Árið 1977 heimsótti landið fólk af nær 
hundrað þjóðum. Langflestir voru Banda-
ríkjamenn eða 22.574 og 31% af heildinni. 
Næstfjölmennastir voru Þjóðverjar eða 
11.318 og 15,6% og Þjóðverjar voru nær 
3/4 hlutar þeirra, er komu með skemmti-
ferðaskipum. Þriðji fjölmennasti hópur 
ferðamanna voru Danir og Færeyingar 
(6.213), þá Svíar (5.793), Bretar (4.648), 
Norðmenn (4.626), Svisslendingar (3.528) 
og Frakkar (3.327). 

Í 5. töflu er farþegaflutningum skipt 
milh skipa og flugvéla 1950—1973. Öll 
farþegaaukningin varð með flugvélum og 
eftir að Gullfoss var seldur úr landi, í októ-
ber 1973, var hætt að skrá sérstaklega þá 
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fáu, sem komu með skipum. Þrátt fyrir 
sumarferðir Smyrils (frá júni 1975) er 
fjöldi flugfarþega og farþega á sjó nú gef-
inn upp í einu lagi. 

Sjötta tafla sýnir farþegafjölda i milli-
landaflugi Flugfélags íslands og Loftleiða, 
eða Flugleiða, eins og félögin nú heita. 
Eftir stöðuga fjölgun farþega ár frá ári 
fram til 1973 tók þeim að fækka nokkuð, 
en hefur fjölgað á ný og voru tæplega 416 
þús. 1976 og tæplega 414 þús. 1977. Vöru-
flutningar í lofti voru meiri 1977 en 
nokkru sinni fyrr eða 6,65 þús. tonn. 

Frá Keflavik eru fastar flugferðir til 
New York, Chicago, Glasgow, Lundúna, 
Lúxemborgar, Parísar, Düsseldorf, Frank-
furt, Oslóar, Stokkhólms, Gautaborgar og 
Kaupmannahafnar. Frá Reykjavík er enn-
fremur flogið til Færeyja. Auk Flugleiða 
heldur SAS nú eitt erlendra flugfélaga 
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uppi reglulegum ferðum til Íslands og eru 
þær ferðir miðaðar við áframhaldandi flug 
til Grænlands (Narssarssuak). 

Um Keflavíkurflugvöll fóru 529.826 
farþegar á síðasta ári. Eru farþegar í milli-
lendingu þá taldir einu sinni, en ef þeir 
eru taldir tvisvar, eins og víða mun venja 
í flughöfnum erlendis, þá er heildartalan 
784.753 farþegar. Skipting farþeganna var 
sem hér segir: Úr landi fóru 137.416 og til 
landsins komu 137.483, en farþegar í milli-
lendingu voru 254.927. Minnkandi leigu-
flug erlendra flugfélaga hefur lækkað síð-
astnefndu töluna um 120 þús. frá því hún 
var hæst árið 1971. 

Vöruflutningar milli lancla 
Heildarflutningsmagn milli Íslands og 

útlanda, skipt á innflutning og útflutning, 
er sýnt í 7. töflu. Útflutningsmagnið var 
liðlega 40 % á við innflutningsmagnið árið 
1977, en hefur sveiflast á bilinu frá þriðj-
ungi til helmings. Á ýmsu veltur um þessi 
hlutföll og má benda á að sveiflur í síld-
og loðnuveiðum skipta mildu í þessu sam-
bandi og ennfremur innflutningur til 
virkjana og stóriðju, og jafnvel hvort ein-
stakir stórir farinar af olíu koma rétt fyrir 
eða eftir áramót. Innflutningur orkugjafa 
(kola, brennsluolíu og bensíns) er sýndur 
í 8. töflu. Hefur hann verið 40—50% af 
heildarinnflutningsmagninu hin síðari ár. 

Vöruflutningar milli Íslands og útlanda 
fara nær eingöngu fram með skipum, þar 
sem lítið munar um vöruflutninga í lofti, 
að því er magn varðar. Ýmsar mikilvæg-
ar vörur, einkum varahlutir, koma þó 
flugleiðis. í 9. töflu er sýnt flutningsmagn-
ið, sem flutt hefur verið á vegum íslenskra 
skipafélaga 1950—1977. Eftir að hætt var 
að flytja inn olíu með íslenskum skipum, 
hefur hlutur þeirra yfirleitt verið um 
40% eða tæplega það. En íslensku skipin 
flytja dýrustu vörurnar, sem jafnframt er 
mest vinna við að skipa upp. Hlutdeild ís-
lenskra skipa í útflutningsmagninu hefur 
verið mjög sveiflukennd, en var yfir 70% 

7. tafla. Heildarinnflutningsmagn 
milli Íslands og útlanda 1935-1977. 

8. tafla. Innflutningur nokkurra vöru-
tegunda (orkjugjafa) í tonnum 1935-1977. 
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tvö síðustu ár. Erlend leiguskip eiga þátt í 
háum hlutfallstölum á vegum skipafélag-
anna fyrri árin í töflunni. 

Kaupskipastóll 
Kaupskipafloti landsmanna er nú 78 

þús. tonn, og þar af eru vöruflutningaskip 
73,4 þús. tonn. Farþegaskipin og olíuflutn-
ingaskipin eru nú bæði fá og smá. Eftir 
að Gullfoss var seldur úr landi (haustið 
1973), eru farþegaskipin aðeins í strand-
siglingum. Í 10. töflu er sýnd heildarstærð 
og fjöldi kaupskipa. Farþegaskip eru það 
kölluð, sem mega flytja fleiri en 12 far-
þega. íslensku farþegaskipin eru jafnframt 
vöruflutningaskip. Helstu félög, sem halda 
uppi siglingum til og frá landinu, eru Eim-
skipafélag Íslands, Skipadeild SlS og Haf-
skip, Eimskipafélag Íslands er þeirra lang-
stærst; á félagið nú 24 skip og hefur eitt 
að auki í fastri leigu. Skipadeild SÍS á 6 
vöruflutningaskip og Hafskip sama fjölda. 
Ellefta taflan sýnir skipakomur í Reykja-
víkurhöfn, sem nú er reyndar í tveimur 
hlutum, Vesturhöfn og Sundahöfn. Megin-
hluta af almennum innflutningi lands-
manna er skipað þar upp, en mikill minni-
hluti útflutningsins fer um höfnina. 

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

reiðaeign landsmanna aukist hröðum 
skrefum síðustu áratugi, en miklar sveifl-
ur hafa þó verið í innflutningi bifreiða frá 
ári til árs. Aukningin er nær öll í fólksbif-
reiðum, enda eru þær 90% af heildar bila-
fjöldanum, en almenningsbifreiðum og 
vörubifreiðum hefur þó fjölgað töluvert 
síðustu árin. Stórir vörubílar eru mun fleiri 
en áður og fjöldi velútbúinna almennings-
bifreiða hefur bæst í bílaflotann. Nú eru 
tæplega 3,2 íbúar um hverja fólksbifreið 
í landinu. 

Meðalaldur bifreiða er einnig sýndur í 
12. töflu. Er meðalaldurinn miðaður við 
árgerð og reiknað með þvi, að allir bílar 
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séu samsettir á miðju ári. Meðalaldur 
fólksbifreiða á árinu 1977 var 7,2 ár. 

Flugfloti 
Íslenski flugflotinn er allstór. Flugleiðir 

eiga þrjár þotur af gerðinni DC-8-63 og 
leigja eina af sömu tegund; tekur hver 
þeirra 249 farþega. Einnig á félagið tvær 
þotur af gerðinni Boeing-727, en hvor 
þeirra tekur 126 farþega. Til innanlands-
flugs eiga Flugleiðir síðan fimm vélar af 
gerðinni F-27, en hver þeirra tekur 48 
farþega. 

Flugleiðir eiga flutningafyrirtækið Car-
golux ásamt með Salenina í Svíþjóð og 
Luxair í Luxemburg. Cargolux rekur þrjár 
flugvélar af gerðinni CL-44 og fjórar þot-
ur af gerðinni DC-8-63. 

Air Bahamas, sem er eign Flugleiða leig-

ir eina af stóru þotunum þeirra, sem áður 
er getið. 

Arnarflug rekur tvær vélar af gerðinni 
Boeing-720, sem taka 149 farþega hvor. Í 
eigu minni flugfélaga og í einkaeign eru 
113 vélar, er samtals geta flutt um 405 
farþega. 

Póstur og sími 
Póst- og simaþjónustan er einn mikil-

vægasti þáttur samgöngukerfisins. Póst-
sendingar innanlands og milli Íslands og 
útlanda eru sýndar í 13. töflu. Nokkrar 
sveiflur eru á póstmagninu frá ári til árs. 

Fjöldi símskeyta er sýndur í 14. töflu, 
og þar eru einnig skráðar telexritanir. Tel-
exsambandi við umheiminn var komið á 
1962, og er það notað af stofnunum og 
fyrirtækjum, sem hafa mikil viðskipti við 
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útlönd. Árið 1970 var tekin í notkun sjálf-
virk telexstöð í Reykjavík, og varð það til 
að auðvelda mjög telexviðskipti við útlönd, 
sem vaxið hafa hröðum skrefmn. Í árslok 
1977 voru telexnotendur hér á landi orðnir 

250 að tölu. Símskeytum til og frá útlönd-
um hefur fækkað með aukningu telexrit-
anna. 

Símtölum innanlands, sem sýnd eru í 
15. töflu, fjölgar árlega, og eru þau nú orð-
in sjálfvirk að meginhluta til. Enn hefur 
sjálfvirkum stöðvum fjölgað, auk þess sem 
eldri eru stækkaðar. Á árunum 1976 og 
1977 voru opnaðar sjálfvirkar stöðvar á 
eftirtöldum stöðum: 
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Ingvar Sigfússon: 

Uíanríkisviðskipli 1977 
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Í ofangreindum magnvísitölum er inn-
flutningi á skipum og flugvélum sleppt, 
enda þykja vísitölur, sem þannig eru reikn-
aðar veita betri upplýsingar þegar saman-
burður við fleiri ár er hafður í huga. Sam-
kvæmt magnvísitölu jókst útflutningur um 
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8,7% 1977 en jókst árið áður um 14,6%. 
Magn innflutnings jókst heldur meira en 
útflutningsmagnið eða um 12,1%, en á ár-
inu 1976 var aukningin um 1%. Þess ber 
að geta til skýringar, að magnvísitölur 
endurspegla ekki einungis magnbreytingar 
heldur einnig flutning milli vörudeilda 
eftir vinnslustigi viðkomandi vöru, t.d. 
ísfisks og freðfisks, bræddrar loðnu og 
frystrar loðnu. 

