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Orka og efnahagsmál 

Þegar sagnfrœðingar frarn tíðarinnar 
líta yfir efnahagssögu þessa áratugar, 

er full ástœða til að œtla, að þeir muni 
kenna vandamál hans við fyrstu orku-
kreppurnar, sem gengið hafa yfir hinn iðn-
vædda heim, svo afdrifaríkar hafa hækkan-
ir olíuverðs undanfarinna ára þegar orðið 
fyrir efnahagsþróun veraldarinnar og fjár-
hagslega stöðu einstakra ríkja. Fyrri orku-
kreppan, sern gekk yfir á árunum 1974 og 
1975, hafði í för með sér alvarlega stöðnun 
í framleiðsluþróun, vaxandi verðbólgu og 
misvægi í greiðslujafnaðar- og gjaldeyris-
málum. Fjarri fór því, að þjóðir heimsins 
hafi verið búnar að sigrast á þessum vanda-
málum, þegar orkukreppan síðari skall á 
fyrir u.þ.b. ári síðan og hafði í för með sér 
nýja og stórfellda hækkun olíuverðlags. 

Allt útlit er fyrir, að áhrif þessa síðasta 
stökks í olíuverðlagi muni verða hin sömu 
og áður: stöðnun hagvaxtar, aukin verð-
bólga og vaxandi gjaldeyriserfiðleikar olíu-
innflutningsríkja. Ofan á þau skammtíma-
vandamál, sem slíkum sveiflum hljóta að 
vera samfara, hafa svo bætzt vaxandi á-
hyggjur manna vegna hins takmarkaða ár-
angurs, sem flest ríki hafa ennþá náð í því 
að draga úr olíunotkun. Hvorki hefur tek-

izt að draga sem skyldi úr þeirri margvis-
legu orkusóun, sem einkennir hátekjuþjóð-
félög nútimans, né að þróa orkugjafa, er 
gœtu komið í stað olíu. Má þar til dæmis 
nefna hina miklu erfiðleika og andstöðu, 
sem bygging kjarnorkuvera hefur átt að 
mæta á síðustu árum. Við slíkar aðstæð-
ur er ekki að undra, þótt vandamál og 
stefnumörkun í orkumálum hafi verið fyr-
irferðarmikil í umræðum um efnahagsmál 
hvarvetna í heiminum. En þótt mörg þess-
ara vandamádi séu alþjóðleg í eðli sínu, er 
orkubúskapur einstakra þjóða svo mismun-
andi, að í þeim efnum hlýtur hver þjóð 
að verða að marka sína eigin stefnu með 
hliðsjón af heildarstöðu sinni. 

Íslendingar hafa ekki frekar en aðrar 
þjóðir farið varhluta af þeim vandamál-
um, sem hækkun olíuverðs hefur haft í för 
méð sér. Þrátt fyrir eigin orkuframleiðslu, 
sem nú fullnægir um helmingi orkuþarfar 
þjóðarinnar, er olíuinnflutningur Íslend-
inga ennþá tiltölulega mikill, en vegna ó-
hagstæðrar verðlagningar miðað við nú-
verandi ástand á olíumörkuðum hafa verð-
hækkanir á olíu verið mun meiri hér á 
landi en víðast hvar annars staðar. Er nú 
útlit fyrir, að olíuinnflutningur muni að 



verðmœti nema nálœgt 20% af heildar-
innjlutningi ársins, en fyrir fyrri olíu-
kreppuna árið 1974 var þetta hlutfall að-
eins 8%. Síðan hækkaði það í u.þ.b. 12% 
að meðaltali á árunum 1975—1978. Er því 
hér um afdrifamikla breytingu á viðskipta-
kjörum að rœða, og hefur hlutfall olíuinn-
flutnings ekki orðið jafn hátt og á þessu 
ári síðan í kjölfar Kóreustríðsins á ár-
unum 1950—1951. Hefur þó Íslendingum 
á þessu tímabili tekizt að auka hlutdeild 
innlendrar orku, jarðhita og vatnsorku, í 
heildarnotkun þjóðarinnar og má nœrri 
geta, hvert ástand hér mundi vera í efna-
hagsmálum, ef þeirrar þróunar hefði ekki 
notið við. 

Enginn vafi er á því, að allir geta verið 
sammála um það, að frambúðarlausnar á 
þessu mikla vandamáli er aðeins að leita 
í aukinni notkun innlendra orkugjafa, 
jafnframt því sem unnið verði að því að 
tryggja Íslendingum þá olíu, sem nauð-
synlegt er að flytja inn, með sem hagstœð-
ustum skilyrðum. Enn sem komið er hafa 
Íslendingar aðeins nýtt um 6% þeirrar 
vatnsorku og jarðgufu, sem hagkvœmt má 
telja að nýta til raforkuframleiðslu, og er 
þá ótalin sú jarðhitaorka, sem nýta má 
til annarra þarfa. Öll þessi orka er í eðli 
sinu endurnýjanleg og mun þvi ekki ganga 
til þurrðar við notkun eins og þœr orku-
lindir, sem nú er fyrst og fremst treyst á í 
veröldinni. 

Þótt framtiðarhorfur Íslendinga megi 
þannig í þessum efnum teljast betri en 
flestra þjóða annarra, er nauðsynlegt að 
gera sér jafnframt grein fyrir því, hversu 
mjög viðunandi árangur á þessu sviði er 

háður heilbrigðri stefnumörkun í orku-
málum innan ramma traustrar efnahags-
stjórnar. Þótt íslenzkar orkulindir séu hag-
kvæmar til nýtingar, verða þær ekki beizl-
aðar nema með miklum tilkostnaði. Hag-
kvœmustu virkjanir verður að byggja í 
stórum áföngum, og þær krefjast því bæði 
mikils mannafla og fjármögnunar. Hag-
kvæmni þessara framkvœmda og áhrif 
þeirra á þjóðarbúskapinn fara því mjög 
eftir því, hversu vel tekst til um ákvörð-
unartöku, val og tímasetningu fram-
kvæmda, jafnframt því sem tryggja þarf, 
að þær rúmist innan þess svigrúms, sem 
þjóðin hefur á hverjum tima til fjár-
festingar og erlendrar fjármögnunar. 

Því miður hefur ekki ætið tekizt að gæta 
þessara atriða sem skyldi. Hefur þráfald-
lega verið ráðizt í framkvæmdir meira af 
kappi en forsjá og án þess að menn væru 
fúsir til þess að draga úr öðrum fjárráðstöf-
unum, svo að tryggt væri, að þessar miklu 
framkvæmdir hefðu ekki í för með sér of-
þenslu og jafnvægisleysi í þjóðarbúskapn-
um. Ekki verður í þessu efni frekar en öðr-
um bæði sleppt og haldið. Vilji Íslending-
ar nýta orkulindir sínar til aukins efna-
hagslegs öryggis og hagvaxtar á komandi 
árum, verður að gefa þeim meiri raun-
verulegan forgang en gert hefur verið síð-
ustu árin. Tryggja verður með raunhæfri 
verðlagningu og nýjum eiginfjárframlög-
um fjárhagslegan grundvöll orkuvinnslu-
fyrirtækjanna, sem nú eru flest rekin méð 
halla, en einnig verður að veita orkufram-
kvæmdum aukna hlutdeild í innlendu afla-
fé og sparnaði þjóðarbúsins. 

J. N. 



Eiríkur Guðnason: 

Framkvæmd vaxiasiefnunnar 

Í lögum um efnahagsmál o.fl. nr. 13 10. apríl 1979 kom 
fram veigamikil stefnubreyting- stjórnvalda í vaxtamálum. 
Hér er gerð grein fyrir nokkrum nýmælum á þessu sviði, 
að því er varðar ávöxtunar- og lánskjör bankakerfisins. 
Greinin er að miklu leyti samhljóða erindi, fluttu á haust-
námskeiði Bankamannaskólans 27. águst 1979. 

1. Undirstöðuatriði lánskjarastefnunnar. 
1. Ákvœði laganna. 

Í efnahagslögunum segir, að vaxta-
ákvarðanir skulu við það miðaðar, að fyrir 
árslok 1980 verði í áföngum komið á verð-
tryggingu inn- og útlána. Meginreglan 
verði sú, að höfuðstóll skuldar breytist með 
verðlagsþróun. Reglur um verðtryggingu 
skulu við það miðaðar að tryggja allt spari-
fé, sem bundið er til þríggja mánaða eða 
lengur, gegn verðrýrnun af völdum verð-
hækkana. Einnig segir, að Seðlabankinn 
skuli birta vísitölur, sem heimilt er að miða 
verðtryggingu sparifjár og lánsfjár við. 
Ennfremur heimila lögin að ákveða verð-
tryggingu í því formi, að sérstakur verð-
bótaþáttur vaxta, sem sé tengdur verðlags-
breytingum með formlegum hætti, leggist 
við höfuðstól láns eða sé hluti forvaxta. 

2. Tvenns konar verðtrygging. 
Tæknilega má koma á verðtryggingu 

fjármagns með a. m. k. tvennum hætti, 
þ. e. með vísitölubindingu og með þvi að 
láta vexti, eða hluta þeirra, ráðast af verð-
lagsbreytingum. Vísitölubinding hefur 
þann kost, að upphækkun láns vegna verð-

lagsbreytinga leggst við höfuðstól og dreif-
ist á það, sem eftir er af lánstímanum. 
Hún hentar hins vegar ekki við verðtrygg-
ingu skammtímaskuldbindinga. Slíkt 
myndi beina athvgli manna að þeim fáu 
dögum, sem vísitalan er reiknuð. Ákvarð-
anir lánastofnana og viðskiptavina þeirra 
myndu mótast af því, að þessa daga tekur 
höfuðstóll skuldar eða innstæðu stökkbreyt-
ingu, en breytist ekki þess á milli. Þetta 
kemur síður að sök, ef samið er um skuld-
bindingar til langs tíma. 

Ef verðtryggingin er hins vegar höfð í 
formi vaxta, sem ráðast af verðlagsbreyt-
ingum, tekur höfuðstóll innlána á sig jafna 
hækkun frá degi til dags og vextirnir verða 
nánast eins og vísitala, sem skráð er dag-
lega. Hægt er og að bæta hluta vaxtanna 
við höfuðstól láns og dreifa honum á láns-
tímann líkt og við visitölubundið lán. Þetta 
er gert með skiptingu vaxtanna í grunn-
vexti og verðbótaþátt eins og sýnt er í 
dæmi á bls. 6. Verðtrygging með þessum 
hætti er að því leyti vandmeðfarin, að 
vextirnir eru ákveðnir fyrirfram fyrir eitt-
hvert tímabil, áður en vitað er, hver 
verðbólgan verður á tímabilinu. 
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Grundvallaratriði lánskjarastefnu lag-
anna er, að vextir (eða grunnvextir) verði 
lágir, en höfuðstóll verðtryggður. Þegar 
hefur verið heimilað að veita lán gegn 
fullri verðtryggingu, þar sem miðað sé við 
sérstaka vísitölu, lánskjaravísitölu, og 
skulu þau vera skemmst til 4 ára og bera 
2% vexti. Verðtryggingu annarra lána svo 
og innlána í bönkum verður hins vegar 
komið á í áföngum með þvi að láta verð-
bótaþátt vaxta ráðast af verðbólgunni. Skal 
nú gerð nánari grein fyrir því, hvernig 
lánskjaravísitala og verðbótaþáttur eru 
ákveðin, en síðar verða sýnd dæmi um út-
reikning afborgana og vaxta af lánum 
með verðtryggingarskilmálum. 

3. Lánskjaravísitala. 
Með vaxtabreytingunni 1. júni sl. fengu 

innlánsstofnanir heimild til að veita vísi-
tölubundin lán. Þau eru skemmst til 4 ára 
eins og áður sagði og munu því standa 
fram yfir árslok 1980, er aðrar útlánateg-
undir og innlán eiga að ná fullri verðtrygg-
ingu. 

Í samræmi við ákvæði efnahagslaganna 
birtir Seðlabankinn lánskjaravísitölu (LV), 
og verður hún reiknuð mánaðarlega. Á bak 
við hana standa ekki sjálfstæðar verðmæl-
ingar, heldur er hún samsett af fram-
færsluvísitölu (FV) að tveim þriðju hlut-
um og byggingarvísitölu (BV) að einurn 
þriðja. FV og BV eru reiknaðar fjórum 
sinnum á ári. Þær eru aldrei reiknaðar 
samtímis, og er því hægt að taka nýtt gildi 
þeirra inn í nýju vísitöluna átta sinnum á 
ári. Þá fjóra mánuði, sem hvorug er reikn-
uð, er miðað við áætlun Þjóðhagsstofnun-
ar um gildi þeirra eftir næsta útreikning. 
Til grundvallar LV, sem tók gildi hinn 1. 
júni sl., lá FV, sem mæld var í maíbyrjun, 
og BV, mæld í marsbyrjun. Júlígildi LV 
miðaðist við sömu FV, en nýja BV. Að 
jafnaði byggist ný LV á 50 daga gömlum 
verðmælingum hverju sinni. Í viðauka A 
eru sýnd reikningsleg sambönd visitaln-
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Til ársloka 1980 mun verðbótaþáttur 
breytast í áföngum, þar til að innlán, 
bundin til 3ja mánaða, verða fullverð-
tryggð. Vextir annarra innlánaforma svo 
og útlána munu fylgja breytingum þessara 
viðmiðunarvaxta. 

Þegar aðlögunartíminn er liðinn, verða 
vextir 3 mánaða reikninga einnig ákveðn-
ir með hliðsjón af verðbólgustiginu, en þar 
sem að nokkru er stuðst við áætlaða verð-
þróun, verður nauðsynlegt að taka leiðrétt-
ingarþátt inn í myndina, þannig að verð-
rýrnun, sem verða kann á sparifé á einum 
ársfjórðungi, verði bætt á þeim næstu. 

Rétt er að skýra nánar, hvers vegna verð-
bótaþáttur verður ákveðinn á þennan hátt. 
Gerðar voru tilraunir með mismunandi út-
reikning verðbólgustigs, en margar aðferð-
ir komu til greina. Þegar mismunandi að-
ferðir eru bornar saman, verður að hafa í 
huga, að markmiðið er að ná raunveru-
legri verðtryggingu, enda þótt verðbóta-
þáttur á einhverju tímabili sé ákveðinn, 
áður en verðbólgan á því tímabili er þekkt. 
Það er því nauðsynlegt að skoða verðtrygg-
ingarárangur aðferðanna eftirá, þ. e. a. s. 
að bera saman verðbótaþátt einhvers tíma-
bils við raunverulegar verðhækkanir tíma-

bilsins. Einnig er nauðsynlegt að skoða, hve 
stórar vaxtabreytingar yrðu hverju sinni, 
því að miklar breytingar vaxta hljóta að 
teljast óheppilegar. 

Tilraunir með mismunandi aðferðir 
byggðust á vísitölum framfærslu- og 
byggingarkostnaðar á tímabilinu 1963— 
1979. Gert var ráð fyrir tvenns konar 
skekkju í spám, sem fyrir lægju. Í fyrsta 
lagi að spárnar væru yfirleitt of lágar, og 
í öðru lagi að ónákvæmni í spá væri til-
viljunarkennd vegna ófullkominna upp-
]ýsinga, þegar spárnar eru samdar. Gert 
var ráð fyrir, að báðir skekkjuvaldamir 
væm hærri í 6 mánaða spám en í 3 
mánaða spám og einnig að þeir væru því 
hærri sem verðbólgan er meiri. Verð-
tryggingarárangurinn var mældur fyrir 
hvert 3, 6 og 12 mánaða tímabil. Tilraun-
irnar sýndu, að með framangreindri aðferð 
næst mikil nákvæmni við verðtryggingu 3 
mánaða innlána. Staðalfrávik raunvaxta-
skekkju, þ.e. fráviks verðbótaþáttar frá 
vísitöluhækkun tímabilsins, voru 7,4%, 
4,6% og 2,2%, eftir því hvort mælt var í 3, 
6 eða 12 mánuði. Ársfjórðungslegar breyt-
ingar vaxta hefðu í flestum tilfellum orð-
ið innan við 5 prósentustig. Í þriðja hvert 
sinn að jafnaði hefðu vextir orðið að hækka 
eða lækka um 5—10%, og ein vaxtabreyt-
ing af hverjum tuttugu hefði orðið meiri 
en 10%. 