Í töflu yfir verðvísitölur inn- og útflutn-
ings hér að framan, sem er unnin af Þjóð-
hagsstofnun, hafa verið settar inn vísitölur 
meðalgengis, þannig að áhrif gengisbreyt-
inga á verð í íslenskum krónum er auðséð. 
En þetta er gert til að auðvelda saman-
burð milli ára, eins og segir í inngangi, 
þannig að miðað sé við sama gengi allt 
timabilið. Í eftirfarandi töflu hefur verið 
leiðrétt fyrir gengisbreytingum en verð-
vísitölurnar eru byggðar á útreikningum 
Hagstofu Íslands (1963-100) . 

Innflutningur Útflutningur Viðskiptakjör 

Eins og sést í töflunni hafa viðskipta-
kjörin aðeins einu sinni verið hagstæðari 
frá 1963, en það var árið 1973. Til skýr-
ingar er rétt að taka fram, að viðskipta-
kjörin sýna hlutfallið á milli útflutnings-
verðlags og innflutningsverðlags. Ef við-
skiptakjörin eru yfir 100,0, þá hefur út-
flutningsverðlag hækkað meira en inn-

flutningsverð og gagnstætt, ef þau eru 
undir 100,0, hefur verð innflutnings hækk-
að rneira en útflutnings. 

Til fróðleiks er hér birt tafla, sem sýn-
ir, hvernig viðskiptakjör helstu viðskipta-
landa okkar hafa þróast. Í þessari töflu 
er miðað við verð í erlendum gjaldmiðli. 

Eins og fram kemur að ofan hafa við-
skiptakjör Íslendinga batnað mun meir en 
hjá öðrum ofangreindum þjóðum. Noreg-
ur, Danmörk og Svíþjóð hafa mátt búa 
við lakari viðskiptakjör 1977 en 1976 og á 
það áreiðanlega sinn þátt í óstöðugleika 
Norðurlandamynta 1977. 

Vöruskiptajöfnuðurinn 
Fyrstu mánuði 1977 var vöruskiptajöfn-

uðurinn nokkuð hagstæður. Verðlag út-
flutningsvara hækkaði mun örar en inn-
flutningsverð. Þegar liða tók á árið, dró 
mjög úr jákvæðri þróun viðskiptakjara og 
einnig gætti vaxandi söluerfiðleika á sjáv-
arafurðum, einkum á skreið, og varð þetta 
til þess að vöruskiptajöfnuðurinn fyrir ár-
ið í heild varð mun verri en útlit var fyrir 
í byrjun árs. 

Hér á eftir eru settar upp töflur, sem 
sýna vöruskiptajöfnuð þriggja undafar-
inna ára, eins og Greiðslujafnaðardeild 
Seðlabanka Íslands birtir þær. Taflan sem 
hér fer á eftir sýnir inn- og útflutnings-
tölur á þvi verðlagi, sem í gildi var á hverí 
um tíma. 
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og flugvéla hefur aukist frá 1976 eða um 
7,7 milljarða króna. Þetta er þeim mun 
alvarlegra, þar sem yfirlýst stefna var að 
draga úr og jafnvel banna innflutning 
fiskiskipa, en innflutningur fiskiskipa nam 
tæpum 6 milljörðum 1977. Skýringu á 
þessari aukningu má að einhverju leyti 
rekja til eldri lántökuheimilda fyrir inn-
flutningi fiskiskipa, sem ekki voru fallin 
úr gildi. 

Vöruskiptajöfnuðurinn 1977 var óhag-
stæður um tæpa 10,5 milljarða króna og 
er það mun lakari jöfnuður en 1976. Ef 
innflutningi á sérstökum fjárfestingarvör-
run og inn- og útflutningi v/álbræðslu er 
sleppt fæst vöruskiptajöfnuður, sem er ó-
hagstæður um tæpa 4 milljarða, og er það 
um 2 milljörðum lakara en 1976. 

Þar sem ekki er um sama gengi að ræða 



UTANRÍKISVIÐSKIPTI 1977 58 58 

1976 og 1977, er samanburðar milli þess-
ara tveggja ára ekki raunhæfur, þar sem 
hann inniheldur gengismun. Næsta tafla, 
þar sern inn- og útflutningstölum 1975 og 
1976 hefur verið breytt yfir á meðalgengi 
1977 skv. gengisvisitölu, gefur betri mynd 
af þeirri breytingu, sem orðið hefur. 

Árið áður var 1 skuttogari keyptur til 
landsins en 7 skuttogarar og 13 önnur fiski-
skip 1975. Eins og fram kemur á töflunni 
er innflutningi vegna Kröflu að mestu lokið 
og nam 395 m.kr. 1977, en hafinn var inn-
flutningur til Járnblendiverksmiðju, sem á 
eftir að vaxa mikið á næstu árum. Ef ein-
ungis væri miðað við almennan innflutn-
ing, þ.e. án sérstakra fjárfestingarvara og 
álútflutningi sleppt yrði halli á vöru-
skiptajöfnuði tæpir 4 milljarðar 1977 en 
2,2 1976 og hefði því versnað um tæpa 2 
milljarða frá 1976. Meðfylgjandi línurit 
sýnir þróun vöruskiptajafnaðar 1977 sam-
kvæmt mánaðartölum inn- og útflutnings 
1977. Miðað er við skráð gengi í hverjum 
mánuði. Þess ber að gæta, að samkvæmt 
venju Hagstofu Íslands er innflutningur 
skipa og flugvéla talinn á skýrslu tvisvar 
á ári, i júní og desember. 

Útflutningsverslunin 
Svo sem tekið er fram i inngangi hafa 

tölur fyrir útflutning 1976 verið umreikn-
aðar á meðalgengi 1977 samkvæmt vísi-
tölu meðalgengis, þar sem þær eru notað-
ar í samanburði í texta. 

Útflutningsverðlag var mjög hagstætt 
1977 einkum þó fyrri hluta árs, einnig 
jókst útflutningsmagn um 8,8%. Verðmæti 
útflutningsvörubirgða, metnar á ársloka-
gengi 1977, jókst um 8,2 milljarða og nam 
í árslok 23 milljörðum. Stafar birgðaaukn-
ingin að mestu leyti frá söluerfiðleikum á 
sjávarafurðum einkum á skreið og salt-
fiski. Álbirgðir minnkuðu hins vegar um 
600 m.kr. en höfðu minnkað um 1 mill-
jarð árið áður. Gjaldeyrisverðmæti út-
flutningsframleiðslu jókst um 35% 1977 
miðað við 1976. Mest var aukningin á 
framleiðsluverðmæti sjávarafurða eða 40% 
en aukning framleiðslumagns um 19%. 
Verðmætaaukning álframleiðslu jókst um 
tæp 24% og verðmæti annarrar iðnaðar-
framleiðslu jókst um 21%. Framleiðslu-
verð er reiknað sem útflutningsverðmæti 
ársins að viðbættri birgðaaukningu eða að 
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frádreginni birgðaminnkun metin á verð-
lagi ársins 1977. Heildarverðmæti útflutn-
ings 1977 nam tæpum 102 milljörðum og 
er um 25% aukningu frá 1976 að ræða. 
Af heildarútflutningi er útflutningur sjáv-
arafurða stærstur eða tæp 74% og hafði 
auldst að verðmæti um 29% og nam 75 
milljörðum. Af sjávarafurðum er hlutur 
freðfisks stærstur eða 45%. Útflutningur 
iðnaðarvara nam 22% af heildarútflutn-
ingi. Hlutur áls í útflutningi iðnaðarvara 
var 67%. Hlutur landbúnaðarafurða í 
heildarútflutningi nam 2,4% 1977 og er 
það svipað og áður. 

Nú verður gerð nánari grein fyrir út-
flutningi, sölu og verðlagsþróun helstu 
vöruflokka 1977. Af sjávarafurðum er 
hlutur freðfisks langstærstur eða um 45% 
og jókst hann um 8.600 tonn eða 10%. 
Verðmætaaukningin var 37%. Meðalverð 
pr. tonn hækkaði um 24% frá 1976. Um 
80% af freðfiski fer til Bandaríkjanna, en 
verð er þar lang hæst eða t.d. 61% hærra 

en í Sovétrikjunum. Framleiðsla freðfisks 
nam 97.000 tonnmn 1977, en var 80.866 
tonn 1976. Birgðir jukust um 4.300 tonn 
og voru í árslok 26.556 tonn. Nokkuð dró 
úr útflutningi á saltfiski 1977, og kom 
það fram í auknum birgðum á árinu eða 
3.900 tonn. Meðalverð lækkaði um 2,7%, 
en alls nam verðmæti saltfisksútflutnings 
10,4 milljörðum. Framleiðsla á árinu var 
41.714 tonn, og er það heldur minna en 
verið hefur undanfarin ár. 

Fiskimjölsútflutningur óx að verðmæti 
um 8,2%, en dróst saman að magni til um 
tæp 11%. Meðalverð hækkaði því um 
21% pr. tonn. Birgðir jukust á árinu imi 
2.111 tonn og voru í árslok 3.570 tonn. 
Framleiðsla 1977 nam 33.429 tonnum, og 
er það um 1.500 tonnum minna en 1976. 

Útflutningur á skreið jókst um rúm 
1.000 tonn 1977, samt var um mikla 
birgðaaukningu að ræða eða 3.800 toim. 

SILDAR- OG LOÐNU 
MJÖL 

SKREIÐ 
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Meðalverð pr. tonn lækkaði um 6,1% frá 
1976. Helstu kaupendur skreiðar eru Ítalía 
og Nigería. Á árinu 1977 voru framleidd 
6.888 tonn af skreið, en 1976 voru fram-
leidd 4.573 tonn. Birgðir í árslok voru 
6.500 tonn eða tæp ársframleiðsla 1977. 

Á árinu 1977 voru flutt út tæp 67.000 
tonn af loðnulýsi, að verðmæti 5.198 m.kr. 
Er verðmætið tæplega fjórum sinnum 
meira en 1976. Meðalverð pr. tonn liækk-
aði um. 26% frá 1976. Framleiðsla á loðnu-
lýsi nam 69.663 tonnum 1977, en var 
24.277 tonn 1976. Stafar þessi aukning m. 
a. af stórauknum sumarveiðum á loðnu 
fyrir Norðurlandi. 

Sömu sögu er að segja um framleiðslu 
loðnumjöls. Hún nam 127 þús. tonnum 
1977, en var 62.461 tonn 1976. Birgðir í 
árslok 1977 voru 15.305 tonn að verðmæti 
1.200 m.kr. og höfðu aukist á árinu um 
13 þús. tonn. Meðalverð pr. tonn 1977 var 
49,4% hærra en 1976. 

Útflutningur á frystum humri jókst að 
magni um 123 tonn. Meðalverð stóð í 
stað miðað við 1976. 

Meðalverð frystrar rækju lækkaði um 
26% frá 1976. Jafnframt minnkaði magn-
ið um 189 tonn. 

Útflutningur á söltuðum matarhrognum 
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3. tcifia. Útflutningur freðfisks og frystrar rœkju 1975-1977. 

minnkaði um 8,7% að magni 1977. Meðal-
verð hækkaði um 5,8%. 

Útflutningsmagn niðurlagðra sjávaraf-
urða jókst um rúm 700 tonn 1977. Meðal-
verð hækkaði um 3%. 

Eins og áður sagði nam útflutningur 
landbúnaðarafurða 2,4% af heildarút-
flutningsverðmæti 1977. Fryst kindakjöt 
er stærsti hluti útfluttra landbúnaðaraf-
urða eða 56%. Meðalverð pr. tonn af 
frystu kindakjöti hækkaði um 2%. 

Útflutningur iðnaðarvara minnkaði um 
6.500 tonn 1977, en verðmæti jókst um 
2.900 m.kr. eða 14,9%. Meðalverð pr. tonn 
hækkaði um 22,3% frá 1976. Útflutningur 
áls dróst saman hvað magn áhrærir 1977. 

Meðalverð pr. tonn hækkaði um 15,7% frá 
1976. 

Utflutningur á kísilgúr minnkaði að 
magni um 1.714 tonn frá 1976. Meðalverð 
pr. tonn hækkaði um 6,7%. Kísilgúr er 
fluttur út til fjölda landa, en um fjórðung-
ur fór til V-Þýskalands 1977. 

Útflutningur prjónavara jókst um 
52,8% að magni 1977 miðað við 1976. 
Meðalverð pr. tonn hækkaði um 32,5% 
1977. 

Hér að framan hefur verið gefið yfirlit 
yfir útflutning helstu framleiðsluvara Ís-
lendinga á árinu 1977. Frekari sundurlið-
un er að finna í meðfylgjandi töflum, en 
þá skv. skráðu gengi á hverjum tíma. 
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4. tafla. Útflutningur á saltfiski, söltuðum þunnildum 
og söltuðum matarhrognum 1975-1977. 

Innflutningsverslunin 
Verðmæti innflutnings jókst um 27,8% 

og nam alls tæpum 121 milljörðum en var 
94,6 milljarðar 1976. Allur samanburður 
er miðaður við fast gengi. 

Í 20. töflu er skipting innflutnings eft-
ir vörudeildum en í 18. töflu er hlutfalls-
leg skipting innflutnings eftir notkun 
1975—77. 

Innflutningur neysluvara jókst um 
31,2% 1977 miðað við 1976. Alls voru 
fluttar inn neysluvörur fyrir 39 milljarða 
1977. Hlutdeild neysluvara í heildarinn-

flutningi var 32,3% 1977, en það er held-
ur hærra hlutfall en 1976. Mest aukning 
1977 varð á innflutningi fólksbifreiða og 
bifhjóla eða 92,7% og var alls 4.383 m.kr. 
Hlutur fólksbifreiða og bifhjóla í heildar-
innf'lutningi var 3,6% 1977, en var 2,4% 
1976. 

Heldur minnkaði hlutur rekstrarvara í 
heildarinnflutningi 1977 eða úr 36,2% 
1976 i 33,6% 1977. Innflutningur til ál-
bræðslu var svipaður og árið áður eða 7.382 
m.kr. Sömu sögu er að segja um innflutn-
ing til landbúnaðar. Innflutningur á rekstr-
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arvörum til fiskveiða jókst um 53% 1977 
og nam alls 4,1 milljarði. Til fiskiðnaðar 
voru fluttar inn rekstrarvörur fyrir 2.549 
m.kr. og er um 40,5% aukning frá 1976 að 
ræða. Innflutningur á eldsneyti og smurn-
ingsolíum 1977 nam 15 milljörðum. Aukn-
ing frá 1976 er 33,5%. Lítil sem engin 
breyting varð á innflutningi annarra 
rekstrarvara. 

Hlutur fjárfestingarvara í heildarinn-
flutningi nam 34,1% 1977 og er það nokk-
uð meira en árið áður. Áður hefur verið 
gerð grein fyrir innflutningi skipa og flug-
véla þannig að óþarfi er að gera það hér. 
Innflutningur á öðrum flutningatækjum 
nam 1.483 m.kr. 1977 og hafði aukist um 
48% frá 1976. Innflutningur véla og verk-
færa jókst um. 12,4% 1977. Innflutningur 
annarra fullunninna fjárfestingarvara 

jókst um 808 m.kr. 1977 eða 20,9%. Flutt 
voru inn efni til bygginga og mannvirkja-
gerðar fyrir 8.909 m.kr. 1977, og er það 
19% aukning miðað við 1976. Innflutning-
ur á öðru efni til framleiðslu á fjárfesting-
arvörum jókst um 17,6% 1977 og nam 
alls 2.388 m.kr. 

Sú flokkun vara sem hér hefur verið 
gerð og unnin er úr skýrslum Hagstofu 
Íslands, er nokkrum vandkvæðum bundin 
og ekki alveg nákvæm. Þessu veldur að 
erfitt er að skipa vörutegundum í einstaka 
flokka, og er sú leið farin, að skipa vörum 
í þann flokk sem notkun þeirra er mest. 

Viðskipti við einstök lönd 
Helstu viðskiptalönd Íslendinga 1977 

hvað innflutning snertir voru: Noregur, 
Svíþjóð, Bretland, Danmörk, Holland, 
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9. tafia. Útflutningur á loðnulýsi og loðnumjöli 1975-1977. 

1975 1976 1977 

10. tafla. Niðursoðnar og niðurlagðar sjávarafurðir 1975-1977. 

1975 1976 1977 

11. tafla. Útflutningur á frystu kindakjöti 1975-1977. 
1975 1976 1977 
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16. tafla. Útflutningur á kísilgúr 1975-1977. 

1975 1976 1977 

17. tafla. Útflutningur á áli og álmelmi 1975-1977. 

1975 1976 1977 

15. tafla. Útflutningur á prjónavörum 1975-1977. 
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Vestur-Þýskaland, Rússland og Bandarík-
in. Innflutningur frá bessum löndum nam 
71,6% af heildarinnflutningi. Innflutn-
ingur frá löndum Fríverslunarbandalags-
ins (EFTA) nam 20,6% af heildarinn-
flutningi 1977. Er þar um nokkra aukn-
ingu frá 1976 að ræða, en svipað hlutfall 
og 1975. Um 82% af innflutningi frá lönd-
um Fríverslunarbandalagsins kemur frá 
Svíþjóð og Noregi. Frá löndum Efnahags-
bandalagsins (EBE) komu 47,2% af heild-
arinnflutningi, en var 43,4% 1976. Eink-
um er um að ræða innflutning frá Bret-
landi, Danmörku, Hollandi og Vestur-
Þýskalandi. Af innflutningi frá Austur-
Evrópu kemur mest frá Rússlandi eða 9% 
af heildarinnflutningi og 73,3% af Aust-
ur-Evrópu irmflutningi. Innflutningur frá 
Bandaríkjunum dróst saman og var að-
eins 6,6% af heildarinnflutningi 1977 mið-
að við 10,5% 1976. Nemur mismunur 
milli áranna 20%. Af innflutningi frá 
öðrum löndum er helst að geta innflutn-
ings frá Ástralíu og Japan, en frá þessum 
tveim löndum koma um það bil 6% af 
lreil darinnflutningi. 

Um 64% útflutnings Islendinga fór til 
5 landa: Portúgals, Bretlands, Vestur-
Þýskalands, Rússlands og Bandaríkjanna. 
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ingur til Rússlands jókst um 61,2% 1977, 
en útflutningur til A-Evrópu nam 12,2% 
af heildarútflutningi. Útflutningur til Pól-
lands jókst um 66,6% 1977 og var 4.026 
m.kr. Verðmæti útflutnings til Bandaríkj-
anna óx um 31,6% og nam 30,2% af heild-

arútflutningi 1977 miðað við 28,8% 1976. 
Almennir viðskiptasamningar eru í 

gildi við nokkur lönd. Slíkir samningar eru 
einkum gerðir til að tryggja innflutnings-
leyfi fyrir þeim afurðum Íslendinga, sem 
háðar eru slíkum leyfum. 



Störf Alþingis 

Reglulegt Alþingi 1977—1978, sem var 
99. löggjafarþing Íslendinga stóð frá 10. 
október til 21. desember 1977 og frá 23. 
janúar til 6. maí 1978 eða alls í 177 daga. 

Haldnir voru samtals 285 þingfundir, 
þar af 103 í neðri deild, 105 í efri deild og 
77 í sameinuðu þingi. 