Að sjálfsögðu er hægt að losna við óná-
kvæmni vegna skekkju í spám með því að 
nota eingöngu þekkt gildi vísitalna, en þá 
kemur í staðinn ónákvæmni í verðtrygg-
ingu, vegna þess að tímabilið, sem verð-
bólgustigið er metið eftir. er liðið, þegar 
gildistimi nýrra vaxta hefst. Væri verð-
bólgustigið t. d. metið út frá þekktum verð-
breytingum eingöngu. hefði staðalfrávik 
verðtryggingarinnar verið 4,3% á hverju 
12 mánaða tímabili í stað 2,2%, þegar á-
ætlanir ráða matinu eins og að framan seg • 
ir. Ársfjórðungslegar breytingar vaxta 
hefðu aðeins lækkað óverulega. 
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Heildargreiðslur af láninu verða þær 
sömu, hvorri aðferðinni sem beitt er, en 
síðari aðferðin hefur þann kost að sýna 
réttar eftirstöðvar lánsins hverju sinni, auk 
þess sem verðbæturnar skiptast í réttum 
hlutföllum á vexti og afborganir. 

3. Lán með vefðbótaþœtti. 
Lögin fela í sér það nýmæli, að verðbóta-

þátt vaxta megi leggja við höfuðstól láns, 
en verðbótaþáttur vaxta hefur verið við 
lýði frá þvi i ágúst 1977. Það er mikilvæg-
ur hluti hins nýja kerfis, að grunnvextir 
séu lágir, en verðbótahluti vaxtanna greið-
ist eftir á með þeim hætti, að hann leggist 
við höfuðstól og endurgreiðslan dreifist á 
það, sem eftir er af lánstímanum. Þennan 
hátt er auðvelt að hafa á um öll ný lán 
nema stutt víxillán, af þeim verða áfram 
að vera venjulegir forvextir, eða stutt 
hlaupareikningslán, sem ekki eru ætluð til 
endurnýjunar, þegar tími þeirra rennur út. 

Af þessari meðferð leiðir, að greiðslu-
byrðin léttist á fyrri hluta lánstímans frá 
því sem var og þyngist að sama skapi á 
þeim síðari. Heildargreiðslurnar breytast í 
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Í dæminu er gert ráð fyrir, að yextir 
séu óbreyttir allan lánstímann. Þegar vext-
ir breytast, verður fyrst að reikna meðal-
vexti hvers tímabils, en að öðru leyti er 
reikningsaðferðin eins og dæmið sýnir. 
Meðalvexti má reikna þannig, að tima-
bilinu milli gialddaga er skipt niður eftir 
þeim dagafjölda, sem hver vaxtafótur hefur 
verið í gildi. Dæmi: 

4. Breyting eldri lána. 
Í fréttatilkynningu Seðlabankans, dags. 

29. maí sl., segir: „Vextir á eldri lánum 
með ákvæðum um breytilega vexti munu 
fylgja hreyfingu á almennum vöxtum, án 
þess þó að samið hafi verið um meðferð 
verðbótaþáttar með framangreindum hætti. 
Þykir því nauðsynlegt, að innlánsstofnanir 
gefi viðskiptaaðilum sínum kost á að semja 
um ný kjör á eldri lánum í samræmi við 
hin nýju lánskjör, enda séu fullnægjandi 
tryggingar fyrir hendi að mati innláns-
stofnunar." Innlánsstofnanir hafa þegar 
tekið til við að breyta ákvæðum eldri 
lána, sé þess óskað af lántakendum. 

Skuldari, sem t. d. hefur tekið vaxta-
aukalán fyrir l.júní sl., getur haft ástæðu 
til að sækja um breytta meðferð verðbóta-
þáttarins, þannig að hann dreifist jafnar 
á lánstimann. Þetta fer algjörlega eftir 
greiðslugetu skuldarans. Sjái hann fram á 
að geta staðið við umsamdar greiðslur án 

frekari fyrirgreiðslu bankakerfisins, er 
engin ástæða til breytingar. Hafi hann 
hins vegar í hyggju að sækja um ný lán 
upp i fyrstu greiðslur af eldra láninu, eins 
og algengt mun vera, er full ástæða til að 
nýta sér möguleilía á breytingu, enda upp-
fylli lánþegi skilyrði innlánsstofnunar um 
fullnægjandi tryggingar. 

5. Verdtrygging utan innlánsstofnana. 
Í grein þessari hefur verið reynt að 

skýra framkvæmd verðtryggingarákvæða 
efnahagslaganna með tilliti til kjara á inn-
og útlánum í bankakerfinu. í auglýsingu 
Seðlabankans í Lögbirtingablaðinu 30. 
maí 1979 kemur einnig fram heimild til að 
verðtryggja lán utan innlánsstofnana. 
Verðtryggingin má vera í því formi, að 
verðbótaþáttur leggist við höfuðstól eða 
að miðað sé við breytingar lánskjaravisi-
tölunnar, og gilda þá að sjálfsögðu sömu 
reiknireglur og hér hefur verið lýst. 
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Guðmundur Guðmundsson: 

Áhrif vaxtastefnunnar 

Greinin er að mildxi leyti samhljóða erindi fluttu á haust-
námskeiði Bankamannaskólans 27. ágúst 1979. 

Inngangur. 
Alþingi setti lög um stjórn efnahags-

mála o. fl. í apríl 1979. I fyrstu grein 
þeirra segir: „Meginmarkmið stefnunnar i 
efnahagsmálum eru að tryggja næga og 
stöðuga atvinnu, að Iialda verðhækkunum 
i skefjum, að stuðla að jafnvægi i viðskipt-
um við önnur lönd og greiða fyrir félags-
legum og efnahagslegum framförum og 
bættum lífskjörum alls almennings." 

Í lögunum er mælt svo fyrir að verð-
tryggingu inn- og utlána verði komið á i 
áföngum fyrir árslok 1980. Skulu reglur 
um verðtryggingu einkum við það miðaðar 
að tryggja allt sparifé sem bundið er til 
þriggja mánaða eða lengur gegn verðrýrn-
un af völdum verðhækkana. Framkvæmd 
vaxtaákvæða laganna er nánar lýst í (2). 

Hér verður reynt að meta hvað líklegt sé 
að leiði af framkvæmd verðtryggingará-
kvæða laganna með hliðsjón af stefnunni 
sem lýst er í fyrstu grein. Helsta tæki 
okkar til þess verður samanburður við 
fyrri reynslu. Hér verður fyrst og fremst 
fjallað um íslensk gögn. Þar sem við höfum 
aldrei áður reynt að koma á raunvaxta-
stefnu við 30—60% verðbólgu verða álykt-
anir óhjákvæmilegar dálitið óbeinar. Aðr-
ar þjóðir hafa reyndar gert eitthvað svip-
að og hér stendur til í vaxtamálum. Sam-
anburður við reynslu þeirra hefur þó lítið 

gildi nema kynna sér einnig aðra þætti 
efnahagsmála þeirra, einkum utanríkis-
verslun og peningamál, og höfum við ekki 
gert það. Gert verður ráð fyrir að skatta-
lögum Verði breytt til samræmis við raun-
vaxtastefnu efnahagsmálalaganna. 

Raunvextir eru mat á breytingu á verð-
mæti fjár sem hlítir gefnum nafnvöxtum. 
Þeir fást með því að bera saman nafnvexti 
og verðbólgu. Við mælum hana hér með 
framfærslu- og byggingarvísitölu á hlið-
stæðan hátt og gert er við vísitölur verð-
bótaþáttar og verðtryggingar. Mynd 1 sýn-
ir árlega meðalnafnvexti og meðalraun-
vexti heildarinnlána frá ársbyrjun til árs-
loka 1960—1978 ásamt verðhækkun 
samkvæmt ofangreindri vísitölu og hækk-
un raungildis heildarinnlána. 

Það kemur fram á myndinni að nafn-
vextir hafa lengst af verið lægri en verð-
bólga og raunvextir þvi neikvæðir. Annað 
mikilvægt atriði er að breytingar nafn-
vaxta frá ári til árs eru miklu minni en 
raunvaxta. Frá árinu 1973 hefur árleg 
verðbólga verið hærri og raunvextir lægri 
en nokkurt áranna 1960—1972. 

Hlutfall heildarinnlána og þjóðarfram-
leiðslu er sýnt á mynd 2. Gildi þjóðarfram-
leiðslu um áramót er metið með aðferð 
skyldri þeirri sem lýst er í (4). 
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Peningamagn og viðskiptajöfnuður. 
Hér verður ekki gerð tölfræðileg könnun 

á samböndum stærðanna sem línuritin 
sýna. En í (5) er fjallað þannig um sam-
band peningamagns við vísitölu fram-
færslukostnaðar og fleiri stærðir. Orðið 
peningamagn er hér notað um summu 
allra innstæðna og seðla og myntar í um-
ferð. Kemur þar fram að mikið af breyt-
ingum á raungildi peningamagns má skýra 
með breytingum á verðþróun. Ef litið er á 
útkomur einstakra ára virðist stundum 
einnig nærtækt að skýra frávik þessa sam-
bands með breytingum á raungildi þjóð-
arframleiðslu, en ekki er um tölfræðilega 
marktæka reglu að ræða þegar öll árin eru 
tekin með. Í aðalatriðum ætti hliðstætt 
samband að ríkja milli bankainnstæðna 
og raunvaxta eins og þeir eru metnir hér. 

(Seðlavelta er minna en 10% af peninga-
magni og verðbreytingar yfirgnæfa vaxta-
breytingar i raunvöxtum þetta tímabil.) 

Það er að sjálfsögðu nærtækt að ætla 
að bankainnstæður lækki að verðmæti 
þegar vextir dragast aftur úr verðbólgu, 
en hækki ef raunvextir hækka. Línuritin 
á myndum 1 og 2 styðja þetta og sömuleið-
is kannanir í (1) og (5). Við ályktum því 
að verðmæti heildarinnstæðna í bönkum 
og sparisjóðum muni hækka við að fram-
kvæma vaxtastefnu efnahagsmálalag-
anna. Líklega er vænlegast að huga að 
hlutfalli þjóðarframleiðslu og peninga-
magns til að meta hvað hækkunin verði 
mikil. Auk myndar 2 látum við töflu um 
þessar stærðir á Norðurlöndum fljóta með. 

Við höfum enga reynslu af vöxtum og 
verðbólgu sem sveiflast saman um 
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30—60% á ári. En verði vextir á þriggja 
mánaða reikningum að jafnaði hinir sömu 
og verðbólga, ársreikningar eitthvað hærri 
og vextir af almennu sparifé t. d. 5% lægri, 
væru það betri kjör en sparifjáreigendur 
hafa átt kost á hér síðan 1960 nema í 
stuttan tíma í senn. Ef hlutfall þjóðarfram-
leiðslu og peningamagns færðist aftur í 
sama horf og það var árin 1960-—1972 
þyrftu innstæður að hækka kringum 30% 
umfram verðbólgu og framleiðsluaukn-
ingu. 

Hækkun peningamagns var ekki talin 
meðal markmiða stefnunnar í efnahags-
málum í upphafi laganna. Við þurfum þvi 
að huga nánar að því hvernig hún fer 
fram. Er þá hentugt að hafa hliðsjón af 
eftirfarandi töflu: 

Helstu þættir í breytingum á peninga-
magni. 
Viðbót 

Útflutningur vöru og þjónustu 
Erlend lán 
Útlánaaukning innlánsstofnana 
Útlánaaukning Seðlabanka 

Frádráttur 
Innflutningur vöru og þjónustu 
Vextir og afborganir af erl. lánum 

Summa liðanna sem bætast við pen-
ingamagn og sparifé svarar noldmrn veg-
inn til stærðar sem við höfum kallað pen-
ingaútstreymi og notað talsvert við rann-
sóknir á sambandi peningastærða við aðr-
ar þjóðhagsstærðir eins og lýst er i (3) og 
(5). Það er ein besta stærð, sem völ er á til 
að skýra breytingar innflutnings þótt 
fleira komi þar að sjálfsögðu við sögu, og 
einnig er marktækt orsakasamband milli 
peningaútstreymis og verðbólgu. 

Þegar litið er til skamms tíma, t. d. eins 
árs eða minna, ráða útflutningur og inn-
flutningur mestu um breytingar á peninga-
magni, bæði peningaupphæð og raungildi. 
Hins vegar eru það fyrst og fremst erlend 
lán og útlánaaukning innlánsstofnana sem 
standa að baki hækkun peningamagns og 
sparifjár þegar litið er til langs tíma. 

Sá liður töflunnar sem ótviræðust hef-
ur tengsl við raunvexti ætlum við að sé 
innflutningur. Þegar lítil tök eru á að 
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geyma peninga þannig að þeir haldi 
nokkurn veginn kaupmætti sínum kjósa 
menn heldur að njóta þess undir eins sem 
hægt er að fá fyrir þá. Þannig hefur hin 
mikla rýrnun á verðmæti fjár sem geymt 
er í innlánsstofnunum áreiðanlega aukið 
innflutning vöru og þjónustu undanfarin 
ár. 

Þegar dregur úr innflutningi vegna 
hærri raunvaxta hækka bankainnstæður, 
miðað við óbreytta liði sem bætast við pen-
ingamagn. Útlán eru hluti af peningaút-
streyminu og eðlilegt er að þau hækki líkt 
og innstæður. Þar þarf því að lækka annað 
á móti til að innflutningsaukning vegna 
hærra peningaútstreymis geri ekki að engu 
samdráttinn sem leiðir af raunvaxtahækk-
un. Nærtækasta aðferð til að draga úr pen-
ingaútstreymi væri þarna að minnka er-
lendar lántökur, enda vex innlent lánsfé. 
Reyndar mætti einnig koma í veg fyrir 
að peniningaútstreymi hækkaði með mikilli 
innlánabindingu. En hlutfall innstæðna og 
þjóðarframleiðslu er nú lágt miðað við 
fyrri tíma eða önnur Norðurlönd. Sama 
gildir um útlán. Það væri því fremur ill 
nauðsyn en æskilegt markmið að koma i 
veg fyrir að þau hækkuðu í samræmi við 
í innstæðuaukningu. 

Niðurstaðan af þessari athugun er sú, 
að raunvaxtastefnan getur „stuðlað að 
jafnvægi í viðskiptum við önnur lönd". 
Þetta gerir hún þó ekki nema ráðstafanir 
verði gerðar til að koma í veg fyrir að 
hún auki peningaútstreymi. 

Útlán. 
Það er minna gagn af reynslu fyrri ára 

til að meta viðbrögð lántakenda en spari-
fjáreigenda við vaxtastefnu laganna. Með 
stuttum undantekningum hafa raunvextir 
útlána verið neikvæðir og meiri en nóg 
eftirspurn að öllum fáanlegmn lánum. Lít-
il ástæða virðist til að óttast að lántakendur 
skorti að þvi fé sem lagt verður inn með-
an raunvextir eru neikvæðir að nokkru 
ráði. Lögin kveða aðeins á um vexti inn-

lána sem bundin eru til þriggja mánaða 
eða lengri tíma og virðast ætla afurðalán-
um sérstaka meðferð. Það er þvi ekki ljóst 
enn hvað raunvextir annarra útlána verða 
háir. Við fulla verðtryggingu má búast við 
að eftirspurn að lánum verði miklu næmari 
fyrir breytingum raunvaxta en verið hef-
ur. Hagvöxtur hefur að meðaltali verið 
rúm 4% á ári tvo síðustu áratugi, en mjög 
ójafn bæði í tíma og milli atvinnuvega. 
Möguleikum atvinnurekenda til að nýta 
lánsfé á gróðavænlegan hátt hlýtur að 
fækka ört við hvern hundraðshluta sem 
raunvextir hækka þegar þeir fara yfir núll, 
einkum þau tímabil sem hagvöxtur er und-
ir meðallagi. Raunvaxtabreytingar geta þvi 
orðið miklu áhrifameira tæld til að stjóma 
eftirspurn að lánsfé en þeir hafa verið. 
Haldist áfram jafn há og óregluleg verð-
bólga og hér hefur ríkt undanfarin ár er 
óhjákvæmilegt að raunvextir útlána verði 
stundum nokkru hærri eða lægri en ætl-
ast er til við ákvörðun þeirra, þótt reynt 
sé að velja sem nákvæmasta aðferð til að 
miða vaxtaákvarðanir við eins og lýst 
er i (2). Vegna lágra raunvaxta hefur 
verið gróðavænlegt að festa lánsfé í var-
anlegum verðmætum og fast sótt eftir 
lánum til slíkra framkvæmda. Er þvi 
stundum haldið fram að þetta skapi mikla 
eftirspurn að vinnuafli og stuðli þannig 
að verðbólgu. Við fulla verðtryggingu er 
ekki fýsilegt að leggja í annað en sæmilega 
arðbæra fjárfestingu. Hins vegar verður 
þá meira lánsfé á boðstólum, Er því varla 
ljóst hvaða áhrif raunvaxtastefna hefur á 
heildarfjárfestingu og eftirspurn að 
vinnuafli. 