Á þinginu vom lögð fram 191 laga-
frumvarp, þar af 115 stjórnarfrumvörp og 
76 þingmannafrumvörp. Á milli deilda 
skiptust frumvörpin þannig, að fyrir 
neðri deild voru lögð 47 stjórnarfrumvörp 
og 53 þingmannafrumvörp. Fyrir efri 
deild voru lögð 65 stjórnarfrumvörp og 23 
þingmannafrumvörp. Fyrir sameinað þing 
voru lögð 3 stjórnarfrumvörp. 

Alls voru 108 lagafrumvörp afgreidd 
sem lög frá Alþingi, þar af 88 stjómar-
frumvörp og 20 þingmannafrumvörp. Eitt 
þingmannafrumvarp var fellt, sjö var vis-
að til ríkisstjórnarinnar og eitt var afgreitt 
með rökstuddri dagskrá. Tuttugu og sjö 
stjórnarfrumvörp og 47 þingmannafrum-
vörp urðu ekki útrædd á þinginu. 

Alls voru bornar fram 71 þingsályktun-
artillaga, þar af 65 i sameinuðu þingi, 4 í 
neðri deild og 2 í efri deild. Fimmtán til-

lögur voru samþykktar sem ályktanir Al-
þingis, þremur var vísað til ríkisstjómar-
innar, þrjár afgreiddar með rökstuddri 
dagskrá og 50 urðu ekki útræddar. 

Til samanburðar má geta þess, að á síð-
asta reglulega Alþingi, það er 98. löggjaf-
arþinginu, voru lögð fram 122 lagafrum-
vörp, og voru 63 afgreidd sem lög frá Al-
þingi. Þá urðu ályktanir Alþingis 26 að 
tölu. 

Alls voru bornar fram 95 fyrirspurnir, 
allar í sameinuðu þingi. Sumar fyrirspum-
irnar voru fleiri saman á þingskjali, svo 
að málatala þeirra var ekki nema 48. Allar 
voru fyrirspurnirnar ræddar nema 15. 

Mál, sem komu til meðferðar þingsins, 
voru 310 að tölu. Skýrslur ráðherra urðu 
samtals átta. Tala prentaðra þingskjala 
varð 966. 

Hér á eftir fer skrá yfir öll lög og þings-
ályktunartillögur, sem afgreiddar vora á 
þinginu, og er stuttlega vikið að efni 
flestra mála. Þá er þess getið, hvenær hvert 
mál var samþykkt á Alþingi, og einnig 
er getið númers og staðfestingardags lag-
anna. 
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Félagsmál. 
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Heilbrigðismál. 
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Samþykkt 
á Alþingi 

Lög 
nr. og dags. 
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Þingsályktanir. 
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urnesjum, Vatnsleysuströnd, Hvaleyri við 
Hafnarfjörð, Álftanesi og Seltjarnarnesi og 
gera áætlun um varnarráðstafanir. 

Þingsályktun um atvinnumöguleika ungs 
fólks. 
(Samþykkt á Alþingi 6. maí 1978.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta 



Þorvaldur Gylfason: 

Verðbólga, vextir og efnahagslíf 

I. Inngangur 
Í höfuðriti sinu, The General Theory of 

Employment, Interest and Money (1936), 
lagði John Maynard Keynes ríka áherzlu 
á áhrif vaxta á fjárfestingarákvarðanir og 
eftirspurn eftir lánsfé. Hann gerði þó ekki 
skýran greinarmun á raunvöxtum og nafn-
vöxtum, enda var höfuðvandi efnahagslífs-
ins á dögum heirnskreppunnar á fjórða 
áratug aldarinnar, þegar bókin var skrif-
uð, ekki verðbólga, heldur atvinnuleysi. 
Það var ekki fyrr en aldarfjórðungi siðar, 
að bandarísld hagfræðingurinn Robert 
Mundell (1963) bætti úr skák með því að 
gera greinarmun á raunvöxtum og nafn-
vöxtum í þessu samhengi og taka þannig 
fullt tillit til verðbólgu. Mundell tókst með 
þessu móti að skýra sambandið milli verð-
bólgu og vaxta, sem bandaríski hagfræð-
ingurinn Irving Fisher (1907, 1930) hafði 
veitt athygli löngu áður, en ekki kunnað 
fullnægjandi skýringu á frekar en Kevnes. 
Fisher hafði tekið eftir þvi, að á verðbólgu-
limum hækkuðu vextir yfirleitt ekki til 
jafns við verðbólguna, heldur minna, svo 
að raunvextir lækkuðu. 

Fjöldi tölfræðilegra atliugana hefur sið-
an rennt stoðurn undir þessa skoðun 
Fishers á sambandi vaxta og verðbólgu. 
Bandarisku hagfræðingarnir Feldstein og 
Eckstein (1970) komust t.d. að þeirri nið 
urstöðu, að raunvextir lækkuðu um skeið, 
þegar verðbólga færðist í aukana; hins 

vegar fengu þeir ekki séð, að verðbólga 
hefði áhrif á raunvexti til lengdar. Töl-
fræðilegar rannsóknir annarra hagfræð-
inga ber yfirleitt að sama brunni.1) 

Skýring Mundells á þessu öfuga sam-
bandi verðbólgu og raunvaxta var fólgin 
í áhrifum peningaeignar á neyzlu og 
sparnað, eða Pigou-áhrifunum svo nefndu. 
Samkvæmt kenningu Mundells rýrnar 
verðgildi peningaeignar í verðbólgu, og 
nevzla minnkar af þeim sökum, en sparn-
aður eykst að sama skapi, meðan neyt-
endur freista þess að endurheimta fyrri 
kaupmátt peningaeignar. Aukið framboð 
sparifjár veldur siðan lækkun raunvaxta, 
og fjárfesting eykst. Þannig hækka nafn-
vextir minna en verðbólgunni nemur. 

Í anda gömlu hagfræðikenninganna, 
þeirra kenninga, sem Keynes snerist gegn, 
gerði kenning Mundells ráð fyrir þvi, að 
markaðsöflin sæju til þess af eigin ramm-
leik, að full atvinna héldist jafnan. Af 
þessum sökum kannaði Mundell ekki, 
hvaða áhrif tilgáta hans og Fishers um 
samband vaxta og verðbólgu hefði á kenn-
ingu Keynes um ákvörðun atvinnustigs og 
þjóðartekna. Rannsóknir á sambandi verð-
bólgu og atvinnustigs spruttu úr öðrum 
jarðvegi. Nokkriun árum áður en kenning 
Mundells korn til skjalanna, hafði ástralski 

1) Sjá t.d. Gibson (1970), Sargent (1969) og 
Yohe og Karnosky (1969). 
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hagfræðingurinn A. W. Phillips (1958) 
komizl að raun um, að öfugt samband væri 
milli verðbólgu og atvinnuleysis í Bret-
landi, og náðu athuganir hans heila öld 
aftur í tímann. Líkt og Fisher áður kunni 
Phillips ekki skýringu á þessu fyrirbæri, 
heldur var það brezki hagfræðingurinn 
Lipsey (1960), sem setti fram þá kenningu 
skömmu síðar, að undirrót þessa öfuga 
sambands verðbólgu og atvinnuleysis, 
Phillips-kúrfunnar svo nefndu, væri mis-
vægi framboðs og eftirspurnar á vinnu-
markaði. Bandarísku hagfræðingarnir 
Samuelson og Solow (1960) sýndu um 
svipað leyti fram á, að þessi uppgötvun 
sniði hagstjórn þrengri stakk en hafði 
verið talið áður, þar eð nú væri ljóst, að 
ráðstöfunum til að auka atvinnu fylgdi 
jafnan aukin verðbólga og í kjölfar ráð-
stafana til að draga úr verðbólgu kæmi 
jafnan nokkurt atvinnuleysi, a.m.k. um 
stundarsakir. 

Siðan hefur fjöldi hagfræðinga haldið 
fram þessari kenningu um öfugt samband 
verðbólgu og atvinnuleysis vegna misvæg-
is á vinnumarkaði, ýmist með fræðilegum 
rökum eða á grundvelli tölfræðilegra at-
hugana.2) Þó vöknuðu efasemdir um rétt-
mæti þessarar kenningar seint á siðasta 
áratug, þegar verðbólga og atvinnuleysi 
fóru vaxandi samtimis i flestum iðnrikj-
anna. Um það hefur siðan verið nokkur 
ágreiningur, hvernig sambandinu milli 
verðbólgu og atvinnuleysis sé háttað í 
raun og veru. Sumir telja, að enn sé jafn-
an um öfugt samband að tefla, þótt bæði 
verðbólga og atvinnuleysi séu meiri nú 
en löngum áður af margvíslegum ástæð-
um, sem of langt mál væri að rekja hér. 
Aðrir eru þeirrar skoðunar, að ekki sé öf-
ugt samband milli verðbólgu og atvinnu-
leysis, a.m.k. ekki þegar til lengdar lætur, 
heldur sæki hagkerfið sjálfkrafa í sama 
horf, þar sem gæti nokkurs „eðlilegs at-

2) Sjá t.d. Perry (1966, 1970), Solow (1969) og 
Gordon (1971, 1972). 

vinnuleysis", sem svo er nefnt, hver sem 
verðbólgan sé.3) Segja má, að í síðar 
nefndu skoðuninni felist að vissu leyti aft-
urhvarf til þess hugmyndaheims gömlu 
hagfræðinganna, sem Keynes hafnaði á 
sinum tíma. Enn aðrar kenningar um 
samband verðbólgu og atvinnuleysis eru 
uppi, en ekki er rúm til að rekja þær 
hér.4) 

Í þessari grein er lýst hugmyndum um 
það, hvernig megi samræma og fella í eina 
heild þær þrjár kenningar, sem nú hefur 
verið lýst í stuttu máli: (1) Kenningu 
Fishers og Mundells um samband vaxta 
og verðbólgu; (2) kenningu Keynes um 
ákvörðun atvinnustigs og þjóðartekna; og 
(3) kenningu Phillips og Lipseys um sam-
band verðbólgu og atvinnuleysis. Í fjórða 
lagi er því loks lýst, hvernig semja megi 
þessar hugmyndir að hinni viðteknu hag-
vaxtarkenningu Solows (1956), og af 
þessu verða siðan dregnar ályktanir um 
hugsanleg áhrif verðbólgu á hagvöxt, þeg-
ar til lengdar lætur. Í greininni er að 
nokkru leyti stuðzt við doktorsritgerð höf-
undar og rannsóknir í framhaldi af 
henni.5 

Efni greinarinnar er sem hér segir. 
Næsti kafli fjallar um áhrif vaxta og verð-
bólgu á neyzlu og sparnað í hagkerfinu. 
Einkum er lögð áherzla á að gera grein 
fyrir margvíslegum áhrifum verðbólg-
unnar. Sagt er lauslega frá tölfræðilegum 
rannsóknum höfundar og annarra, sem 
benda til, að vaxtahækkun auki jafnan 
sparnað, en aukin verðbólga örvi hins veg-
ar neyzlu og dragi úr sparnaði. 

Í þriðja kafla eru þessar hugmyndir um 
áhrif vaxta og verðbólgu á neyzlu og sparn-
að og kenningar Keynes og Mundells, sem 
áður var lýst, skeyttar saman þannig, að úr 
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verður ein almenn kenning um samband 
verðbólgu, vaxta og þjóðartekna. Kjarni 
þessarar kenningar er sá, eins og skýrt 
verður frá, að raunvextir lækka, þegar 
verðbólga eykst, og af þeim sökum aukast 
bæði fjárfesting og neyzla, en sparnaður 
minnkar. Við þetta hljóta tekjur og at-
vinna að aukast, nema full atvinna sé 
fyrir, og er þá fundin hugsanleg skýring 
á hinu öfuga sambandi verðbólgu og at-
vinnuleysis, sem Phillips tók fyrstur eftir. 
Þessi skýring er í fullu samræmi við kenn-
ingar Keynes, enda gerir hún ráð fyrir 
jafnvægi á vöru- og peningamarkaði, en 
ekki misvægi á vinnumarkaði eins og 
kenning Lipseys. Reyndar er unnt að 
koma þeirri kenningu, sem sagt er frá í 
þessari grein, heim og saman við hina 
viðteknu kenningu Phillips og Lipseys, en 
út í þá sálma verður þó ekki farið hér. 

Fjórði kafli fjallar um áhrif verðbólgu 
á hagvöxt. Rök eru leidd að því, að aukin 
verðbólga hægi á hagvexti, þegar til lengd-
ar lætur, vegna þess að hún dregur úr 
sparnaðarhneigð almennings og sparnaður 
er ein af forsendum hagvaxtar. Þannig 
reynast áhrif verðbólgu á hagvöxt til 
lengdar þveröfug við hin skammgóðu 
áhrif verðbólgu á atvinnuástand og 
þjóðartekjur, sem lýst er í þriðja kafla. 

Fimmti kafli hefur að geyma niðurlags-
orð. 

II. Áhrif vaxta og verðbólgu 
á neyzlu og sparnað 

Neyzla og sparnaður almennings eru, 
sem kunnugt er, yfirleitt talin ráðast af 
þremur höfuðstærðum: ráðstöfunartekj-
inn, eignum og vöxtum. Á síðustu öld og 
fram á þessa einblindu hagfræðingar á 
áhrif vaxta á sparnað. Uppreisn Keynes 
var hins vegar í þvi fólgin m.a., að liann 
lagði miklu ríkari áherzlu á áhrif tekna á 
hvort tveggja, neyzlu og sparnað. Á síðari 
árum hafa hagfræðingar samræmt hug-
myndir gömlu hagfræðinganna og Keynes, 

og niðurstaða þeirrar samræmingar hefur 
m.a. orðið sú, að neyzla og sparnaður ráð-
ist ekki aðeins af tekjum og vöxtum, held-
ur einnig af eignum eða þjóðarauði.6) 

Áhrif vaxta 
Tölfræðilegar rannsóknir á neyzlu og 

sparnaði víða um heim á ýmsum timum 
bera áhrifum tekna og eigna órækt vitni. 
Hins vegar hefur einatt gengið erfiðlega i 
slíkum rannsóknum að henda reiður á 
áhrifum vaxta. Ástæðan til þessa er jafn-
an talin vera sú, að vaxtabreyting hefur 
tvenns konar áhrif á neyzlu og sparnað, 
og orka þau stundum hvor á móti öðrum. 
Annars vegar hvetur vaxtahækkun til 
meiri sparnaðar og minni neyzlu, þar eð 
sparifé gefur meira í aðra hönd en áður. 
Þetta eru tilfærsluáhrifin, sem svo eru 
nefnd vegna þess, að þau eru í því fólgin, 
að fjármunir eru færðir til, í þessu tilviki 
frá neyzlu til sparnaðar. Hins vegar þurfa 
þeir, sem hafa hug á að safna ákveðinni 
upphæð, að leggja minna til hliðar, þegar 
vextir hækka, til að ná settu marki. Þetta 
eru tekjuáhrifin. Ekki er unnt með fræði-
legum heilabrotum einum saman að skera 
úr því tvímælalaust, hvor eru sterkari, 
tilfærsluáhrifin eða tekjuáhrifin. Einungis 
tölfræðilegar rannsóknir geta skorið úr 
þessu atriði. Á síðustu árum hafa nokkrir 
hagfræðingar fengizt við rannsóknir af 
þessu tagi, og hefur meiri hluti þeirra 
komizt að þeirri niðurstöðu, sem gömlu 
hagfræðingarnir gerðu ráð fyrir, að vaxta-
hækkun glæði jafnan sparnað, en dragi úr 
neyzlu.7) 

Áhrif verðbólgu 
Á verðbólgutimum hljóta raunsæir ein-

staklingar og fyrirtæki að gera greinar-
mun á nafnvöxtum og raunvöxtum. Hér 
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er átt við raunsæi í þeim skilningi, að fólki 
og fyrirtækjum láist ekki að gera greinar-
mun á n a f v i r ð i og raunvirði vaxta, launa 
eða annarra hagstærða. Þetta má skýra 
með einföldu dæmi. Setjum svo, að laun og 
verðlag hækki samtímis þannig, að kaup-
máttur launanna haldist óbreyttur. Það 
væri óraunsæi af hálfu launþega, ef þeir 
brygðust við launahækkuninni með því að 
auka neyzlu sina í þeirri trú, að kaup-
máttur launanna hefði aukizt. Nákvæm-
lega sama gildir um vexti og verðbólgu. 
Neyzla, sparnaður og fjárfesting ættu því 
að fara eftir raunvöxtum, þ.e. misræmi 
nafnvaxta og verðbólgu, en ekki af nafn-
vöxtunum einum. 

Líkt og vextir hefur verðbólga tvenns 
konar áhrif á neyzlu og sparnað. Annars 
vegar örvar aukin verðbólga neyzlu á 
kostnað sparnaðar; neytendur kaupa strax 
til þess að komast hjá verðhækkun í fram-
tiðinni. Þetta eru tilfærsluáhrifin. Hins 
vegar hefur aukin verðbólga áhrif á tekjur 
og gjöld neytenda. Skuldunautar hagnast 
af aukinni verðbólgu, þvi að vaxtagreiðsl-
ur þeirra rýrna að raungildi. Hagur lánar-
drottna versnar að sama skapi, þvi að 
raunverulegar vaxtatekjur þeirra rýrna. 
Þess vegna hvetur aukin verðbólga þá, sem 
skulda og hagnast af því, til að auka 
neyzlu, en hina, sem lána og tapa á því, 
til að draga úr neyzlu að gefnum tekjum. 

Þegar tilfærslu- og tekjuáhrifin eru skoð-
uð í einu lagi, er ljóst, að skuldarinn eyk-
ur við sig neyzluna og sparar minna sem 
því nemur, þegar verðbólga eykst, en sá, 
sem lánar eða leggur fé á bók, gæti aukið 
neyzlu sína eða dregið úr henni eftir því, 
hvort tilfærsluáhrifin eru tekjuáhrifunum 
yfirsterkari eða ekki. Vegna þessarar 
óvissu um viðbrögð lánardrottna við auk-
inni verðbólgu er ekki ljóst, hvort heildar-
sparnaður í hagkerfinu þverr, eykst eða 
stendur í stað, þegar verðbólga eykst. Úr 
þeirri óvissu verður ekki skorið nema með 
tölfræðilegum rannsóknum, svo sem nán-
ar verður vikið að í lok þessa kafla. 

Verðlag og verðbólga 
Verðbólga hefur margvisleg önnur áhrif 

á neyzlu og sparnað en nú hefur verið lýst. 
í fyrsta lagi rýrnar raungildi peningaeign-
ar í verðbólgu. Af þeim sökum dregur úr 
neyzlu, og neytendur freista þess jafn-
framt að endurheimta fyrri kaupmátt pen-
ingaeignar með auknum sparnaði. Töl-
fræðilegar rannsóknir erlendis benda ein-
dregið til, að þessara áhrifa gæti í neyzlu-
og sparnaðarákvörðunum heimilanna. 

Í þessu sambandi er mikils vert, að 
gerður sé greinarmunur á áhrifum verð 
lags og verðbólgu. Hækkun verðlags dreg-
ur úr neyzlu eins og lýst var hér að fram-
an, en vaxandi verðbólga örvar neyzlu eða 
flýtir henni eins og lýst var þar á undan. 
Þess vegna stangast sú röksemdafærsla, 
að aukin verðbólga örvi neyzlu á kostnað 
sparnaðar, engan veginn á við þá stað-
reynd, að á erfiðleikaárunum 1974—-1975 
í kjölfar olíukreppunnar fóru sarnan viða 
um lönd mildl verðbólga og mikill sparn-
aður. Ástæðan til þessa gæti einfaldlega 
verið sú, að hækkun verðlags rýrði verð-
gildi peninga- og skuldabréfaeignar og 
hvetti þannig til aukinnar sparsemi, eti 
vaxandi verðbólga kynti engu að siður 
samtímis undir eyðslu á kostnað sparnað-
ar. 