Horfur á hagkvæmari fjárfestingu eru 
veigamikil rök fyrir að taka upp raun-
vaxtastefnu. Aukinn hagvöxtur sem af því 
leiðir getur „greitt fyrir félagslegum og 
efnahagslegum framförum og bættum lífs-
kjörum alls almennings". Það sem helst 
þarf að gæta að til að raunvaxtastefna 
stuðli að þessum árangri er að vextir verði 
ekki of háir. Nafnvaxtagreiðslur ætti að 
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hætta að draga frá skattskyldum tekjum 
því að ella græða margir lántakendur á-
fram á verðbólgu og því meira sem hún er 
hærri. Skattafrádráttur vegna vaxta um-
fram fulla verðtryggingu dregur hins vegar 
úr þeim vandkvæðum sem stafa af óhjá-
kvæmilegri ónákvæmni við ákvörðun 
raunvaxta. 

Áhrif vaxtabreytinganna á útlán og 
fjárfestingu verða hvergi nærri öll komin 
fram fyrir lok ársins 1980. Atvinnurekstur 
hefur nú lítið rekstrarfé og eftirspurn að 
rekstrarlánum er varla eins næm fyrir 
vaxtabreytingum og fjárfesting. Við höfum 
nú lengi búið við fyrirkomulag þar sem 
fjárfesting hefur miðast við að lítil lán 
væri að fá i bönkum en mikill verðbólgu-
gróði af þeim sem tækist að kría út. Ekki 
virðist ólíklegt að það taki okkur lengri 
tima en hálft annað ár að laga fjárfesting-
aráform að ástandi þar sem engan verð-
bólgugróða er að hafa. Það tekur líka sjálf-
sagt talsvert lengri tíma að verðmæti 
heildarinnlána og útlána nái eðlilegri upp-
hæð við fulla verðtryggingu. 

Verðbólga. 
Erfiðara er að meta hvaða áhrif raun-

vaxtastefna hefur á verðbólgu en við-
skiptajöfnuð. Helstu hugmyndum um or-
sakir verðbólgu er lýst í (6). Hún er ekki 
jafn nátengd neinni auðmældri stærð og 
innflutningur peningaútstreymi. Raunar 
er nokkurt samband með verðbólgu og pen-
ingaútstreymi og eykur það enn nauðsyn 
á að koma í veg fyrir að vaxtahækkanir 
auki það. 

Við höfum gert ráð fyrir að vaxtahækk-
unin leiði til mikillar aukningar peninga-
magns. Sú skoðun að þetta stuðli að verð-
bólgu á sér talsverða stoð í hagfræðikenn-
ingum, en enga í íslenskum hagtölum 
1960—1978 eins og rakið er í (5). 

Vel má gera ráð fyrir að kostnaðarauki 
lántakenda vegna hærri vaxta leiði til verð-
hækkana hliðstætt og hærri skattar, laun 
eða hráefnisverð. Þar sem heildarútlán 

eru um 20% af þjóðarframleiðslu á ári 
mætti lauslega meta að fyrir hverja 1% 
vaxtahækkun þyrfti að hækka verð um 
0,2% til að bæta allan kostnaðaraukann. 
Þetta er þó ofmat, þar sem skuldunautarnir 
eiga einnig innstæður sem njóta góðs af 
vaxtahækkun. 

Í því vaxtakerfi sem við höfum búið við 
rann verðbólgugróði til lántakenda, en 
ákaflega ójafnt vegna þess hve verðbólg-
an er breytileg. Innstæðueigendur urðu 
fyrir hliðstæðu, óreglulegu tapi. Nafnvext-
ir hafa hins vegar verið ákaflega siöðugir. 
Við framkvæmd laganna hverfur verð-
bólgugróði lántakenda, og nafnvextir og 
þar með upphæðir vaxta og afborgana 
verða mjög breytilegir. Það gildir líklega 
nokkuð almennt um efnahagskerfi á borð 
við það sem við búum við, að stórar 
sveiflur ýti undir verðbólgu. Þær skapa 
misræmi, og vegna tregðu á að lækka 
verð er það jafnað með hækkunum 
til þeirra sem dragast aftur úr. Sennilega 
hafa þó raunvaxtasveiflurnar undanfarin 
ár haft lítil áhrif af þessu tagi vegna sam-
takaleysis sparifjáreigenda. Stórar nafn-
vaxtabreytingar verða fremur tilefni 
krafna um verðhækkanir af hálfu lántak-
enda. Ógerlegt verður að láta vísitölu verð-
bótaþáttar fylgja verðbólgu nákvæm-
lega, enda enginn einhlítur mælikvarði til 
á hana. Þegar veröbólga er á bilinu 30— 
60% er líka óhjákvæmilegt að hún sé 
ósamstíga í mikilvægum framleiðslugrein-
um, ekki síst milli þeirra sem framleiða 
íyrir innanlands- og utanlandsmarkað. 
Þannig gæti mat á vísitölu verðbótaþáttar 
sem færi nærri „meðalverðbólgu" vel legið 
10% yfir eða undir verðhækkunum ein-
hverrar framleiðslugreinar í nokkra mán-
uði. Þetta getur orðið einn helsti vandi við 
framkvæmd raunvaxtastefnu ef ekki dreg-
ur úr verðbólgu. Þarf að leysa hann innan 
bankakerfisins til að bæta ekki nýjum 
þætti við víxlgengisverðbólgu okkar. Þarna 
gætu möguleikar á ríflegri rekstrarlánum 
vegna meiri innlána komið sér vel. 

FJÁRMÁLATÍÐINDI 
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Gylfi Þ. Gislason: 

Ísland, Fríverzlunarsamiökin 
og Efnahagsbandalagið 

Eftirfarandi grein er samhljóða erindi, er flutt var á ráð-
stefnu Félags ísl. iðnrekenda á Þingvöllum laugardag-
inn 12. maí sl. 

Marshallaðstoðin og Efnahagssamvinnu-
stofnun Evrópu. 

Þegar víðtæk og djúpstæð viðfangsefni, 
ekki sizt á sviði efnahagsmála, eru til um-
fjöllunar, er hætt við því, bæði hér og ann-
ars staðar, að horft sé fyrst og fremst til 
dagsins í gær og til morgundagsins, þegar 
um þau er rætt og afstaða tekin til þeirra. 
Hitt er of oft vanrækt að líta á málin í ljósi 
langvinnrar söguþróunar og reyna að meta 
áhrif þeirrar afstöðu, sem tekin er, í langri 
framtíð. 

Við lok heimsstyrjaldarinnar síðari, 
mestu styrjaldar í sögu mannkyns, reis 
ný Evrópa úr rústum, Evrópa, sem bar 
annan svip og gerólíkan þeim, sem mótað 
hafði lönd og þjóðir þessarar álfu fyrir 
styrjöldina. 

Í lok fyrri heimsstyrjaldar mótaði 
hefndarhugur sigurvegara í garð hinna 
sigruðu að verulegu leyti nýskipan mála 
að styrjöldinni lokinni. Það þurfti kjark-
mikla gáfumenn, spámenn eins og John 
Maynard Keynes, til þess að gagnrýna 
ákvarðanir sigurvegaranna um skaðabóta-
greiðslur hinna sigruðu. Þær ráðstafanir 
reyndust hafa hörmulegar afleiðingar og 
áttu eflaust sinn þátt í efnahagserfiðleik-

um og atvinnuleysi þeirra ára, sem á eftir 
komu, og studdu að eflingu nasismans i 
Þýzkalandi. 

Eftir síðari heimsstyrjöldina kom í ljós, 
að valdamenn meðal sigurvegara höfðu 
lært mikið af þessari reynslu. Nú var það 
ekki æðst boðorða að lumbra á hinum 
sigruðu. Þvert á móti. skyldi boðorð dags-
ins vera samhjálp um allsherjar endur-
reisn. Í fyrstu hlaut framkvæmd slíks boð-
orðs að vera fólgin í aðstoð þeirra, sem 
væru aflögufærir, til hinna, sem þurftu á 
hjálp að halda, hvort sem um sigraða eða 
sigurvegara væri að ræða. 

Þessi nýi og gerbreytti hugsunarháttur 
kom. fyrst og fremst fram í því, að í stað 
skyldu til skaðabóta í lok fyrri heims-
styrjaldarinnar kom eftir hina siðari til-
boð Bandarikjanna til Evrópu, bæði þeirra 
Evrópuþjóða, sem lutu i lægra haldi i styrj-
öldinni, og hinna, sem voru i hópi sigur-
vegara, um stórfellda efnahagsaðstoð, Mar-
shall-aðstoðina svo nefndu. Þetta tilboð 
Bandaríkjanna til Evrópu hafði heimssögu-
lega þýðingu. Allar þjóðir Vestur-Evrópu 
tóku boðinu. Árið 1948 var komið á fót 
í París Efnahagssamvinnustofnun Evrópu 
til þess að veita viðtöku efnahagsaðstoð 
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Bandaríkjanna og skipuleggja hagnýtingu 
hennar til efnahagsendurreisnar álfunn-
ar eftir eyðileggingu styrjaldarinnar. En 
Efnahagssamvinnustofnunin setti sér jafn-
framt víðtækari markmið. Hún beitti sér 
fyrir því, að endurreisnarstarfið færi fram 
á grundvelli síaukins viðskiptafrelsis og 
frjálsari gjaldeyrisviðskipta. Hún beitti sér 
fyrir afnámi hvers konar hafta á viðskipt-
um og kom á fót marghliða greiðslukerfi. 
Án Marshall-aðstoðarinnar á árunum 
1948—1953 og starfsemi Efnahagssam-
vinnustofnunarinnar hefði endurreisn Evr-
ópu ekki orðið slík sem hún varð í raun 
og veru. 

Stofnun Efnahagsbandalags Evrópu. 
Það samstarf Evrópuríkja, sem grund-

völlur var lagður að innan Efnahagssam-
vinnustofnunar Evrópu, varð til þess að 
afla þeirri skoðun vaxandi fylgis, að enn 
nánara samstarf Evrópuríkja í viðskipta-
og efnahagsmálmn væri nauðsynlegt til 
þess að efla stjórnmálaeiningu álfunnar og 
tryggja henni eðlileg áhrif á gang heims-
mála. Án slíkrar samvinnu gætu Evrópu-
lönd ekki keppt á efnahagssviði við stór-
veldin tvö, Bandaríkin og Sovétríkin, og 
þá ekki heldur varðveitt stjórnmálaáhrif 
sín á gang heimsmála. Jafnframt tók þeirri 
skoðun að vaxa fylgi, að náin efnahags-
samvinna komi ekki að fullu gagni, nema 
yfirstjórn efnahagsmála sé að verulegu 
leyti fengin í hendur sameiginlegum 
bandalagsstofnunum í stað þess að vera 
að öllu leyti á valdsviði hvers ríkis um sig. 

Fyrsta skrefið, sem stigið var í þessa 
átt, var stofnun Kola- og stálbandalags 
Evrópu, sem tók til starfa 1952. Jafnframt 
var haldið áfram umræðum um nauðsyn 
þess að stofna til hliðstæðrar samvinnu á 
æ fleiri sviðum efnahagslífsins. Árið 1955 
efndu þau sex ríki í Vestur-Evrópu, sem 
stofnað höfðu Kola- og stálbandalagið, til 
ráðstefnu í Messina á Ítalíu. Var þar tekin 
sú ákvörðun að halda áfram á sömu braut 

og stofna til víðtæks efnahagsbandalags, er 
hafa skyldi að uppistöðu sameiginlegan 
markað fyrir öll viðskipti landanna. Bret-
ar tóku í fyrstu þátt í viðræðunum um 
þessa nýju og stórauknu efnahagssam-
vinnu, en hættu þeirri þátttöku í árslok 
1955. Sexveldin héldu samningum sínum 
hins vegar áfram og náðu samkomulagi 
rúmu ári síðar. Hinn 25. marz 1957 var 
undirritaður í Róm samningur milli Frakk-
lands, Italíu, Þýzkalands, Belgiu, Hollands 
og Luxemborgar um stofnun Efnahags-
bandalags Evrópu, EBE. Bandalagið tók 
til starfa 1. janúar 1958. Jafnhliða var 
komið á fót Kjarnorkubandalagi Evrópu. 

Kjarni Rómarsamningsins var, að í að-
ildarríkjunum skyldi komið á fót sam-
eiginlegum vörumarkaði. Á 12—15 árum 
skyldi komið á algjöru tollabandalagi að-
ildarríkjanna. Skyldi þetta gerast í áföng-
um, sem hægt skyldi bæði að stytta og 
lengja. Varð sú raunin á, að þeir voru 
styttir. Til þess að sem mestur árangur 
næðist af hinum sameiginlega vörumark-
aði, var gert ráð fyrir náinni efnahags-
samvinnu á öðrum sviðum og sett ítarleg 
ákvæði um sameiginlega stjórn bandalags-
ins. Þegar samningurinn væri kominn til 
fullra framkvæmda, mættu engin höft vera 
á hreyfingu vinnuafls, þjónustu og fjár-
magns. Marka skyldi sameiginlega stefnu 
á sviði landbúnaðarmála og sjávarútvegs-
mála. Samkeppni skyldi ekki takmörkuð. 
Aðildarríkin áttu að samræma stefnu sína 
á sviði efnahagsmála og löggjöf sína, að 
svo miklu leyti sem nauðsynlegt væri, til 
þess að reglurnar um sameiginlega mark-
aðinn nytu sín. Komið skyldi á fót félags-
málasjóði til að efla atvinnu í þeim iðn-
greinum og á þeim landssvæðum, þar sem 
sameiginlegi markaðurinn ylli röskun. 
Stofnaður skyldi fjárfestingarbanki, er 
hefði það hlutverk að veita lán til fram-
kvæmda í litt iðnvæddum landshlutum, 
draga úr aðlögunarerfiðleikum vegna sam-
eiginlega markaðarins og veita lán til stór-
framkvæmda. 
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Stefna Íslendinga í efnahagsmálum á 
árunum 1945—1960. 

Hugsandi mönnum í Evrópu og raunar 
um heim allan gat ekki dulizt, að með 
undirritun Rómarsamningsins í marz 1957 
hafði gerzt heimssögulegur atburður á sviði 
efnahagsmála. Hér á Íslandi höfðu tæpu 
ári áður átt sér stað miklar breytingar í 
íslenzkum stjórnmálum. Á árunum 1950 
—56 höfðu Sjálfstæðisflokkur og Fram-
sóknarflokkur haft samstarf um ríkisstjórn, 
fyrri árin þrjú undir forsæti Steingríms 
Steinþórssonar, en síðari þrjú árin undir 
forsæti Ólafs Thors. Í upphafi fyrra stjórn-
artímabilsins hafði verið gerð tilraun til 
þess að móta nýja efnahagsstefnu. Þótt við-
skiptakjör Íslendinga gerbreyttust í lok 
heimsstyrjaldarinnar og öll viðhorf í efna-
hagsmálum þjóðarinnar væru allt önnur 
á fyrstu árunum eftir stríðið en þau höfðu 
verið fyrir styrjöldina og á stríðsárunum 
sjálfum, var enn haldið óbreyttu því gengi, 
sem skráð hafði verið vorið 1939. Þá hafði 
gengi íslenzkrar krónu verið lækkað í fyrsta 
skipti eftir að sjálfstæð skráning krónunn-
ar var tekin upp árið 1923. Vorið 1939 
var gengi krónunnar lækkað um 18%, ekki 
vegna yfirvofandi styrjaldarhættu, eins og 
stundum virðist álitið, heldur til þess að 
vinna bug á þeim efnahagserfiðleikum, 
sem þjóðin hafði átt við að stríða allan 
fjórða áratuginn i kjölfar heimskreppunn-
ar miklu og reynt hafði verið til þessa að 
ráða við með innflutnings- og gjaldeyris-
höftum fyrst og fremst. Ekki aðeins geng-
inu hafði verið haldið óbreyttu fyrstu fimm 
árin eftir að heimsstyrjöldinni siðari lauk, 
með þeim afleiðingum meðal annars, að 
hinn mikli gjaldeyrisvarasjóður, sem þjóð-
in hafði eignazt á styrjaldarárunum, svo 
að segja gufaði upp eins og dögg fyrir sólu 
á skömmum tíma eftir styrjöldina, heldur 
hafði þeim höftum á sviði gjaldeyris- og 
innflutningsmála og þeim verðlagsákvæð-
um, sem voru nauðsynleg á styrjaldarár-
unum, verið haldið og meira að segja hert 
mjög verulega á þeim. Fáeinum árum 

eftir styrjaldarlok var jafnvel komið á 
skömmtun hér á Íslandi, samtímis þvi sem 
verið var að aflétta skömmtun í Evrópu-
ríkjum, og hert á verðlagseftirliti og fjár-
festingareftirliti. 

En 1950 skyldi breytt um stefnu. Gengi 
krónunnar var lækkað um 42,6%. Gerðar 
voru ráðstafanir til þess að auka frelsi á 
sviði innflutnings- og gjaldeyrismála og 
aflétta verðlagshömlum. 

Þessi stefnubreyting bar því miður ekki 
þann árangur, sem til var ætlazt. Annars 
vegar var ástæðan sú, að viðskiptakjör 
breyttust mjög til hins verra á fyrstu ár-
um sjötta áratugarins. Hins vegar var þess 
ekki gætt að styðja stefnuna í gengismál-
um og innflutnings- og gjaldeyrismálum 
með slíkri stefnu í fjármálum ríkisins, 
bankamálum og vaxtamálum, sem ynni 
gegn óhagstæðum viðskiptajöfnuði. Ekki 
voru heldur gerðar ráðstafanir til þess að 
koma upp nægilegum gjaldeyrisvarasjóði, 
til að unnt væri að viðhalda frjálsum gjald-
eyrisviðskiptum. Svo fór því, að þegar á 
árinu 1951 varð að hverfa frá þessari 
stefnu í grundvallaratriðum. Var það fy rst 
gert með því að taka upp tvöfalda gengis-
skráningu með bátagjaldeyriskerfinu svo 
nefnda, draga jafnframt úr innflutnings-
frelsi og herða aftur verðlagseftirlit. 

Í kosningum sumarið 1956 gerðu Fram-
sóknarflokkur og Alþýðuflokkur með sér 
algjört kosningabandalag í því skyni að 
freista þess að ná hreinum meirihluta á 
Alþingi. Það tókst ekki. Ýmsir telja eina 
ástæðu þess vera þá, að fyrir kosningarnar 
klauf hópur Alþýðuflokksmanna undir 
forystu Hannibals Valdimarssonar sig út 
úr Alþýðuflokknum og myndaði ný stjórn-
málasamtök með Sameiningarflokki al-
þýðu — Sósíalistaflokknum, undir nafninu 
Alþýðubandalag. Alþýðubandalagið hlaut 
mun meira þingfylgi en Sósíalistaflokkur-
inn hafði haft áður. Eftir kosningarnar 
myndaði Hermann Jónasson samstjórn 
Framsókarflokks, Alþýðubandalags og Al-
þýðuflokks. Sú ríkisstjórn breytti ekki 



stefnu þeirri, sem fylgt hafði verið í efna-
hagsmálum, í neinum grundvallaratriðum. 
Gengisskráningrinni var haldið óbreyttri. 
Þar eð gengi krónunnar var augljóslega 
skráð of hátt, var úr þvi bætt eins og áður 
með flóknu kerfi útflutningsbóta, sem afl-
að var fjár til með kerfi innflutningsgjalda. 
Gjaldeyris- og innflutningshöftum var 
haldið og sömuleiðis höftum á fjárfestingu 
og verðlagshömlum. 

Ég átti sæti í þeirri ríkisstjórn, sem Her-
mann Jónasson myndaði sumarið 1956, og 
fór fyrst og fremst með menntamál og iðn-
aðarmál. Á þeim árum var mögulegt að fela 
einstökum ráðherrum að fara með tiltekin 
málefni eða málefnaflokka, þótt þau 
heyrðu ekki til aðalráðuneytum þeirra. 
Jafnan var gefinn út forsetaúrskurður um 
starfsskiptingu ráðherra að tillögu forsæt-
isráðherra. Var þar talið upp, hvaða mál 
heyrðu undir hvern ráðherra, og kom þá 
oft fyrir, að einstök mál væru falin viss-
um ráðherrum, þótt embættislega væri um 
þau fjallað í öðrum ráðuneytum en þeim, 
sem voru aðalráðuneyti hlutaðeigandi ráð-
herra. Við stjórnarmyndunina 1956 var 
svo kveðið á í forsetaúrskurði um starfs-
skiptingu ráðherra samkvæmt tillögu for-
sætisráðherra, Hermanns Jónassonar, að 
allar alþjóðastofnanir á sviði fjármála og 
viðskipta skyldu vera í mínum verkahring. 
Átti þetta t. d. við um Alþjóðabankann og 
Alþjóðagjaldeyrissjóðinn og Efnahagssam-
vinnustofnunina í París, en um málefni 
þessara stofnana var að sjálfsögðu fjallað 
embættislega í Viðskiptaráðuneytinu, þá 
eins og nú. 

Umrœður um fríverzlunarsvœði í Evrópu. 
Með þessum hætti atvikaðist það, að það 

féll í minn hlut að fjalla um þau nýju 
viðhorf í viðskiptamálum Íslendinga, sem 
sköpuðust við stofnun Efnahagsbandalags-
ins, þegar frá upphafi. Strax eftir undir-
ritun Rómarsamningsins vorið 1957 komst 
mikill skriður á viðræður um viðskipta-
mál Vestur-Evrópu yfirleitt, og fóru þær 

fyrst og fremst fram innan Efnahagssam-
vinnustofnunar Evrópu í París. Þegar á 
því ári hóf Efnahagssamvinnustofnunin að 
undirlagi Breta athugun á skilyrðum þess 
að tengja þetta nýja tollabandalag öðrum 
aðildarríkjum Efnahagssamvinnustofnun-
arinnar. 

Yfirstjórn þeirrar stofnunar ákvað að 
efna til viðræðna um stofnun svo nefnds 
fríverzlunarsvæðis, sem tæki til allra að-
ildarríkja Efnahagssamvinnustofnunar-
innar. 

Meginhugmyndin var sú, að öll ríki 
Efnahagssamvinnustofnunarinnar skyldu 
gera með sér viðskiptasáttmála þess efnis, 
að felldir yrðu niður tollar og höft af við-
skiptum ríkjanna innbyrðis, en hverju rík 
skyldi hins vegar frjálst að ákveða tolla 
sína gagnvart þeim ríkjum, sem ekki stæðu 
að samkomulaginu. Þessar viðræður innan 
Efnahagssamvinnustofnunarinnar báru 
ekki árangur, og lauk þeim seint á árinu 
1958. Orsök þess, að þannig fór, má eink-
um telja, að aðildarríki Efnahagsbanda-
lagsins og þá sérstaklega Frakkland kröfð-
ust þess, að öll aðildarriki fríverzlunar-
svæðisins tækju á sig svipaðar skuldbind-
ingar og lönd Efnahagsbandalagsins hefðu 
tekið á sig. Til þessa voru ríkin, sem utan 
Efnahagsbandalagsins stóðu, og þó sér í 
lagi Bretland ekki reiðubúin. Aðalágrein-
ingsefnin voru samræming tollanna gagn-
vart löndum utan fríverzlunarsvæðisins, 
stefnan í landbúnaðarmálum og það, 
hvernig stjórn fríverzlunarsvæðisins skyldi 
hagað. Efnahagsbandalagsríkin töldu nauð-
synlegt, að um tollabandalag yrði að ræða, 
þ. e. bandalag, sem hefði sameiginlegan toll 
gagnvart löndum utan samtakanna, og 
vildu því yfirleitt hafa efnahagssamvinn-
una sem nánasta og víðtækasta og í sem 
mestu samræmi við ákvæði Rómarsáttmál-
ans. Hin ríkin vildu hins vegar, að hin 
nýju samtök yrðu fríverzlunarsvæði, þar 
sem hvert land héldi tollum sínum gagn-
vart löndum utan samtakanna og sam-
vinna á öðrum sviðum efnahagsmála yrði 
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ekki eins náin og innan Efnahagsbanda -
lagsins. 

Ísland hafði gerzt aðili að Efnahagssam-
vinnustofnun Evrópu þegar við stofnun 
hennar. Sú aðild varð Íslendingum mikil-
væg og reyndist okkur gagnleg á margan 
hátt. Á árunum 1948—1953 urðu Íslend-
ingar aðnjótandi rausnarlegrar efnahags-
aðstoðar Bandaríkjanna, sem m. a. var not-
uð til þess að koma hér á fót áburðarverk-
smiðju og sementsverksmiðju. Þá höfðu 
Íslendingar margvíslegt hagræði af þvi 
greiðslukerfi, sem stofnunin kom á fót 
og leysti af hólmi þá tvihliða viðskipta- og 
greiðslusamninga, sem áður höfðu verið 
grundvöllur milliríkjaviðskiptanna. Þetta 
kerfi hafði sérstaklega mikla þýðingu fyr-
ir Íslendinga vegna þess, að okkur henta 
ekki mikil kaup í ýmsum þeirra landa, 
þar sem góður markaður er fyrir útflutn-
ingsvörur okkar. Fyrir forgöngu Efnahags-
samvinnustofnunarinnar afnámu svo að 
segja öll aðildarríki stofnunarinnar inn-
flutningshöft á sjávarafurðum öðrum en 
nýjum fiski. 

Íslenzk stjórnvöld tóku þátt í þeim við-
ræðum, sem fram fóru innan Efnahags-
samvinnustofnunarinnar á árunum 1957 
og 1958 um stofnun fríverzlunarsvæðis 
allra aðildarríkja stofnunarinnar. Augljóst 
var, að þar var um að ræða mál, sem mjög 
snerti viðskiptahagsmuni Íslendinga. Ef 
keppinautar okkar í fiskútflutningi og 
markaðslönd okkar yrðu ein viðsldptaheild, 
en við stæðum utan hennar, hlaut aðstaða 
okkar í samanburði við keppinautana mjög 
að versna. Værum við hluti af slíku frí-
verzlunarsvæði, mundum við annars veg-
ar öðlast aðgang að mörkuðum þess, en 
hins vegar verða að fá viðurkenningu á 
sérstöðu okkar að ýmsu leyti. Átti það 
raunar ekki við um Ísland eitt, að sérstaða 
væri nauðsynleg. Ýmsar aðrar þjóðir, svo 
sem Grikkir, Írar, Portúgalsmenn og Tyrk-
ir, töldu sig einnig þurfa á ýmiss konar 
sérstöðu að halda, ef af stofnun friverzl-
unarsvæðis yrði. 

Stofnun Fríverzlunarsamtaka. Evrópu. 
Friverzlunarumræðurnar fóru út um 

þúfur í árslok 1958. Á það reyndi aldrei, 
hvort við hefðum getað fengið viðurkemi-
ingu á þeirri sérstöðu okkar, sem lögð hafði 
verið áherzla á í viðræðunum. En mér 
er þó óhætt að segja, að í undirbúnings-
viðræðunum virtist ríkja skilningur á sér-
stöðu okkar sem og þeirra landa annarra, 
sem ég nefndi hér að framan. 

Þegar ljóst var orðið, að ekki mundi 
takast að koma á fót fríverzlunarsvæði 
allra aðildarríkja Efnahagssamvinnustofn-
unarinnar, hófu sjö af aðildarríkjum henn-
ar viðræður sin á milli um stofnun frí-
verzlunarsamtaka. Þessi lönd voru Aust-
urríki, Bretland, Danmörk, Noregur, Port-
úgal, Sviss og Svíþjóð. Þau náðu samkomu-
lagi og undirrituðu sáttmála sin á milli 
í Stokkhólmi 4. janúar 1960. Stokkhólms-
sáttmálinn svo nefndi fjallaði fyrst og 
fremst um. afnám tolla og viðskiptatálm-
ana milli aðildarríkjanna. Ákvæði hans 
taka aðallega til viðskipta með iðnaðarvör-
ur, en sérreglur gilda um viðskipti með 
landbúnaðarvörur og sjávarafurðir. Sum-
ar sjávarafurðir, svo sem freðfiskur, voru 
þó þar taldar til iðnaðarvarnings, og giltu 
um viðskipti rneð þær sömu reglur og við-
skipti með iðnaðarvörur, þótt sérreglur 
giltu að vísu um innflutning freðfisks til 
Bretlands. 

Tilgangurinn með stofnun þessara sam-
taka landanna sjö, Fríverzlunarsamtaka 
Evrópu, EFTA, var tvíþættur. Annars veg-
ar vildu aðildarríkin styrkja stöðu sína í 
samkeppninni við Efnahagsbandalagsríldn 
með því að veita hvert öðru tollalækkanir, 
sem sexveldin yrðu ekki aðnjótandi. Hins 
vegar vildu bau styrkja sameiginlega samn-
ingsaðstöðu sina, ef til þess kæmi, að reynt 
yrði að koma á allsheriarsamkomulagi um 
viðskiptamál í Vestur-Evrópu. 

Með stofnun Fríverzlunarsamtakanna 
var Vestur-Evrópa klofin í tvær viðskipta-
heildir. Þrettán aðildarríki Efnahagssam-
vinnustofnunar Evrópu höfðu skipað sér 
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í tvær fylkingar, sex í aðra, en sjö í hina. 
Fimm aðildarríki Efnahagssamvinnustofn-
unarinnar, Grikkland, Írland, Ísland, 
Spánn og Tyrkland, stóðu utan beggja 
bandalaganna. Finnar, sem voru ekki að-
ilar að Efnahagssamvinnustofnun Evrópu, 
sóttu brátt um aukaaðild að Friverzlunar-
samtökunum, og tókust samningar um það 
efni um mitt ár 1961. 

Þegar á árinu 1961 hafði hvort banda-
lagið um sig lækkað tolla innbyrðis um 
30%. Misræmið í tollum milli bandalag-
anna var því orðið tilfinnanlegt og hlaut 
að valda samdrætti í viðskiptum milli Evr-
ópuþjóðanna frá því, sem ella hefði getað 
orðið. Í Vestur-Evrópu varð þess vegna 
vaxandi hætta á efnahagssundrungu. í 
kjölfar hennar mátti búast við sundrungu 
í stjórnmálum. Meðal stjórnmálamanna í 
Evrópu óx því mjög áhugi á, að reynt væri 
til þrautar að kanna, hvort ekki væri unnt 
að brúa það bil, sem skapazt hafði, og sam-
eina Vestur-Evrópu á viðskiptasviðinu. 