Eftirspurn eftir reiðufé 
Í öðru lagi má ætla? að með því að rýra 

verðgildi peninga hvetji verðbólga einstakl-
inga og fyrirtæki til að hafa minna fé 
handbært, en festa féð heldur í verðtryggð-
um skuldabréfum eða eyða því. Tölfræði-
legar rannsóknir viða um lönd hafa borið 
vitni um þetta öfuga samband milli verð-
bólgu og eftirspurnar eftir peningum. 
Einkum hefur þessa sambands gætt í þró-
unarlöndum og á tímum óðaverðbólgu. 
Það er jafnframt útbreidd skoðun hér á 
landi, að verðbólgan á undanförnum ár-
um og áratugum hljóti að hafa dregið úr 
eftirspurn eftir reiðufé og örvað kaup 
verðtryggðra skuldabréfa og eyðslu, ým-
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ist neyzlu eða fjárfestingu. Þótt ekki hafi 
enn yerið sýnt fram á þetta með tölfræði-
legum athugunum hér á landi, má ætla 
af reynslu annarra þjóða, sem búa við 
svipaðar aðstæður, að niðurstaða slikra at-
hugana yrði mjög á einn veg. 

Óraunsœí 
Í þriðja lagi bendir ýmislegt til þess, að 

neytendur séu óraunsæir í þeim skilningi, 
að neyzla aukist í kjölfar hækkunar verð-
lags, jafnvel þótt raunverulegar tekjur og 
eignir standi í stað. Óraunsæið er þá í því 
fólgið, að neytendur draga þá röngu álykt-
un af hækkun nafnvirðis tekna og eigna, 
að raunvirðið hafi hækkað. 

Óraunsæis af þessu tagi, eða peninga-
glýju, er jafnan talið gæta á vinnumark-
aði, a.m.k. til skamms tíma í senn, þótt sú 
skoðun sé að vísu ekki einhlít. Raunar er 
þessi skoðun mikilvægur hlekkur í kenn-
ingum Keynes um áhrif hagstjórnar, enda 
er óraunsæi á vinnumarkaði yfirleitt talið 
vera forsenda þess, að ríkisvaldinu sé kleift 
að hafa áhrif á þjóðarframleiðslu og at-
vinnuástand með aðgerðum í fjármálum 
og peningamálum. Þegar þetta er haft í 
huga og þess er gætt, að neyzlu- og sparn-
aðarákvarðanir eru náskyldar ákvörðunum 
um skiptingu tímans milli vinnu og tóm-
stunda, þá þarf það ekki að koma á óvart. 
að tölfræðilegar rannsóknir benda til 
óraunsæis af þessu tagi af hálfu neyt-
enda.8). 

Óvissa 
Loks leikur enginn vafi á því, að verð-

bólga eykur svartsýni og óvissu meðal 
fólks og fyrirtækja um framvindu efna-
hagsmála, einkum þegar verðbólgan er 
mikil og breytileg frá ári til árs. Það er 
algeng skoðun, að viðbrögð neytenda við 
þess konar bölsýni og óvissu séu jafnan 
þau, að neyzla fari minnkandi, en sparn-
aður aukist. 

Reyndar er ókleift að ganga úr skugga 
um, hvort þessi skoðun á við rök að styðj-
ast, með fræðilegum vangaveltum einum 
saman. Ástæðan til þess er sú, að óvissa 
hefur tvenns konar áhrif á neyzlu og 
sparnað, sem svipar að sumu leyti til til-
færslu- og tekjuáhrifa vaxta og verðbólgu, 
sem áður var lýst. Annars vegar má ætla, 
að því meira sem menn spara, þegar óvissa 
ríkir um framvindu verðbólgunnar, þeim 
mun meira eigi þeir á hættu að tapa, ef 
verðbólgan reynist meiri en þeir áttu von á. 
Þannig er þess að vænta, að aukin óvissa 
af völdum verðbólgu hvetji af þessum sök-
um til meiri neyzlu en ella og minni 
sparnaðar. Hins vegar má einnig ætla, að 
því meira sem menn spara, þeim 
mun betur séu þeir undir það búnir að 
mæta fjárhagslegum skakkaföllum, sem 
þeir kynnu að verða fyrir af völdum verð-
bólgu, sem kæmi þeim í opna skjöldu. 
Þvi má ætla, að aukin óvissa hvetji af 
þessurn sökum til meiri sparnaðar en ella 
og minni. neyzlu. Heildaráhrif aukinnar 
óvissu á neyzlu og sparnað eru því óljós. 

Með fræðilegum rannsóknum hefur þó 
verið sýnt fram á, að aukin óvissa af því 
tagi, sem lýst var að framan, örvar neyzlu 
á kostnað sparnaðar við sömu skilyrði og 
aukin verðbólga örvar neyzlu á kostnað 
sparnaðar.9) Af þessum sökum er ekki 
nauðsynlegt að taka tillit til óvissu-
þáttarins sérstaldega, þegar áhrif verðbólgu 
á neyzlu og sparnað eru metin með töl-
fræðilegum aðferðum, því að uppspretta 
beggja áhrifanna er hin sama. 

Niðurstöður tölfrœðiathugana 
Þótt undarlegt megi virðast, hafa fáir 

hagfræðingar fram að þessu gert tilraun 
til að kanna með aðferðum tölfræðinnar, 
hvaða áhrif verðbólga hefur á neyzlu og 
sparnað. Niðurstaða þeirra, sem gert hafa 
slíka tilraun, er raunar ekki einhlít, en 
hefur þó jafnan verið sú, að aukin verð-
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bólga örvi eyðslu og dragi úr sparnaði.10) 
Svo að dæmi sé tekið af athugunum af 
þessu tagi, hefur höfundur þessarar grein-
ar komizt að þeirri niðurstöðu, að hlut-
fall heildarneyzlu og ráðstöfunartekna í 
Bandaríkjunum hækki með timanum um 
1% og sparnaðarhlutfallið lækki að sama 
skapi, þegar verðbólga eykst um 50%, t.d. 
úr 2% i 3 % eða úr 4 % í 6% á ári. Í þessu 
dæmi er tekið tillit til þeirra vaxtahækk-
ana, sem fylgja í kjölfar aukinnar verð-
bólgu, en öðru er haldið óbreyttu. Þegar 
þess er gætt, að 1 % ráðstöfunartekna er há 
upphæð og verðbólgan er sibreytileg og 
getur hæglega aukizt eða minnkað veru-
lega, t.d. um 50%, frá ári til árs eins og 
dæmin sanna, þá virðist þessi niðurstaða 
benda til þess, að verðbólga geti haft veru-
leg áhrif á neyzlu og sparnað og þar með 
á atvinnuástand, þjóðartekjur og hagvöxt, 
eins og lýst er í tveim næstu köflum. 

III. Verðbólga, vextir og 
þjóðartekjur 

Kjarninn í kenningu Keynes er sá, að 
atvinnuástand, þjóðartekjur og vextir ráð-
ist af stöðugri tilhneigingu til jafnvægis 
framboðs og eftirspurnar á vöru- og pen-
ingamarkaði. Í þessum kafla er lýst þeim 
áhrifum, sem verðbólga hefur á jafnvæg-
isástandið á þessum mörkuðum og þar 
með á atvinnustigið, þjóðartekjur og vexti. 
Með því að gera greinarmun á áhrifum 
vaxta og verðbólgu á neyzlu og fjárfest-
ingu á vörumarkaði annars vegar og eftir-
spurn eftir reiðufé á peningamarkaði 
hins vegar er sýnt fram á, að raunvextir 
hljóti að lækka og tekjur að hækka, a.m.k. 
um stundarsakir, þegar verðbólga eykst. 
Einnig er sagt lauslega frá tölfræðilegum 
athugunum höfundar, sem styðja þessa til-
gátu. 

10) Sjá Juster og Wachtel (1972), Blinder (1975), 
Springer (1977), Bosldn (1978) og Gylfason 
(1978 a). 

Raunvextir og nafnvextir 
Vikjum fyrst að jafnvægi framboðs og 

eftirspurnar á vöru- og peningamarkaði. 
Vörumarkaðurinn er í jafnvægi, þegar 
heildarframboð vöru og þjónustu, öðru 
nafni þjóðartekjur eða þjóðarframleiðsla, 
er jafnmikið og heildareftirspurn, þ.e. 
útgjöld þjóðarinnar, en í lokuðu hagkerfi 
má skipta útgjöldunum í neyzlu, fjárfest-
ingu og útgjöld ríkisins. Vörumark-
aðurinn er með öðrum orðum í jafnvægi, 
þegar sparnaður er jafnmikill og fjárfest-
ing. Gert er ráð fyrir, að raunveru-
leg neyzla og fjárfesting aukist, þegar 
raunverulegar þjóðartekjur hækka, en 
minnki, þegar raunvextir hækka. Raun-
vextir eru samkvæmt skilgreiningu jafn-
háir nafnvöxtum að frádreginni verðbólgu, 
þannig að raunvextir eru 4 % á ári, ef 
nafnvextir eru 10% á ári, en verðbólga 
6%, svo að dæmi sé tekið. 

Peningamarkaðurinn er í jafnvægi, þeg-
ar raunverulegt framboð peninga er jafn-
mikið og eftirspurn eftir peningum. 
Gert er ráð fyrir, að raunveruleg eftir-
spurn eftir peningum eða reiðufé aukist, 
þegar raunverulegar þjóðartekjur hækka, 
en minnki, þegar nafnvextir hækka. Þann-
ig er sá grundvallarmunur á eftirspurn 
eftir neyzlu- og fjárfestingarvöru annars 
vegar og eftirspurn eftir peningum hins 
vegar, að hin fyrr nefnda er háð raun-
vöxtum, en hin síðar nefnda nafnvöxtum. 