Á síðari hluta árs 1960 og fyrri hluta 
árs 1961 fóru fram ítarlegar, en óform-
legar umræður milli Breta og Frakka um 
þessi mál. Í kjölfar þeirra viðræðna lýsti 
McMillan, forsætisráðherra Breta, því 
yfir í neðri málstofu brezka þingsins 31. 
júlí 1961, að ríkisstjórn sín hefði í hyggju 
að sækja um fulla aðild að Efnahagsbanda-
lagi Evrópu. Í því fólst, að brezka rikis-
stjórnin taldi Fríverzlunarsamtökin sem 
slik ekki eiga að freista þess að ná sam-
komulagi við Efnahagsbandalagið, heldur 
ætti hvert ríki um sig að sækja um þess 
konar aðild að bandalaginu, sem það teldi 
sér henta, en um tvenns konar aðild gat 
verið að ræða, fulla aðild eða svo nefnda 
aukaaðild. Litlu síðar óskuðu bæði Danir 
og írar fullrar aðildar að Efnahagsbanda-
laginu, og í maí 1962 sóttu Norðmenn um 
fulla aðild. Féllst bandalagið á að hefja 
viðræður við allar þessar þjóðir um fulla 
aðild þeirra að Efnahagsbandalaginu. í 
desember 1961 höfðu þrjú aðildarríki Frí-
verzlunarsamtakanna, sem öll fylgdu hlut-

leysisstefnu í utanríkismálum, þ. e. Aust-
urríki, Sviss og Svíþjóð, sótt um aukaaðild 
að Efnahagsbandalaginu. Spánn sótti enn 
fremur um aukaaðild, og Portúgal æskti 
tengsla við Efnahagsbandalagið án þess að 
taka fram, á hvaða grundvelli þau skyldu 
vera. Grikkland gerðist aukaaðili að banda-
laginu, og Tyrkland sótti um slíka aðild. 
Aukaaðildarsamningar voru gerðir við 
átján Afríkuríki, sem áður höfðu verið ný-
lendur Belga og Frakka. Þrjú lönd utan 
Evrópu, Ísrael, Íran og Líbanon, óskuðu 
viðræðna um tengsl við Efnahagsbandalag-
ið. Finnland og Ísland voru einu löndin í 
Vestur-Evrópu, sem ekki höfðu æskt 
neinna tengsla við Efnahagsbandalagið. 

Þegar hafinn var undirbúningur að 
stofnun Fríverzlunarsamtaka sjöveldanna, 
var Íslendingirm ekki boðið að taka þátt 
í þeim undirbúningi né heldur Grikkjum, 
Írum og Tyrkjum. Að því er Íslendinga 
snerti, var meginástæðan eflaust sú, að 
EFTA var fyrst og fremst ætlað að vera 
fríverzlunarsvæði með iðnaðarvörur og 
ekki ætlað að taka nema að takmörkuðu 
leyti til landbúnaðar- og sjávarafurða. 
Vegna deilunnar, sem þá var við Breta 
um útfærslu Íslendinga á fiskveiðilög-
sögu sinni í 12 mílur, hefði og varla komið 
til greina, að Bretar og Íslendingar gætu 
talið sig eiga heima í einu og sama við-
skiptabandalagi. Efnahagskerfi Íslendinga 
á þeim tíma var og með þeim hætti, að 
stofnaðild þess að EFTA hefði verið óhugs-
andi. Ísland eitt þessara ríkja hafði algjör-
lega óraunhæfa gengisskráningu og bjó við 
mjög víðtækt kerfi útflutningsstyrkja og 
innflutningsgjalda samfara ströngum 
gjaldevris- og innflutningshöftum. Slíkt 
efnahagskerfi hefði með engu móti getað 
fallið inn í þann ramma, sem stofnríki 
EFTA miðuðu við. 

Stofnun viðskiptabandalaganna tveggja 
gat og í fyrstu ekki haft mikil áhrif á ut-
anríkisviðskipti Íslendinga. Stafaði þetta 
af því, að tollalækkanir innan bandalag-
anna áttu sér stað smám saman, og hins 
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vegar skyldi sameiginlegur tollur EBE á 
sjávarafurðir ekki byrja að koma til fram-
kvæmda fyrr en í ársbyrjun 1962. Þar að 
auki mátti búast við, að nokkur dráttur yrði 
á því, að bandalagið markaði stefnu sína í 
sjávarútvegsmálum. Íslenzka ríkisstjórnin 
taldi því rétt að bíða átekta um skeið, en 
láta vinna hér innan lands að athugun-
um á áhrifum hinna nýju viðhorfa á ís-
lenzka utanríkisverzlun og íslenzkan þjóð-
arbúskap yfirleitt. Komst skriður á þetta 
starf síðari hluta árs 1960 og var það unn-
ið á vegum embættismannanefndar, sem 
komið hafði verið á fót í sambandi við 
friverzlunarumræðurnar árið 1957. 

Ný stefna í efnahagsmálum á Íslandi. 
Svo sem kunnugt er fór stjórn Hermanns 

Jónassonar frá völdum seint á árinu 1958 
vegna ágreinings um stefnuna í efnahags-
málum innan lands. Tók þá við völdum 
minnihlutastjórn Alþýðuflokksins undir 
forsæti Emils Jónssonar og sat að völd-
um í eitt ár. Á þessu ári var kjördæma-
skipun breytt í núverandi horf með stjórn-
arskrárbreytingu, og fóru í því sambandi 
fram tvennar alþingiskosningar á árinu 
1959. Efnahagsvandinn innan lands var 
leystur með bráðabirgðaráðstöfunum sum-
arið 1959. Að afloknum haustkosningun-
um á þvi ári blasti efnahagsvandinn inn-
an lands enn við. Grundvallarspurningin 
var þá sú, hvort fylgja ætti enn þeirri 
stefnu, sem í aðalatriðum hafði verið fylgt 
frá stríðslokum, þ. e. að halda of hárri 
skráningu á gengi krónunnar, en reyna 
að leiðrétta það misræmi, sem af þvi hlyt-
ist, með kerfi útflutningsbóta og innflutn-
ingsgjalda samfara verulegum höftum í 
utanrikisviðskiptum og hömlum í verð-
lagsmálum. 

Niðurstaðan varð sú, að Sjálfstæðisflokk-
ur og Alþýðuflokkur sömdu um myndun 
samsteypustjórnar undir forsæti Ólafs 
Thors og jafnframt um gagngerar breyt-
ingar á stefnunni í efnahagsmálum, rót-
tækustu breytingar, sem nokkur ríkisstjórn 

hér á landi hefur gert á sviði efnahags-
mála. Opinbert gengi krónunnar var lækk-
að um 57%, en það hafði auðvitað verið 
óraunhæft. Jafnframt var útflutningsbóta-
og innflutningsgjaldakerfið afnumið. Los-
að var að mestri um höft á sviði gjald-
eyris- og innflutningsmála. Ákveðið var 
að beita markvissri stefnu í fjármálum rík-
isins, bankamálum og vaxtamálum í því 
skyni að stuðla að því, að það markmið 
gengisskráningarinnar næðist, að greiðslu-
iöfnuður við útlönd væri hagstæður og 
þjóðin eignaðist hæfilegan gjaldeyrisvara-
sjóð. Sjálfvirkt kerfi launahækkana i kjöl-
far breytinga á vísitölu framfærslukostn-
aðar var afnumið. 

Ég tók talsverðan þátt í að móta þessa 
stefnu, en í hinni nýju samsteypustjórn 
fór ég með viðskiptamál auk menntamála. 
Ekki hvað sízt féll það í minn hlut að afla 
því fylgis í Alþýðuflokknum, að slikri stefnu 
væri framfylgt, en það hlaut að teljast 
mikil og vandasöm ákvörðun fyrir flokk, 
sem hafði í 2% ár átt aðild að rikisstjórn, 
sem fylgdi allt annarri efnahagsstefnu. 
Niðurstaða okkar í Alþýðuflokknum varð, 
að sú stefna hefði ekki gefizt vel, hún hefði 
brugðizt, og að það væri skylda okkar að 
gera umfangsmikla tilraun til þess að gera 
hagkerfið heilbrigt og leggja grunclvöll að 
varanlegum framförum og traustum hag-
vexti. Mér er ekki heldur nein launung 
á því, að ein af ástæðum þess, að ég taldi 
hina nýju stefnu nauðsynlega, var einmitt 
sú, að ég þóttist sjá fram á, að á þeim ára-
tug, sem væri að byrja, mundu verða mikl-
ar breytingar á viðskiptaaðstöðu Íslendinga 
vegna þeirrar þróunar, sem hafin var í 
viðskiptamálum Vestur-Evrópu. Ef haldið 
hefði verið fast við óraunhæfa gengisskrán-
ingu, útflutningsbóta- og innflutnings-
gjaldakerfi og haftakerfi, hefði verið óhugs-
andi fyrir Íslendinga að taka með nokkr-
um hætti þátt í þeirri þróun, sem hafin 
var í Vestur-Evrópu og hvíldi öll á mark-
aðsbúskap og tiltölulega frjálsum viðskipt-
um. 
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Í mínum augum var því stefnubreyt-
ingin nauðsynleg forsenda þess, að Íslend-
ingar gætu orðið hlutgengur aðili í alþjóð-
legri samvinnu á sviði viðskiptamála, 
hvernig svo sem heppilegast væri að haga 
þeirri aðild. 

Viðskiptahagsmunir Íslendinga í 
Vestur-Evrópu. 

Ég gat þess áðan, að áhyggjur manna 
í Vestur-Evrópu vegna viðskiptaklofnings-
ins hefðu farið vaxandi, eftir því sem tolla-
lækkuninni innan bandalaganna miðaði 
áfram. Í ársbyrjun 1961 var talið, að í 
undirbúningi væru viðræður um einhvers 
konar sameiningu bandalaganna. Ríkis-
stjórnin tók það til athugunar, hvort ráð-
legt væri að leita aðildar að EFTA. Til-
gangurinn hefði fyrst og fremst verið sá 
að öðlast samstöðu með EFTA-löndunum 
í samningum við EBE, svo og að leita hag-
kvæmrar lausnar innan EFTA á sérstök-
um vandamálum okkar í því skvn:, að sú 
lausn yrði fordæmi, er lagt yrði til grund-
vallar í samningum við EBE. Um vorið 
varð hins vegar ljóst, að Fríverzlunarsam-
tökin mundu ekki semja sem heild við 
Efnahagsbandalagið, heldur mundu ein-
stök lönd þess hvert um sig leita aðildar 
að bandalaginu eða tengsla við það og 
freista þess að fá hvert í sínu lagi lausn 
á sérvandamálum sínum. 

Þegar svo var komið, taldi ríkisstjórnin 
það ekki geta verið til gagns, að Ísland 
leitaði aðildar að EFTA. Hins vegar leit-
aði ríkisstjórnin vorið 1961 samráðs við 
helztu hagsmunasamtök í landinu um hin 
nýju viðhorf í þessum málum. Um mitt 
árið var vitað, að Bretar og Danir hefðu 
afráðið að sækja um aðild að EBE og að 
ýmsar aðrar þjóðir mundu æskja viðræðna 
við bandalagið. Ríkisstjórnin taldi rétt, að 
Íslendingar byggju sig undir að geta tekið 
þátt í slíkum viðræðum, ef til kæmi. Þess 
vegna var leitað álits hagsmunasamtak-
anna á því, hvort Ísland ætti að leita við-
ræðna um tengsl við bandalagið, að sjálf-

sögðu þó án allra skuldbindinga. Voru full-
trúar hagsmunasamtakanna, að undan-
skildum fulltrúa Alþýðusambands Íslands, 
hlynntir því, að svo yrði gert. Reyndin 
varð hins vegar sú, að engar sameiginleg-
ar viðræður fóru fram, heldur viðræður 
milli Efnahagsbandalagsins og hvers ein-
staks ríkis, sem um aðild eða önnur tengsl 
hafði sótt. Ríkisstjórnin taldi þvi ekki 
ástæðu til að hafast frekar að í málinu að 
sinni. 

Þar eð gert var yfirleitt ráð fyrir, að 
fyrr eða síðar yrðu Bretar og fleiri þjóðir 
í Fríverzlunarsamtökunum aðilar að Efna-
hagsbandalaginu, héldu umræður um þessi 
mál öll og aðstöðu Íslands í því sambandi 
áfram hér á landi. Menn virtust yfirleitt 
sammála um, að Íslendingar gætu ekki 
látið svo sem þeim væri þessi þróun með 
öllu óviðkomandi. Það var augljóst, að ein-
angrun á sviði viðskipta mundi verða þjóð, 
sem flytur út um það bil 40% af þjóðar-
framleiðslu sinni, of dýrkeypt. 

Ættu Íslendingar að eiga aðild að þess-
ari þróun, komu frá fræðilegu sjónarmiði 
séð þrír möguleikar til greina: Í fyrsta 
lagi full aðild að Efnahagsbandalaginu, í 
öðru lagi aukaaðild að því, en ákvæði Róm-
arsamningsins um aukaaðild voru mjög 
almenns eðlis og þess vegna erfitt að vita, 
hvað í aukaaðild gæti falizt, og í þriðja 
lagi tollasamningur við Efnahagsbanda-
lagið. Um þessar þrjár leiðir áttu sér stað 
miklar umræður hér á landi. "Ýmsir and-
stæðingar þáverandi stjórnvalda töldu rík-
isstjórnina eða að minnsta kosti sterk öfl 
innan stjórnarflokkanna stefna að fullri 
aðild, hvað svo sem þau segðu. Aðrir töldu 
hyggilegast að kanna rækilega, hvað í 
aukaaðild gæti falizt. og var það í raun 
og veru stefna stjórnvalda. Enn aðrir töldu 
tollabandalag skynsamlegustu leiðina. Það 
voru þeir, sem gerðu sér ljóst, að Íslend-
ingar gætu ekki látið sig þróunina í við-
skiptamálum Vestur-Evrópu bókstaflega 
engu skipta, en vildu hafa tengslin við 
Efnahagsbandalagið sem minnst. 
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Viðrœður við Efnahagsbandalagið og 
aðildarríki þess. 

Í september 1961 sátum við Gunnar 
Thoroddsen fjármálaráðherra ársfund Al-
þjóðagjaldeyrissjóðsins og Alþjóðabankans, 
sem þá var haldinn í Vínarborg. Ákveðið 
hafði verið að nota þetta tækifæri til við-
ræðna við prófessor Erhard, efnahagsráð-
herra Þýzkalands, og embættismenn hans 
um þau vandamál, sem stofnun viðsldpta-
bandalaganna bakaði Íslandi. Vegna þing-
kosninganna í Þýzkalandi kom Erhard 
ekki til Vínarborgar, en bauð okkur hins 
vegar að koma til Bonn til viðræðna þar. 
Átti það sér stað í lok september, og tóku 
ásamt okkur þátt í þeim Jónas H. Haralz, 
sem þá var ráðuneytisstjóri í viðskiptaráðu-
neytinu, og Pétur J. Thorsteinsson sendi-
herra. Þessum viðræðum var fylgt eftir 
með viðræðimi íslenzkra og þýzkra emb-
ættismanna í Bonn í nóvember 1961. Feng-
ust í þeim viðræðum ítarlegar og gagn-
legar upplýsingar um afstöðu Efnahags-
bandalagsins og þá sér í lagi Þjóðverja. 

Síðan ákvað ríkisstjórnin, að við .Tónas 
H. Haralz skyldum heimsækja höfuðborg-
ir allra Efnahagsbandalagsríkjanna til þess 
að kynna vandamál og sérstöðu Íslands í 
sambandi við þróun viðskiptamálanna og 
jafnframt framkvæmdastjórn Efnahags-
bandalags Evrópu í Brússel. Þá er þess 
og að geta, að vandamál Íslands höfðu 
verið kynnt og skýrð rækilega á fundum 
viðskiptamálaráðherra Norðurlanda, sem 
á þessum árum höfðu með sér náið sam-
band einmitt vegna þróunarinnar í við-
skiptamálum Vestur-Evrópu. Enn fremur 
hafði verið rætt við framkvæmdastjórn Fri-
verzlunarsamtakanna í Genf. 