Ástæðan til þessa munar er sú, að 
neyzlu- og fjárfestingarvara hækkar í 
verði í verðbólgu, en peningar ekki. Þetta 
má skýra með dæmi. Sé lán tekið í banka 
til að standa straum af vörukaupum, þá 
eru vaxtagreiðslur af láninu vergur kostn-
aður vegna lántökunnar. Í verðbólgu 
hækkar þó jafnan verð vörunnar, sem 
keypt var, yfir lánstimann eins og verð-
lag yfirleitt, og af því hagnast lántakand-
inn. Hreinn kostnaður hans ræðst þvi af 
raunvöxtunum, þ.e. nafnvöxtunum að frá-
dreginni verðbólgunni. Sé lán hins vegar 
teldð í því skyni, að lántakandinn hafi féð 
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handbært yfir lánstímann, þá nemur verg-
ur kostnaður vegna lántökunnar eftir sem 
áður vaxtagreiðslunum af láninu. Hagnað-
ur lántakandans er samt enginn, því að 
nafnvirði peninganna stendur í stað, þótt 
verðlag hækki; hver króna er eftir sem 
áður krónu virði. Hreinn kostnaður lán-
takandans í þessu dæmi ræðst því af nafn-
vöxtunum einum. Af þessu má ráða, að eft-
irspurn eftir peningum er háð nafnvöxt-
unum einum, en ekki raunvöxtum eins 
og neyzla og fjárfesting. 

Einmitt þessi munur á áhrifum vaxta 
og verðbólgu á vörumarkaði annars veg-
ar og peningamarkaði hins vegar veldur 
því, að verðbólga hefur áhrif á raunvexti 
og þar með atvinnuástand og þjóðartekjur. 
Þegar verðbólga eykst, lækka raunvextir 
í fyrstu sem því nemur. Við það aukast 
bæði neyzla og fjárfesting, þannig að 
sundur dregur með sparnaði og fjárfest-
ingu, atvinna eykst, sé ekki full atvinna 
fyrir, og þjóðartekjur hækka. Þessi tekju-
auki hefur m.a. þau áhrif, að sparnaður 
eykst, svo að bilið milli fjárfestingar og 
sparnaðar mjókkar, og eftirspurn eftir pen-
ingum eykst. Þessi aukning eftirspurnar 
eftir peningum verður til þess, að bankar 
hækka nafnvexti til þess að hamla á 
móti eftirspurnaraukningunni, og hækka 
þá raunvextir aftur að sama skapi. Við 
þetta mjókkar bilið milli sparnaðar og 
fjárfestingar enn, en vegna þeirrar aukn-
ingar sparnaðar, sem hlauzt af tekjuaukan-
um, lokast þetta bil, áður en raunvextirnir 
ná að verða jafnháir og í upphafi. Þess 
vegna lækka raunvextir, þegar verðbólga 
eykst, og atvinna eykst, og þjóðartekjur 
hækka. 

Verðbólga og verðlag 
Sé gert ráð fyrir þvi, að eftirspurn eftir 

reiðufé standi ekki aðeins í öfugu sam-
bandi við nafnvexti, eins og lýst var að 
framan, heldur standi hún einnig í öfugu 
sambandi við verðbólgustigið, eins og vikið 
var að í öðrum kafla, þá styrkir það þá 

tilgátu um áhrif verðbólgu á raunvexti, 
atvinnustig og þjóðartekjur, sem lýst var 
hér að framan. Ástæðan til þessa er sú, að 
eftirspurn eftir peningunr eykst minna, 
þegar verðbólga eykst, í þessu dæmi held-
ur en í hinu fyrra, því að nú dregur vöxtur 
verðbólgunnar sjálfur úr þeirri aukningu 
peningaeftirspurnar, sem siglir í kjölfar 
tekjuaukans, sem stafar af vexti verðbólg-
unnar eins og í fyrra dæminu, og þess 
vegna þarf minni vaxtahækkun en í fyrra 
dæminu til að koma aftur á jafnvægi á 
peningamarkaði. Þess vegna veldur aukin 
verðbólga meiri lækkun raunvaxta og þar 
með meiri aukningu neyzlu, fjárfestingar 
og þjóðartekna, þegar tekið er tillit til 
beinna áhrifa verðbólgunnar á eftirspurn 
eftir peningum, heldur en ella. 

Lýsingin á áhrifum verðbólgu á raun-
vexti og þjóðartekjur verður enn flóknari, 
þegar tekið er tillit til verðlagsáhrifanna, 
sem lýst var í öðrum kafla. Raunverulegt 
verðmæti peninga- og skuldabréfaeignar 
rýrnar í verðbólgu, og af þeim sökum dreg-
ur úr neyzlu, en sparnaður eykst. Þessi 
aukning sparifjár veldur því, að raun-
vaxtalækkunin verður meiri en ella hefði 
orðið, en tekjuaukningin minni. Verðbólg-
an veldur því jafnframt, að raungildi pen-
inga í umferð rýrnar, svo að raunverulegt 
framboð dregst af þeim sökum aftur úr 
eftirspurn á peningamarkaði. Því verður 
umframeftirspurn á peningamarkaði 
í þessu dæmi meiri en í dæmunum tveim, 
sem lýst var að framan, og þess vegna 
þarf meiri hækkun nafnvaxta til að brúa 
bilið en ella þyrfti. Af þessu leiðir, að 
raunvextir lækka minna og atvinna og 
þjóðartekjur aukast minna en gerzt hefði 
ella. 

Áhrif vaxta og verðbólgu á 
peningamarkaði 

Það ræður úrslitum í þessari röksemda-
færslu, að gert er ráð fyrir því, að annað 
hvort nafnvextir eða verðbólga hafi áhrif 
á eftirspurn eftir peningum, nema hvort 
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tveggja sé. Ef hvorugra áhrifanna 
gætir, þá hefur aukin verðbólga engin 
áhrif á peningamarkaði, heldur þau áhrif 
ein, að nafnvextir hækka sem aukningu 
verðbólgunnar nemur, raunvextir standa 
í stað og neyzla, fjárfesting og þjóðartekj-
ur breytast því ekki heldur. Þá og þvi að-
eins að nafnvextir eða verðbólga hafi áhrif 
á eftirspurn eftir peningum, verður aukin 
verðbólga til þess, að nafnvextir hækka 
minna en aukningu verðbólgunnar nem-
ur, svo að raunvextir lækka og neyzla, 
fjárfesting og þjóðartekjur hækka, a.m.k. 
um tíma. Sé full atvinna fyrir, getur auk-
in verðbólga þó vitaskuld engin varanleg 
áhrif haft á atvinnuástand og þjóðartekjur. 
Raunvextir lækka samt við þessar að-
stæður, því að verðbólgan rýrir raunvirði 
peninga- og skuldabréfaeignar og örvar 
þannig sparnað, eins og áður hefur verið 
lýst, og raunvextir lækka, þegar framboð 
sparifjár eykst. 

Nú er það viðtekin skoðun í hópi hag-
fræðinga, að bæði nafnvextir og verðbólga 
hafi oftast nær veruleg áhrif á eftirspurn 
eftir peningum, enda bendir mikill fjöldi 
tölfræðilegra athugana eindregið til þess, 
að svo sé. Í ljósi þess, sem sagt hefur ver-
ið hér að framan, er því óhjákvæmilegt að 
draga þá ályktun, að raunvextir lækki, 
þegar verðbólga eykst, neyzla og fjárfest-
ing aukist, atvinnuástand batni, sé ekki 
full atvinna fyrir, og þjóðartekjur hækki, 
a.m.k. um tíma. 

Niðurstöður tölfrœðiathugana: 
Verðbólga og vextir 

Eins og minnzt var á í innganginum, 
benda tölfræðirannsóknir yfirleitt til þess, 
að raunvextir lækki, þegar verðbólga 
eykst, a.m.k. um nokkurt skeið. Þessar 
rannsóknir hafa einkum verið af tvenn-
um toga spunnar. Annars vegar hefur ver-
ið reynt að meta beint, hvaða áhrif verð-
bólga hefur á vexti, án tillits til þess, hver 
sé skýringin á þvi sambandi vaxta og verð-
bólgu, sem leitað er að. Þegar þannig er 

farið að, er þvi jafnan ekki hirt um að taka 
tillit til annarra þátta, sem áhrif kunna að 
hafa á samband vaxta og verðbólgu, og 
er þá hætt við, að niðurstöður mælinganna 
geti verið villandi. Hins vegar hefur verið 
reynt að meta, hvaða áhrif verðbólga og 
aðrar hagstærðir, sem til greina koma, 
hafa á vexti. Þær hagstærðir aðrar, sem 
einkum koma til greina í þessu sambandi, 
eru útgjöld ríkisins, sem eru snar þáttur 
í eftirspurn á vörumarkaði, og framboð 
peninga, enda eru vextir taldir ráðast af 
framboði og eftirspurn á vöru- og peninga-
markaði. 

Tölfræðilegar athuganir höfundar á á-
hrifum verðbólgu, útgjalda ríkisins og 
framboðs peninga á vexti í Randarikjun-
um á tímabilinu 1952—1976 benda til 
þess, að nafnvextir hækld í fyrstu um 
0,1—0,2%, þegar verðbólga eykst um 
1%, t.d. úr 3% í 4 % á ári, og lækka því 
raunvextir sem. þvi nemur, eða um 0,8— 
0,9%. Þessi niðurstaða styður því ótví-
rætt þá kenningu, sem sett hefur verið 
fram í þessum kafla. Með tímanum hækka 
nafnvextir þó meira, eða um 0,4—0,6%. 
Lækkun raunvaxta nemur því til frambuð-
ar um 0,4—0,6% á ári, þegar verðbólga 
eykst um 1%. Þó eru síðar nefndu töl-
urnar nokkurri. óvissu undirorpnar, og er 
því ókleift að útiloka með öllu, að raun-
vextir lækki litið sem ekkert til frambúð-
ar, þótt verðbólga aukist. Þessar athuganir 
staðfestu einnig þá viðteknu skoðun, að 
vextir hækki, þegar útgjöld ríkisins eru 
aukin, en lækki, þegar framboð peninga 
er aukið. 