Jónas H. Haralz skrifaði mjög ítarlega 
skýrslu um viðræður þær, sem fram fóru 
við ráðherra Efnahagsbandalagsríkjanna 
og æðstu stjórn Efnahagsbandalagsins. Sú 
skýrsla hefur aldrei verið birt, en mér 
þykir nú rétt að skýra frá því, sem í henni 
segir um viðhorf íslenzku ríkisstjórnarinn-
ar. Þar segir: 

„Í öllum viðtölunum gerði Gylfi Þ. 
Gíslason grein fyrir vandamálum Íslands 
vegna tilkomu og væntanlegrar stækkun-
ar Efnahagsbandalags Evrópu. Aðalatriði 
þess, sem hann sagði, voru eftirfarandi: 

Ísland hefur öldum saman haft náin við-
skiptaleg, stjórnmálaleg og menningarleg 
tengsl við Evrópu. Það hefur tekið þátt í 
því nána samstarfi Evrópuþjóðanna og At-
lantshafsríkjanna, sem til var stofnað að 
styrjöldinni lokinni, og verið aðili að Efna-
hagssamvinnustofnun Evrópu og Atlants-
hafsbandalaginu frá upphafi. Íslendingar 
hafa filgzt vandlega með þeirri þróun, 
sem átt hefur sér stað í viðskipta- og efna-
hagsmálum álfunnar undanfarin ár. Þeim 
er ljóst, hversu mikla þýðingu það nána 
samstarf hefur, sem til hefur verið stofn-
að innan Efnahagsbandalagsins. Hins veg-
ar er ekki ljóst, hvernig Ísland, vegna mik-
illar sérstoðu sinnar á mörgum sviðum, 
getur tekið þátt í þessu samstarfi, og er 
því hætta á, að landið fjarlægist önnur 
Evrópuriki, ekki aðeins á viðskiptasviðinu, 
heldur einnig á hinu pólitíska og menn-
ingarlega sviði. 

Hinn sameiginlegi tollur Efnahags-
bandalagsins hefur mikil áhrif á útflutn-
ing Íslands. Um 60% af útflutningi lands-
ins fara til Efnahagsbandalagssvæðisins, 
eins og það væntanlega verður að stækk-
un bandalagsins lokinni, og á þessu svæði 
mun sameiginlegi tollurinn leiða til þess, 
að meðaltollur hækkar úr 6% í 11%. Enn 
alvarlegra er þó, hversu hár tollurinn er 
af frystum fiski (18%), og mun þessi hái 
tollur koma í veg fvrir það, að Íslendingar 
geti hagnýtt sér ört vaxandi markað fyrir 
þessa vöru innan bandalagsins. Þar 
bætist, að efnahagsleg framþróun Íslands 
hlýtur framvegis að byggjast meir og meir 
á nýjum greinum útflutnings. Kemur þá 
fvrst og fremst til greina iðnaður á grund-
velli orkulinda landsins, til dæmis alum 
inium-vinnsla. Einnig á þessum sviðum 
mun sameiginlegi tollurinn skapa mikla 
erfiðleika. 
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Íslenzka ríkisstjórnin hefur enn ekki 
myndað sér skoðun á því, hvers konar 
tengsla við bandalagið Ísland myndi helzt 
óska. Hins vegar er það ljóst, að mörg 
atriði Rómarsamningsins eiga ekki við ís-
lenzka staðhætti. Vegna fámennis þjóðar-
innar og vegna þess, hversu mjög afkoma 
hennar er háð sjávarútvegi, geta Íslending-
ar ekki leyft útlendingum jafnan rétt á 
við Íslendinga til atvinnurekstrar í land-
inu né leyft frjálsar hreyfingar vinnuafls 
og fjármagns. Ekki geta Íslendingar held-
ur vikið frá stefnu sinni varðandi 12 mílna 
fiskveiðitakmörkin. Að lokum sagði Gylfi 
Þ. Gislason, að erindi sitt væri það fyrst 
og fremst að kynna málstað Íslands. Hann 
hefði engar tillögur fram að færa varð-
andi lausn þeirra né byggist hann heldur 
við, að aðildarríkin eða framkvæmda-
stjórnin gæti að svo stöddu borið fram 
slíkar tillögur. Á hinn bóginn vildi hann 
gjarna fá að kynnast sjónarmiðum þess-
ara aðila, þannig að auðveldara yrði fyrir 
íslenzku ríkisstjórnina að mynda sér skoð-
un um það, hvaða lausnir á vandamálum 
Íslands kæmu til greina." 

Um viðbrögð þeirra aðila, sem rætt var 
við, en í öllum löndunum var þar um að 
ræða ráðherra og embættismenn þeirra og 
æðstu menn framkvæmdastjórnar Efna-
hagsbandalagsins, segir meðal annars í 
skýrslunni: 

„Látinn var í ljós mikill skilningur á 
vandamálum Íslands og mikill velvilji í 
þess garð. Það var viðurkennt, að Ísland 
ætti kröfu til þess sem Evrópuríki og sem 
aðili að samstarfi Evrópu og Atlantshafs-
ríkjanna, að vandamál þess væru athuguð 
og reynt að finna á þeim viðunandi lausn. 
Jafnframt var það viðurkennt, að fámenni 
landsins og einhæfni atvinnulífs þess og 
náttúruauðlinda sköpuðu því mikla sér-
stöðu, sem taka yrði tillit til við lausn 
þessara vandamála." 

Í viðræðunum kom jafnframt fram, að 
Efnahagsbandalagið taldi tollasamning 
varla koma til greina til lausnar á vanda-

málum Íslands á þessum tíma. Segir um 
þetta atriði í skýrslu Jónasar H. Haralz: 

„Þjóðverjar og framkvæmdastjórar 
Efnahagsbandalagsins telja fulla aðild 
varla koma til greina með þeim undanþág-
um, sem Íslendingar telja sér nauðsyn-
legar. Á hinn bóginn telja þeir ekki, að 
tollasamningur innan GATT geti gefið 
Íslendingum viðhlítandi lausn á vanda-
málum sínum. Telja þeir hæpið, að veru-
legar tollalækkanir fengjust með slíkum 
samningi, og benda enn fremur á, að hann 
mundi sennilega ekki ná til ýmissa vöru-
tegunda, sem gætu orðið þýðingamiiklar 
útflutningsvörur Íslendinga. Þá mundi 
slíkur samningur vera uppsegjanlegur með 
stuttum fyrirvara og því ekki mynda nægi-
lega traustan grundvöll fyrir efnahagsþró-
un landsins í framtíðinni. Loks mundi Ís-
land ekki geta hlotið neina aðild að hinni 
sameiginlegu stefnu bandalagsins í sjáv-
arútvegsmálum, ef tengsl þess við banda-
lagið væru takmörkuð við tollasamning-
inn einan." 

Frakkar neita Bretum um aðild að 
Efnahagsbandalaginu. 

Hér innan lands fóru og fram viðtæk-
ar athuganir á þessum málum. Vorið 1961 
var komið á fót starfshópum, sem í áttu 
sæti fulltrúar hagsmunasamtaka ásamt 
embættismönnum, og skyldu þeir fjalla 
um vandamálið á einstökum sviðum. Voru 
starfshóparnir 5 og fjölluðu um sjávarút-
vegsmál, iðnaðarmál, landbúnaðarmál, 
félags- og vinnumarkaðsmál og viðskipta-
og tollamál. 

Þrónn mála í Evrópu varð hins vegar 
önnur en flestir höfðu gert ráð fvrir. Ég 
gat þess áðan, að sumarið 1961 sóttu Bret-
ar, Danir og Irar um aðild að Efnahags-
bandalaginu. Síðar óskuðu Norðmenn eftir 
samningum um aðild og Svíar eftir samn-
ingum um aukaaðild. Eftir langvinnt 
samningaþóf lauk málum þannig, að 
franska ríkisstjórnin tók ákveðna afstöðu 
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gegn aðild Breta i ársbyrjun 1963, og var 
þvi allt málið úr sögunni um sinn. 

Vorið 1967 ákvað brezka ríkisstjórnin á 
nýjan leik að leita fyrir sér um aðild að 
Efnahagsbandalaginu. Lögðu þeir og síð-
an Danir, Norðmenn og Írar fram form-
legar beiðnir um samninga um aðild. Þess-
ir samningar hófust í raun og veru aldrei, 
því að í desember 1976 lýsti Frakklands-
forseti yfir synjun við aðild Breta að 
bandalaginu í annað sinn. 

Breytt aðstaða Íslendinga. 
Þessi þróun mála í Vestur-Evrópu hlaut 

að sjálfsögðu að breyta mjög aðstöðu Ís-
lendinga og hafa áhrif á stefnu þeirra. 
Raddir höfðu verið uppi um það hér, fyrst 
og fremst af hálfu þeirra, sem höfðu viljað 
leysa vanda Íslendinga með tollasamning-
um, en ekki neins konar aukaaðildartengsl-
um við Efnahagsbandalagið, að tryggja 
hagsmuni Íslendinga á grundvelli GATT, 
þ. e. alþióðasamningsins um tolla- og við-
skipti. Ísland hafði í marz 1964 gerzt 
bráðabirgðaaðili að þessum samningi, en 
tveim árum áður hafði Bandaríkjaþing að 
frumkvæði Kennedys forseta samþykkt 
heimildarlöggjöf um lækkandi tolla í marg-
hliða samningum, og var Íslandi boðin að-
ild að þessum svo nefndu Kennedy-við-
ræðum 1963. Þessum samningaviðræðum 
lauk 1967, og varð Ísland þá fullgildur að-
ili að GATT. Í lokasamningnum var að 
vísu um að ræða nokkra bót á tollakjör-
um íslenzks útflutnings til Bandaríkjanna, 
en mjög óverulegar tollalækkanir gagnvart 
Efnahagsbandalaginu og Bretlandi gegn 
tilsvarandi lækkun íslenzkra tolla. Þegar 
1967 var því augljóst, að hér var ekki um 
að ræða leið, sem leyst gæti vanda Íslend-
inga vegna tilkomu viðskiptabandalaganna 
í Vestur-Evrópu. 

Sá vandi varð nú smám saman æ tilfinn-
anlegri. Tollur á freðfiski í Bretlandi var 
10%. Norðmenn þurftu þar hins vegar 
engan toll að greiða, þar eð þeir voru að-
ilar að Friverzlunarsamtökunum. Í Efna-

hagsbandalaginu var upphaflega 18% 
tollur á freðfiski, en hafði verið lækkaður 
niður í 15% í Kennedy-viðræðunum. Í 
báðum bandalögunum var um að ræða 
verulega tolla á t. d. rækju, lagmeti, fiski-
mjöli og lýsi. Þessir tollar rýrðu augljós-
lega þjóðartekjur Íslendinga. Hitt var þó 
enn alvarlegra, að franitíðaraðstaða Íslend-
inga á þessum mörkuðum hlaut að telj -
ast í hættu. Það var ekki aðeins, að ólik-
legt væri, að Íslendingar gætu tekið þátt í 
því að sinna aukinni eftirspurn eftirsjávar-
afurðum á þessum mörkuðum, heldur virt-
ist minnkandi hlutdeild þeirra í innflutn-
ingi þessara landa líklegasta niðurstaðan. 
í báðum bandalögunum var og tollur á 
innflutningi ýmiss iðnaðarvarnings frá 
löndum utan bandalaganna. Hér á landi 
var mönnum smám saman að verða það 
æ ljósara, að ættu Íslendingar að geta 
vænzt áframhaldandi aukningar þjóðar-
tekna og aukins hagvaxtar, væri ekki nægi-
legt að byggja í jafnríkum mæli á auð-
lindum sjávarins og átt hefði sér stað und-
anfarna áratugi. Hér yrði einnig til að 
koma hagnýtíng á annarri helztu auðlind 
Íslendinga, orkunni í fallvötnum og jarð-
varaia. Í því sambandi yrði að koma á 
fót nýjum iðngreinum, sem hagnýtt gætu 
sér skilyrði Íslands til framleiðslu á ódýrri 
orku. Jafnframt var mönnum að verða 
ljóst, að framleiða mætti ýmsan iðnvarn-
ing til útflutnings í litlum og meðalstór-
um fyrirtækjum með hagnýtingu sérhæfðs 
vinnuafls, sem hér væri fyrir hendi, en 
á allri slíkri iðnaðarframleiðslu, bæði 
þeirri, sem grundvallaðist á orkunotkun, 
og hinni, sem byggði á sérhæfðu vinnu-
afli, var tollur í báðum bandalögunum. 
ef um var að ræða innflutning frá löndum 
utan þeirra. 

Allt þetta skapaði ný viðhorf fyrir fs-
lendinga. Í bráð virtist ekki lengur hægt 
að gera ráð fyrir því, að Efnahagsbanda-
lagið stækkaði með beinni eða óbeinni sam-
einingu bandalaganna tveggia. Það úrræði 
fyrir Íslendinga, sem einkum hafði verið 



ÍSLAND, FRÍVERZLUNARSAMTÖKIN OG EFNAHAGSBANDALAGIÐ 189 

kannað, það sem af var áratugnum, þ. e. 
einhvers konar aukaaðild að stækkuðu 
Efnahagsbandalagi, virtist ekki lengur 
koma til greina. 

Af þessum sökum var það, að ríkisstjórn-
in stakk upp á því við þingflokkana í des-
ember 1967, að þeir kæmu á fót nefnd 
til þess að ræða hugsanlega aðild Íslands 
að Fríverzlunarsamtökum Evrópu, og féll-
ust þingflokkarnir á þá tillögu. Niðurstaða 
málsins varð sú, að hinn 12. nóvember 
1968 samþykkti Alþingi tillögu til þings-
ályktunar um heimild ríkisstjórnarinnar 
til að sækja um aðild Íslands að EFTA. 
Afgreiðsla málsins á Alþingi fór þannig. 
að fulltrúar Framsóknarflokks og Alþýðu-
bandalags í utanríkismálanefnd fluttu til-
lögu um frestun á málinu. Hún var felld 
með 33 atkvæðum gegn 21. Gegn henni 
greiddu atkvæði allir þingmenn stjórnar-
flokkanna og auk þeirra Hannibal Valdi-
marsson, en með henni þingmenn Fram-
sóknarflokksins og þingmenn Alþýðu-
bandalagsins, að Hannibal Valdimarssyni 
frátöldum. Tillagan sjálf var síðan sam-
þykkt með 35 atkvæðum gegn 14. Þeir. 
sem samþykktu tillöguna, voru allir þing-
menn Sjálfstæðisflokks og Alþýðuflokks 
og auk þeirra Hannibal Valdimarsson, 
Björn Jónsson og Hjalti Haraldsson, sem 
þá sat á þingi sem varamaður fvrir Al-
þýðubandalagið. Gegn henni greiddu at-
kvæði 14 þingmenn Framsóknarflokks og 
Alþýðubandalags. 

Samningarnir við Fríverzlunarsamtökin 
um aðild Íslands hófust í EFTA-ráðinu 
23. janúar 1969 með ræðu, þar sem ég 
kynnti sjónarmið Íslendinga. Niðurlagsorð 
min þá voru þessi: 

„Viðskipti Íslands beinast í þrjár áttir, 
til Vestur-Evrópu og þá fyrst og fremst 
til EFTA-landanna, til Norður-Ameríku 
og til Austur-Evrópu. Okkur er áreiðan-
lega öllum ljóst, að þegar yfir langan tíma 
er litið, sigla tengsl á öðram sviðum í 
kjölfar viðskiptatengsla. Ef viðskiptatengsl 
minnka, minnka smám saman menning-

artengsl og stjórnmálatengsl. Það er ein-
dregin skoðun min og islenzku rikisstjórn-
arinnar, að í raun og veru séu efnahags-
vandamálin, sem leysa þarf í sambandi 
við aðild Íslands að EFTA, smávægileg í 
sambandi við vandamálin á sviði stjórn-
mála og varnarmála, sem hætt er við að 
smám saman komi upp, ef efnahagsvanda-
málin verða látin óleyst og Ísland verður 
áfram utan viðskiptasamvinnu í Vestur-
Evrópu. Ef Íslendingar eiga að vera traust-
ir meðlimir þeirrar þjóðafjölskyldu, sem 
nú hefur náið samstarf á mörgum sviðum, 
og það vill yfirgnæfandi meirihluti íslend-
inga af alhug vera, þá verða þeir einnig að 
eiga þess kost að vera meðlimir þeirrar við-
skiptafjölskyldu, sem þeir með eðlilegust-
um hætti eiga heima í. Í raun og veru 
er hér ekki aðeins — og kannski ekki einu 
sinni fyrst og fremst — um viðskiptamál 
og efnahagsmál að ræða, hér er spurning 
um vináttu og samstarf, vaxandi kynni og 
vaxandi samstarf eða minnkandi kynni og 
minnkandi samstarf. Ég bið ykkur að trúa 
mér, þegar ég segi sem siðustu orð min 
við þetta tækifæri, að Íslendingar óska þess 
af alhug að eiga nágrannaþjóðir sinar 
báðum megin Atlantsála og þá ekki sízt 
EFTA-þjóðirnar að vinum og rneira að 
segja sibatnandi vinum. Og þeir vita, að 
eina ráðið til þess að eiga vin er að vera 
vinur." 