Vextir og framboð peninga sem 
hagstjórnartæki 

Þegar hugað er að aðstæðum á Íslandi 
í þessu sambandi, er rétt að hafa það hug-
fast, að hér á landi ákveða stjórnvöld 
(Seðlabanki og rikisstjórn), hversu háir 
vextir skuli vera á hverjum tíma, en fram -
boð peninga fer að mestu eftir eftirspurn-
inni innan lands og framvindu utanríkis-
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viðskipta. Viða erlendis er þessu noklcurn 
veginn öfugt varið. Yfirvöldin stjórna 
framboði peninga, eða a.m.k. framboði 
innlends lánsfjár, og eftir því fer eftir-
spurnin, en vextir ráðast af jafnvægi fram-
boðs og eftirspurnar á vöru- og peninga-
markaði. Hér er því um tvær ólíkar hag-
stjórnaraðferðir að ræða. 

Ekki er unnt að fullyrða, að önnur þess-
ara aðferða reynist jafnan betur en hin, 
enda fer það eftir aðstæðum í hverju 
landi og hverju sinni, og verður ekki farið 
lengra út í þá sálma hér. Hins vegar er 
rétt að taka fram, að í löndum, þar sem 
fyrr nefnda aðferðin er við lýði, er var-
hugavert af hagkvæmnisástæðum að 
halda vöxtum langt undir markaðsvirði til 
lengdar, því að þá hlýtur lánsfjárkreppa 
að sigla í kjölfarið. Af þessum sökum verð-
ur naumast hjá þvi komizt, að vaxta-
ákvarðanir stjórnvalda taki jafnan mið 
af markaðsástæðum, a.m.k. þegar til lengd-
ar lætur. Af þessu má draga þá ályktun, 
að jafnvel í þeim löndum, þar sem ákvörð-
un vaxta er í höndum stjórnvalda, sé óhætt 
að gera ráð fyrir þvi, að vextir ráðist að 
vissu marki a.m.k. af framboði og eftir-
spurn á vöru- og peningamarkaði, eins og 
gert er í þessum kafla. 

Engu að síður er hægðarleikur að semja 
þá kenningu, sem lýst hefur verið í þessum 
kafla, að aðstæðum í löndum, þar sem 
vaxtaákvarðanir stjórnvalda taka ekkert 
tillit til markaðsástæðna. Sé vöxtum t.d. 
haldið óbreyttum, þegar verðbólga eykst, 
þá er einsýnt, að raunvextir lækka, og 
þar með aukast neyzla, fjárfesting og þjóð-
artekjur sem fyrr. Að þessu leyti er rök-
semdafærslan þannig einfaldari við þessar 
aðstæður en áður. Hins vegar fer framboð 
peninga nú eftir eftirspurn, og flækir 
það röksemdafærsluna, en breytir engu 
um niðurstöðuna. 



270 FJÁRMÁLATÍÐINDI 

og hagvexti i Suður-Ameriku, hvernig sé 
háttað sambandinu milli verðbólgu og hag-
vaxtar. Sumir hafa haldið fram þeirri 
skoðun, að nokkur verðbólga sé nauðsyn-
leg, til að hagvöxtur geti haldið áfram, en 
aðrir hafa verið þeirrar skoðunar, að fram-
leiðsla geti þvi aðeins aukizt jafnt og þétt, 
tekjur hækkað og lifskjör batnað, að verð-
lag sé sæmilega stöðugt.11) 

Ýmsar tilraunir hafa verið gerðar er-
lendis til að meta með aðferðum tölfræð-
innar, hvort verðbólga herðir eða hægir á 
hagvexti.12) Einkum þóttu athuganir 
Phillips, sem áður var lýst, á sambandi 
verðbólgu og atvinnuleysis gefa tilefni til 
slikra rannsókna á sinum tima. Þessar 
rannsóknir voru þó sama marki brenndar 
og athuganir Phillips að þvi leyti, að hinn 
fræðilegi grundvöllur mælinganna var 
óljós. Raunin varð sú, að tilraunirnar báru 
litinn sem engan árangur. 

í þessum kafla er lýst i stuttu máli ein-
faldri kenningu um áhrif verðbólgu á 
hagvöxt. Hugmyndin er sú, að verðbólga 
dragi úr sparnaði, eins og lýst var i öðrum 
kafla, og þar með iir hagvexti. 

Sparnáðw og hagvöxtur 
Á því leikur enginn vafi, að sparnaður 

einstaklinga, fyrirtækja og opinberra aðila 
stuðlar jafnan að hagvexti. T.d. er talið, 
að u.þ.b. fjórðungur aulmingar raunveru-
legrar þjóðarframleiðslu i Bandarikjunum 
frá stríðslokum eigi rætur að rekja til 
sparnaðar og fjárfestingar. Ástæðan til 
þessa er augljós, því að sparnaður er ein-
mitt fólginn i þvi að eyða minna en aflað 
er um skeið og leggja afganginn til hliðar 
i þvi skyni að geta eytt honum siðar. Spari-
féð er yfirleitt ávaxtað með þvi að verja 
þvi t.d. til að standa straum af arðbærri 
fjárfestingu i framleiðslutækjum. 

Háar þjóðartekjur og ör hagvöxtur eru 
jafnan talin meðal helztu markmiða hag-
stjórnar. Nauðsynlegt er, að gerður sé 
greinarmunur á þessmn tveimur markmið-
um, enda kunna þau að rekast á. Þetta 
má ráða af því, að þjóðartekjur hækka, 
þegar neyzla eykst og sparnaður minnk-
ar, en þvert á móti glæðist hagvöxtur, þeg-
ar sparnaður eykst og neyzla minnkar, 
enda er sparifé jafnan varið til neyzlu, 
áður en yfir lýkur. Stefni. stjórnvöld að 
hækkun þjóðartekna um skeið, ættu þau 
því t.d. að gera ráðstafanir til að örva 
neyzlu og draga úr sparnaði. Stefni stjórn-
völd á hinn bóginn að örum hagvexti til 
nokkurrar frambúðar, ættu þau þvert á 
móti að hamla á móti neyzlu, en örva 
sparnað með skattabreytingum, vaxta-
breytingum eða öðrum tiltækum ráðum. 

Verðbólga og hagvöxtur 
Af þvi, sem nú hefur værið sagt um 

sambandið milli sparnaðar og hagvaxtar, 
er ljóst, að aukin verðbólga kann að hægja 
á hagvexti, þegar til lengdar lætur, þar eð 
hún er vís til að draga úr sparnaðarhneigð 
almermings, eins og lýst var í öðrum kafla. 
Þannig er hugsanlegt, að áhrif verðbólgu á 
hagvöxt, þegar fram í sækir, verði þver-
öfug við þau áhrif verðbólgunnar á at-
vinnuástand og þjóðartekjur, sem lýst var 
í þriðja kafla. 

Höfundur hefur ekki gert tilraun til að 
kanna með tölfræðilegum aðferðum, hvort 
þessu öfuga sambandi milli verðbólgu og 
hagvaxtar megi finna stað í bandarískum 
hagtölum. Hins vegar hefur hann skeytt 
saman þær tölfræðilegu niðurstöður um 
samband neyzlu, sparnaðar, vaxta og 
verðbólgu, sem lýst var í öðrum kafla, og 
viðteknar hugmyndir hagfræðinga um 
sambandið milli sparnaðar og hagvaxtar 
til að reyna að fá vísbendingu um, hvort 
aukin verðbólga dregur með þessum hætti 
verulega úr hagvexti eða ekki. Niðurstaða 
þessara útreikninga varð sú, að hagvöxtur 
minnkar um 0,1%, t.d. úr 4 % í 3,9% á 
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ári, þegar verðbólga eykst. um 1 % , t.d. 
úr 6% í 7% á ári. Í þessu dæmi er sem 
fyrr tekið tillit til þeirra vaxtahækkana, 
sem sigla í kjölfar aukinnar verðbólgu, en 
öðru er haldið óbreyttu. Af þessum töl-
um má ráða, að veruleg aukning verðbólgu 
gæti dregið úr hagvexti, svo að um mun-
aði. 

Þessi niðurstaða getur þó engan veginn 
talizt óyggjandi, enda hafa aðrir hagfræð-
ingar stundum dregið þveröfuga ályktun 
af fræðilegum rannsóknum.13) Þeir hafa 
lagt höfuðáherzlu á það, að aukin verð-
bólga rýrir kaupmátt peningaeignar og 
hvetur þannig til aukins sparnaðar, svo að 
hagvöxtur glæðist. Þess vegna er ekki auð-
séð, hvort aukin verðbólga herðir eða hæg-
ir á hagvexti. Það veltur á því, hvor eru 
sterkari, þau áhrif verðbólgu á raunvexti 
og þar með sparnað, sem áherzla hefur 
verið lögð á í þessum kafla, eða áhrif 
verðbólgu á kaupmátt peningaeignar og 
þannig á sparnað. Eins og vant er, þegar 
þannig stendur á, verður ekki skorið úr 
þessu óvissuatriði nema með tölfræðilegum 
rannsóknum. 

bólgutímum, en nafnvirði peninga stendur 
í stað. Þess vegna eru neyzla og fjárfest-
ing háðar raunvöxtum, en eftirspurn eftir 
peningum er háð nafnvöxtum. Þegar verð-
bólga eykst, hækka nafnvextir þvi jafnan 
ekki sem aukningu verðbólgunnar nemur, 
heldur minna, svo að raunvextir lækka. 
Við það aukast neyzla og fjárfesting, svo 
að atvinnuástand batnar, sé ekki full at-
vinna fyrir, og þjóðartekjur hækka. Sé 
hins vegar nóg atvinna fyrir, hækkar 
verðlag í staðinn, og má þvi segja, að 
verðbólgan kyndi undir sjálfri sér, þegar 
þannig stendur á. 

Þegar frá liður, er þó hætt við, að þverr-
andi sparnaður af völdum verðbólgu komi 
niður á hagvexti. Sé verðbólgu haldið við 
vísvitandi í því skyni að halda uppi hærri 
tekjum en ella væri aflað, þ.e. halda uppi 
yfirvinnu eða annarri atvinnu, sem ella 
brygðist, þá er viðbúið, að verðbólgan 
reynist skammgóðui' vermir, ef hún bitn-
ar um siðir á hagvexti og atvinna brestur 
þá af þeim sökum. 
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