Ísland gerist aðili að Fríverzlunar-
samtökunum 1970. 

Samningaviðræðurnar við EFTA gengu 
mjög vel, og lauk þeim á árinu 1969. Rík-
isstjórnin lagði síðan tillögu fyrir Alþingi 
IUII, að henni skyldi heimilað að gerast 
aðili að Fríverzlunarsamtökunum fyrir 
Íslands hönd. Var tillagan samþykkt 19. 
desember 1969. Miklar umræður og deilur 
urðu um málið, bæði innan þings og utan. 
Fulltrúar Framsóknarflokksins í utanrík-
ismálanefnd báru fram tillögu til rök-
studdrar dagskrár um frestun á afgreiðslu 
málsins. Var sú tillaga felld með 34 at-
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kvæðum gegn 24, en tveir þingmenn vorn 
fjarstaddir. Gegn dagskrártillögunni 
greiddu atkvæði allir þingmenn Sjálfstæð-
isflokks og Alþýðuflokks og enn fremur 
Hannibal Valdimarsson og Björn Jónsson. 
Þingmenn Framsóknarflokks og Alþýðu-
bandalags greiddu atkvæði með dagskrár-
tillögunni. Atkvæðagreiðslan um tillöguna 
sjálfa fór þannig, að hún var samþykkt 
með 34 atkvæðum gegn 7. Þeir, sem sam-
þykktu tillöguna, voru hinir sömu og fellt 
höfðu dagskrártillöguna, þ. e. þingmenn 
Sjálfstæðisflokks og Alþýðuflokks, Hanni-
bal Valdimarsson og Björn Jónsson. Sjö 
þingmenn Alþýðubandalagsins greiddu at-
kvæði gegn tillögunni, en einn þeirra, Karl 
Guðjónsson, var fjarverandi. Þingmenn 
Framsóknarflokksins sátu hjá um atkvæða-
greiðsluna. Gerðist Ísland aðili að Fríverzl-
unarsamtökunum 1. marz 1970. 

Aðalatriði aðildarsamningsins voru þau, 
að Íslendingar skyldu þegar í stað njóta 
þeirra tollalækkana á útflutningsvörum 
sínum til aðildarríkja Fríverzlunarsamtak-
anna, sem þau hefðu þegar komið á hjá 
sér innbyrðis. Hafði þetta t. d. í för með 
sér, að allur tollur féll niður á útflutn-
ingi freðfisks, rækju, lagmetis, fiskimjöls 
og lýsis til aðildarríkja EFTA. Á hinn bóg-
inn skyldi Ísland afnema verndartolla af 
iðnaðarvörum frá EFTA-löndum í áföng-
um á tíu árum, og skyldu þeir afnumdir 
að fullu 1, janúar 1980. Við inngönguna 
skyldi Ísland lækka verndartolla um 30% 
og síðan um 10% árlega frá 1. janúar 
1974. Þá skyldi Ísland afnema gildandi 
höft á innflutningi iðnaðarvöru frá EFTA-
löndum í áföngum, þannig að þau séu að 
fullu afnumin í árslok 1974. Þó skyldu 
veittar þær undanþágur, að Íslandi væri 
heimilt að halda innflutningshöftum á 
burstagerðarvörum á þeim forsendum, að 
þær séu framleiðsla blindra á Íslandi, og 
enn fremur að viðhalda höftum á inn-
flutningi olíuvöru vegna sérstakra við-
skiptahagsmuna, Sérsamningar voru gerð-
ir við einstök Norðurlönd um tollfrjálsan 

kvóta fyrir kindakjöt. Hafði það þau áhrif, 
að síðan hefur mestallur útflutningur á 
kindakjöti farið til Norðurlanda á mun 
hagstæðara verði en áður fékkst. Enn frem-
ur gerðu Norðurlöndin fimm með sér samn-
ing um að koma á fót iðnþróunarsjóði á Ís-
landi, er stuðla skyldi að eflingu íslenzks 
iðnaðar. Var stofnfé sjóðsins 14 milljón 
$, og lögðu Norðurlöndin í sjóðinn í því 
hlutfalli, sem almennt gildir um greiðsl-
ur þeirra til samnorrænna stofnana. 

Að því er iðnaðinn snerti, var gert ráð 
fyrir því, að tollar af hráefnum lækkuðu 
yfirleitt um 50% og tollar af vélum yrðu 
yfirleitt 7%. Var þetta talið jafngilda því, 
að tollvernd íslenzks iðnaðar sem heildar 
minnkaði ekki fyrstu 4 árin eftir inn-
göngu í EFTA. Jafnframt var gert ráð 
fyrir því, að samkeppnisaðstaða íslenzkra 
iðnfyrirtækja yrði smám saman gerð sam-
bærileg við aðstöðu hliðstæðra fyrirtækja 
í hinum EFTA-löndunum. Hér var fyrst 
og fremst um það að ræða, að íslenzkur 
iðnaður skyldi ekki búa við óhagstæðari 
tollakjör varðandi innflutning hráefna og 
véla en hliðstæðar iðngreinar erlendis, að 
skattgreiðslur hans yrðu ekki veinlega frá-
brugðnar því, sem almennt gilti annars 
staðar í EFTA-löndum, og að verðlags-
ákvæði íþyngdu iðnaðinum ekki umfram 
það, sem þar ætti sér stað. 

Viðrœður við Efnahagsbandalagið um 
viðskiptasamning. 

Aðalástæða þess, að þáverandi ríkis-
stjórn beitti sér fyrir aðild Íslands að 
EFTA árið 1969, var sú, að tollar EFTA 
voru farnir að hafa óhagstæð áhrif á ís-
lenzkan útflutning, en þó í enn ríkara 
mæli hitt, að framtíðaraðstaða Íslands á 
þessum mörkuðum var í augljósri hættu, 
ekki aðeins að því er snerti útflutning sjáv-
arafurða, heldur einnig iðnaðarvöru. Á 
þriðja atriðið, sem. máli skiptir í þessu sam-
bandi, hefur hins vegar verið lögð alltof 
lítil áherzla í umræðum um þessi mál. Þótt 
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hugmyndin um stækkun Efnahagsbanda-
lagsins hafi verið tekiu af dagskrá í árs-
lok 1967, mátti búast við því, að svo yrði 
ekki til frambúðar. Yfirgnæfandi líkur 
mátti telja til þess, að ef um stækkun Efna-
hagsbandalagsins yrði að ræða á næstunni, 
yrði það með þeim hætti, að aðildarríki 
EFTA og þá fyrst og fremst England, 
gengju í Efnahagsbandalagið. Í kjölfar þess 
hlyti það þá að fallast á viðræður við 
önnur EFTA-ríki um viðskiptasamninga 
við þau. Á því voru m. ö. o. yfirgnæfandi 
líkur, að aðild að EFTA væri skilyrði þess, 
að viðskiptasamningar fengjust við Efna-
hagsbandalagið, ef einhver ríki þess gengju 
í það. 

Þessi varð einmitt raunin á. Um það 
leyti sem Alþingi fjallaði um inngöngu 
Íslands í EFTA, ákvað Efnahagsbandalag-
ið á fundi í Haag að gefa Bretlandi, Dan-
mörku, Noregi og Írlandi kost á því að 
gerast aðilar að bandalaginu. Jafnframt 
var ákveðið, að Efnahagsbandalagið skyldi 
strax og samningar við umsækjendurna 
hefðu byrjað einnig hefja viðræður við 
önnur EFTA-lönd, sem þess óskuðu, um 
afstöðu til bandalagsins. Tilgangur við-
ræðnanna var að sjálfsögðu sá að finna 
lausn á þeim vandamálum, sem stækkun 
bandalagsins hefði í för með sér fyrir þau 
EFTA-lönd, sem ekki vildu gerast aðilar 
að bandalaginu. Hér var um að ræða sex 
lönd, Austurriki, Finnland, Ísland, Portú-
gal, Sviss og Svíþjóð. Ef Ísland hefði ekki 
verið orðinn aðili að EFTA 1. marz 1970, 
hefði það ekki átt kost á neinum viðræð-
um við Efnahagsbandalagið um viðskipta-
samning við það fyrr en þá löngu síðar. Að-
ildin að EFTA olli því hins vegar, að Ís-
lendingar áttu kost á slíkum viðræðum. 

Hér er um að ræða grundvallarstað-
reynd, sem ekki hefur verið nægur gaum-
ur gefinn. Ef Ísland hefði ekki verið orð-
inn aðili að EFTA, þegar Efnahagsbanda-
lagið hóf samninga við Breta og fleiri 
EFTA-riki um fulla aðild, hefði Efnahags-
bandalagið ekki boðið Íslandi til viðræðna. 

Ef Ísland hefði enn staðið utan EFTA, þeg-
ar Bretar og Danir gerðust aðilar að Efna-
hagsbandalaginu, má telja víst, að þeir 
hefðu ekki átt kost á þeim samningi við 
Efnahagsbandalagið, sem gerður var og 
nú er í gildi, á þeim tíma, sem hann var 
gerður, hvað svo sem síðar kynni að hafa 
orðið. Um þennan samning og þýðingu 
hans mun ég fjalla síðar. 

Fyrstu formlegu viðræður Íslendinga við 
Efnahagsbandalagið fóru fram 24. nóv-
ember 1970. Fórum við Þórhallur Ásgeirs-
son ráðuneytisstjóri til Brussel í þessu 
skyni. Á ráðherrafundi Efnahagsbanda-
lagsins gerði ég grein fyrir sjónarmiðum 
íslenzku ríkisstjórnarinnar varðandi samn-
ing við Efnahagsbandalagið. Aðalatriði 
þeirra voru eftirfarandi: 

1. Að það sé brýnt hagsmunamál Ís-
lendinga, að lausn sé fundin á þeim vanda, 
sem stækkun Efnahagsbandalagsins hefði 
í för með sér fvrir þá. Þótt lausn vandans 
geti ekki verið fólgin í aðild Íslands að 
Efnahagsbandalaginu, sé íslenzku ríkis-
stjórninni umhugað að gera einhvers kon-
ar samkomulag, sem gæti varðveitt hin 
nánu viðskiptalegu, sögulegu og menning-
arlegu tengsl Evrópu og Íslands. 

2. Að Ísland óski eftir því, að slikt sam-
komulag hvili á hinum sömu, almennu 
skilmálum og samið var um við inngöngu 
þess í EFTA, þannig að þeir muni einnig 
gilda fyrir hið stækkaða Efnahagsbanda-
lag, en auk þess sé nauðsynlegt, að frí-
verzlunin nái til allra sjávarafurða, ekki 
aðeins til þeirra, sem falla undir EFTA-
samninginn. 

Í kjölfar þessa hófust viðræður milli Ís-
lendinga og stjórnar Efnahagsbandalags-
ins um viðskiptasamning. Viðræðum Efna-
hagsbandalagsins og þeirra EFTA-ríkja, 
sem sótt höfðu um aðild, lauk þannig, að 
samningar tókust og voru undirritaðir 22. 
janúar 1972. Samkvæmt þessum samning-
um urðu Bretar, Danir og Írar aðilar að 
bandalaginu 1. janúar 1973, en Norðmenn 
höfnuðu aðild með þjóðaratkvæðagreiðslu. 
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Víöskiptasamningur- Íslands og 
Efnahagsbandalagsins. 

Viðræðum Íslendinga við Efnahags-
bandalagið lauk með samningi, sem gerð-
ur var 22. júlí 1972. Vegna fiskveiðideilna 
við Breta og Vestur-Þjóðverja hafði Efna-
hagsbandalagið verið alltregt til samninga. 
Samkomulag varð samt að lokum, þó þann-
ig, að tiltekin ákvæði samningsins um 
lækkandi tolla á íslenzkum sjávarafurðum 
skyldu ekki koma til framkvæmda, meðan 
ekki næðist viðunandi lausn fyrir aðildar-
ríki bandalagsins á fiskveiðideilunni. Var 
hér um að ræða svo nefnda bókun nr. 6 
við viðskiptasamninginn við Efnahags-
bandalagið, en í henni voru ákvæði um 
einhliða tollfríðindi EBE fyrir þar til-
greindar íslenzkar sjávarafurðir við inn-
flutning þeirra til ríkja Efnahagsbanda-
lagsins, meðal annars fryst flök, ísfisk, lýsi, 
lifur, hrogn, fiskimjöl, krabbadýr og kaví-
ar. Var lækkun tolla á þessum vörum 
þannig frestað. Þessi ákvæði drógu mjög 
úr ábata Íslendinga af samningsgerðinni. 
Á eftirtöldum vörum átti tollur að falla 
alveg niður, en hélzt vegna bókunarinnar 
svo sem hér segir: Hvalkjöt 10%, fryst 
fiskflök 15%, fryst hrogn 10%, söltuð 
hrogn 11%, fryst og niðursoðin rækja 
20%, lýsi 0—6%, hert lýsi 17—20%, grá-
sleppukavíar 30% og fiskimjöl 2%. Á eft-
irtöldum vörum frestaði bókunin tolla-
lækkun: Ísvarinn þorskur, ýsa og ufsi úr 
15% í 3,7%, ísvarinn karfi úr 8% í 2%, 
heilfrystur þorskur, ýsa og ufsi úr 15% 
í 3,7%, heilfrystur karfi úr 8% í 2 % og 
niðursoðin síld úr 20% í 10%. 

Það vil ég gjarnan segja íslenzkum 
stjórnmálamönnum, sem annars fá oft orð 
í eyra, til hróss, að þótt stjórnarskipti hafi 
orðið á miðju ári 1971 og til valda væru 
komnir flokkar, sem áður höfðu ýmist ver-
ið andvígir aðild Íslendinga að EFTA eða 
ekki viljað styðja hana, kom engin tillaga 
fram um það að hverfa úr EFTA, þótt Ís-
land væri ekki búið að vera þar nema rúm-
lega eitt ár, þegar stjórnarskiptin urðu. 

Voru þó allar horfur á, að Fríverzlunar-
samtökin myndu riðlast, enda kom það 
á daginn skömmu síðar, er samningar tók-
ust milli Efnahagsbandalagsins annars 
vegar og Breta, Dana, Norðmanna og Íra 
hins vegar 22. janúar 1972 eða aðeins 
hálfu ári eftir að ný ríkisstjórn hafði verið 
mynduð á Íslandi. Þvert á móti héldu ís-
lenzk stjórnvöld áfram samningaviðræð-
um við Efnahagsbandalagið, sem lauk með 
samningi þeim, sem ég var að lýsa, 22. 
júli 1972. Ekki urðu um þessi mál neinar 
teljandi deilur á Íslandi, enda studdi stjórn-
arandstaðan, Sjálfstæðisflokkur og Alþýðu-
flokkur, þessa samningsgerð. 

Þegar Íslendingar og Bretar gerðu með 
sér landhelgissamninginn í Osló í júní 
1976, ákvað Efnahagsbandalagið að láta 
þær tollalækkanir, sem fyrirvari hafði ver-
ið gerður um í bókun 6, koma til fram-
kvæmda frá 1. júlí 1976, og skyldi gildis-
taka ákvæðanna við það miðuð, að um-
samdar tímaáætlanir um tollalækkanir 
tækju gildi eins og ákvæði bókunarinnar 
hefðu verið framkvæmd frá upphafi. Var 
hér um mjög þýðingarmikla ákvörðun að 
ræða. 

Eins og ég gat um áðan óskuðu íslenzk 
stjórnvöld eftir því, þegar samningavið-
ræður hófust við Efnahagsbandalagið í 
nóvember 1970, að slíkt samkomulag 
hvíldi á hinum sömu, almennu skilmálum 
og samið var um við inngöngu Íslands í 
EFTA, þannig að þeir giltu einnig fyrir 
hið stækkaða Efnahagsbandalag. Enn frem-
ur var látin í ljós ósk um, að fríverzlunin 
nái til allra sjávarafurða, en ekki aðeins 
til þeirra, sem féllu undir EFTA-samn-
inginn. Samkomulagið, sem náðist í júli 
1972, var í grundvallaratriðum byggt á 
þessum sjónarmiðum, að bókun 6 þó auð-
vitað frátalinni. Samningurinn við Efna-
hagsbandalagið tók hins vegar til þýðing-
armikilla sjávarafurða, sem EFTA-samn-
ingurinn tók ekki til, svo sem ákveðinna 
tegunda ísfisks og heilfrysts fisks og frystra 
og saltaðra hrogna. Hins vegar nær samn-



ÍSLAND, FRÍVERZLUNARSAMTÖKIN OG EFNAHAGSBANDALAGIÐ 193 

ingurinn ekki til nokkurra vörutegunda, 
sem EFTA-samningurinn tekur til. 

Áhrif viðskiptasamningsins við 
Efnahagsbandalagið. 

Ef gerð er tilraun til þess að meta áhrif 
þess, að Íslendingar gerðust aðilar að 
EFTA 1970 og gerðu hliðstæðan fríverzl-
unarsamning við EBE 1972, þarf fyrst og 
fremst að athuga eftirfarandi atriði: 

1. Hvaða áhrif hafa þessir samningar 
haft á viðskipti Íslendinga við þau lönd, 
sem hér er um að ræða, útflutning þang-
að og innflutning þaðan? 

2. Hver hefur orðið hagnaður Íslendinga 
af þeim tollalækkunum, sem þessir samn-
ingar hafa haft í för með sér? 

3. Hafa skilyrði Íslendinga til útflutn-
ings á þessa markaði batnað? 

4. Hafa þær tollalækkanir á innfluttum 
vörum, sem kveðið er á um í samningun-
um, haft skaðleg áhrif á íslenzkan atvinnu-
rekstur og þá fyrst og fremst á íslenzkan 
iðnað? 

Útflutningur til aðildarríkja EFTA og 
EBE hefur aukizt gífurlega á þessum ára-
tug. Árið áður en Ísland gekk í EFTA 
eða 1969 nam heildarútflutningur til þess-
ara landa 57 millj. $, en var í fyrra 292 
millj. $ og hafði þannig aukizt um 417%. 
Innflutningur hafði numið 74 millj. $ 
1969, en var í fyrra 469 millj. $ og hafði 
aukizt enn meira eða um 532%. Auðvitað 
má ekki túlka þessar tölur sem afleiðingu 
aðildarinnar að EFTA og viðskiptasamn-
ingsins við EBE. Aukinn innflutningur 
bifreiða frá Evrópu stendur t. d. í engum 
tengslum við EFTA eða EBE, svo að dæmi 
sé nefnt. Engu að síður sýna þessar tölur 
aukið mikilvægi viðskipta við Vestur-
Evrópu. 

Eftir að tollaívilnanir samkvæmt við-
skiptasamningnum við Efnahagsbandalag-
ið komu til fullra framkvæmda, hafa þær 
haft verulega þýðingu fyrir íslenzkan út-
flutning. Á síðast liðnu ári nam verðmæti 
þessara tollaívilnana fyrir útflutning sjáv-

arafurða 3.012 millj. kr. Afnám á tolli 
á frystum fiskflökum skiptir þar mestu 
máli. Þar var um 1.387 millj. kr. að ræða. 
Tollaívilnun á frystri rækju nam 513 
millj. kr., á ísfiski 631 millj. kr., á fiski-
mjöli 188 millj. kr. og á söltuðum hrogn-
um 125 millj. kr. Útflutningur iðnaðar-
vöru hefur og notið verulegs hagræðis af 
tollaívilnunum eða sem svaraði 1.230 millj. 
kr. á síðast liðnu ári. Mesta þýðingu höfðu 
tollalækkanirnar fyrir útflutning á áli eða 
sem svarar 950 millj. kr., en 208 millj. 
kr., að þvi er varðar útflutning á prjóna-
vörum úr ull. Alls nam upphæð tollaíviln-
ananna á síðast liðnu ári 4.241 millj. kr. 
Hér er um verulegar fjárhæðir að ræða. 
Í þessu sambandi skiptir þó framtíðin enn 
meira máli. 

Útflutningur til EBE-ríkja á þeim af-
urðum, sem bókun 6 tók til, nam 10,8 
milljörðum kr. 1975, en hafði í fyrra auk-
izt upp í 30,7 milljarða kr. Árið 1975 var 
hér um að ræða 10,2% af heildarútflutn-
ingnum, en í fyrra um 23,4%. Þessi út-
flutningur var 1975 13,0% af útflutningi 
sjávarafurða, en 17,9% í fyrra. 

Enginn vafi getur leikið á því, að toll-
frjáls aðgangur að jafnstórum markaði og 
hér er um að ræða hlýtur að efla fram-
leiðslu á útflutningsvörum fyrir slíkan 
markað. Án þessara samninga væri út-
flutningur Íslendinga þangað nú eflaust 
mun minni en hann er. Og framtíðin hefði 
þá borið það í skauti sér, að útflutn-
ingurinn héldi áfram að minnka. 

Þá er komið að síðasta atriðinu, þvi, 
hvort lækkun tolla á innfluttum iðnaðar-
vörum hafi haft óhagstæð áhrif á íslenzk-
an iðnað, þegar yfir heildina er litið. Í 
þessu sambandi tel ég mjög mikilvægt að 
gera greinarmun á tvennu: Annars vegar 
beinum og ótvíræðum. afleiðingum umsam-
inna tollalækkana á iðnaðinn í heild og 
einstakar iðngreinar og hins vegar áhrif-
um ráðstafana, sem gerðar hafa verið af 
hálfu íslenzkra stjórnvalda eða látið hef-
ur verið undir höfuð leggjast að gera. 
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Við inngönguna í EFTA var gert ráð 
fyrir því, að tollar af hráefnum lækkuðu 
yfirleitt um 50% og tollar af vélum yrðu 
yfirleitt 7%. Þetta var þá talið jafngilda 
því, að tollvernd íslenzks iðnaðar sem 
heildar mundi ekki minnka fyrstu 4 árin 
eftir inngöngu í Fríverzlunarsamtökin. 
öhætt mun að fullyrða, að þessi áætlun 
hafi staðizt. Þá vaknar sú spurning, hvort 
áframhaldandi tollalækkanir, eftir að þessu 
tímabili lauk, hafi skaðað iðnaðinn eða 
einstakar greinar hans. 

Staða íslenzks iðnaðar. 
Staða hinna ýmsu iðngreina hefur auð-

vitað verið mjög ólik. Sumar þeirra, svo 
sem kassagerðir, veiðarfæragerðir og skipa-
smiðastöðvar, nutu engrar tollverndar, þeg-
ar Íslendingar gerðust aðilar að EFTA. 
Umsamdar tollalækkanir höfðu og engin 
áhrif á stærstu iðnfyrirtækin, sem rekin 
voru á Íslandi, þegar Ísland gekk í EFTA, 
Áburðarverksmiðjuna og Sementsverk-
smiðjuna, og má hið sama segja um bygg-
ingariðnað og þjónustuiðnað. Tollalækkan-
ir og reglur um frjálsan innflutning hafa 
og ekki áhrif á ýmis vinnslufyrirtæki, svo 
sem smjörlikisgerðir, kjötiðnaðarfyrirtæki 
og kaffibrennslur. Á hinn bóginn var fyrir-
sjáanlegt við inngönguna í EFTA, að um-
samdar tollalækkanir á tíu ára tímabili 
hlytu að hafa veruleg áhrif á samkeppn-
isaðstöðu ýmissa iðngreina. Þess vegna var 
það mál rætt sérstaklega við iðnrekendur 
af hálfu stjórnvalda, áður en til aðildar-
innar kom, og stefna mörkuð á því sviði. 
Laut hún að tollamálum, skattamálum, 
lánamálum, tæknimálum og nokkrum mál-
um öðrum. Skal nú vikið nánar að því en 
gert var að framan, hvaða fyrirheit voru 
gefin af hálfu íslenzkra stjórnvalda í þessu 
sambandi. 

Varðandi tollamál var ákveðið að fylgja 
því meginsjónarmiði, að heildartollvernd 
iðnaðarins breyttist ekki á fyrstu fjórum 
árum EFTA-aðildarinnar, en færi síðan 

lækkandi. Hráefnatollar skyldu yfirleitt 
lækka hraðar en tollar af fullunninni vöru 
og um sem næst helming þegar við upp-
haf aðildarinnar. Tollar af iðnaðarvélum 
skyldu falla niður á aðlögunartímanum. 
Við inngöngu í EFTA skyldu þeir þó að-
eins lækka í 10%. Álagning söluskatts á 
iðnaðarvélar skyldi tekin til athugunar á 
aðlögunartímanmn. Tollar af timbri, jafnt 
til húsagerðar sem til húsgagna- og inn-
réttingasmíði, skyldu lækka á aðlögunar-
tímanum. 

Varðandi skattamál var því heitið, að 
íslenzk fyrirtæki skyldu ekki sæta lakari 
skattkjörum en erlendir keppinautar, sem 
selja iðnaðarvörur til landsins. Reglur 
skattalaga skyldu ekki torvelda íslenzkum 
fyrirtækjum að laga sig að breyttri sam-
keppnisaðstöðu með samruna fyrirtækja 
eða hliðstæðri stækkun framleiðslueininga. 

Á sviði lánamála skyldi iðnfyrirtækjum 
verða tryggður greiður aðgangur að hag-
kvæmum stofnlánum og útlánageta iðn-
lánasjóðs jafnframt efld. Á fyrstu f jórum 
árum EFTA-aðildarinnar skyldi Iðnlána-
sjóði tryggt fjármagn umfram fyrri fjár-
afla sem nemi mismun á árlegum tekjum 
sjóðsins af iðnlánasjóðsgjaldi og ríkisfram-
lagi, m. a. með tilstyrk Iðnþróunarsjóðs. 
Tekin skyldu upp sérstök samkeppnislán 
í því skyni að jafna aðstöðu innlendra 
framleiðenda í samkeppni við erlenda að-
ila, sem boðið geta greiðslufrest. Við út-
flutning iðnvarnings skyldi erlendum 
kaupendum gefinn kostur á lánum og inn-
lendum framleiðendum á útflutnings-
ábyrgðum á sama hátt og tíðkazt hefur í 
nálægum löndum. Þá skyldu kannaðar 
leiðir til þess að útvega fé í því skyni að 
gera fyrirtækjum kleift að laga sig að 
breyttri samkeppnisaðstöðu og til að greiða 
fyrir tækniframförum í iðnaði. Iðnþróun-
arsjóði var ætlað sérstakt hlutverk á þessu 
sviði. 

Á sviði tæknimála skyldi tæknileg leið-
beiningarþjónusta aukin og möguleikar 
kannaðir á þvi að gefa starfsmönnum iðn-
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fyrirtækja kost á styrkjum til starfsnáms 
erlendis. 

Af öðnim atriðum, sem iðnaðinum voru 
veitt fyrirheit um í sambandi við EFTA-
aðildina, má nefna, að kæmi það í ljós, 
að einhverjar iðngreinar stæðust ekki þá 
samkeppni, sem af EFTA-aðildinni leiddi 
miðað við umsamdan aðlögunartíma, 
skyldu gerðar ráðstafanir til að koma þeim 
greinum til aðstoðar. Enn fremur var þvi 
heitið, að ef um yrði að ræða verulegan 
innflutning frá löndum, þar sem fram-
leiðslukostnaður er sérstaklega lágur, svo 
sem ýmsum Asíulöndum, skuli slíkur inn-
flutningur takmarkaður með einhverjum 
hætti. Þá var þvi heitið, að framleiðendur 
fengju innlend hráefni á eigi hærra verði 
en ríkjandi væri á heimsmarkaði á hverj-
um tíma. 

Um efndir þessara fyrirheita er þetta 
að segja: Heildartollvemd iðnaðarins 
breyttist lítið fyrstu fjögur árin, en hefur 
auðvitað verið að minnka síðan. Þá ber 
þess að geta, að hækkun söluskatts hefur 
valdið nokkurri röskun í þessu sambandi. 
Endurgreiðsla söluskatts hefur dregizt 
meir en réttmætt og eðlilegt hefur getað 
talizt, en á það ber að leggja áherzlu, að 
hér er ekki um að ræða óhagræði, sem 
stafar af samningsákvæðum við Fríverzl-
unarsamtökin eða Efnahagsbandalagið, 
heldur stafar það af ráðstöfunum inn-
lendra stjórnvalda eða réttara sagt því, 
að ekki var gripið til réttmætra ráðstafana. 
Hráefnistollar hafa lækkað hraðar en tollar 
á fullunninni vöru og um því sem næst 
helming miðað við upphaf aðildarinnar. 
Auk þess hefur verið beitt heimildarákvæð-
um í tollskrá til að endurgreiða eða fella 
niður tolla af efnivöru og hlutum til iðn-
aðarframleiðslu. Tollur af iðnaðarvélum 
hefur verið felldur niður að fullu, og gild-
ir hið sama um söluskatt. Heimildir í lög-
um og fjárlögum til að fella niður eða 
endurgreiða tolla af vélum, vélahlutum og 
varahlutum, sem notaðir eru til iðnrekstr-
ar, hafa á hinn bóginn tæplega verið not-

aðar í jafnríkum mæli og æskilegt og rétt-
mætt hefur mátt telja. Lækkun tolla á 
timbri og fleiri byggingarvörum hefur ver-
ið ákveðin í áföngum fram til 1980. Heim-
ild til endurgreiðslu vegna húsgagna-
og innréttingasmíða hefur verið notuð. 
Að því er varðar skattamál, er það að segja, 
að þegar Þjóðhagsstofnun gerði á árunum 
1975—77 athugun á hag iðnaðarins, taldi 
hún almenna rekstrarskatta af fyrirtækj-
um vera lægri hér en í helztu viðskipta-
löndum okkar í Evrópu. Hér er þess þó 
að geta, að innheimt er hærra aðstöðugjald 
af iðnaði en af öðrum framleiðslugreinum. 
Það er óeðlilegt, en þetta atriði stendur 
að sjálfsögðu í engu sambandi við 
samningana við Fríverzlunarsamtökin 
og Efnahagsbandalagið, heldur er hér 
um innlenda ákvörðun að ræða. 
Reglum skattalaga varðandi skilyrði ís-
lenzkra fyrirtækja til að laga sig að 
breyttri samkeppnisaðstöðu með samruna 
fvrirtækja eða hliðstæðri stækkun fram-
leiðslueininga var breytt þegar eftir inn-
göngu Íslands í EFTA. 

Um lánamálin er það að segja, að Iðn-
lánasjóði var á fyrstu fjórum árum EFTA-
aðildar tryggt fjármagn umfram fyrri fjár-
afla, sem nam mismuninum á árlegum 
tekjum sjóðsins af iðnlánasjóðsgjaldi og 
ríkisframlagi, m. a. með tilstyrk Iðnþró-
unarsjóðs. Útlánageta fjárfestingarlána-
sjóða hefur og verið efld verulega, en þó 
skortir enn talsvert á, að iðnaður njóti 
sömu kjara á þessu sviði og aðrar fram-
leiðslugreinar. Stendur þetta tvímælalaust 
í sambandi við óheppilegt skipulag íslenzka 
lánakerfisins, þ. e. hversu stofnanir þess 
eru bundnar einstökum atvinnugreinum. 
Slíku skipulagi fylgir óæskilegur ósveigj-
anleiki í skiptingu lánsfjár milli greina 
og jafnvel misræmi í lánskjörum. Hefur 
þetta sérstaklega bitnað á iðnaðinum. Hins 
vegar tók Útflutningslánasjóður, sem kom-
ið var á fót i janúar 1971, upp svo kölluð 
samkeppnislán til þess að jafna aðstöðu 
innlendra framleiðenda í samkeppni við 
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erlenda aðila. Útflutningslánasjóður hefur 
einnig veitt erlendum kaupendum kost á 
lánum og innlendum framleiðendum á út-
flutningsábyrgð. Um tæknimálin er það 
að segja, að tæknileg leiðbeiningarþjón-
usta hefur verið efld, m. a. með þvi að 
koma á fót Iðnþróunarstofnun Íslands. 
Stuðningur við námsmenn í verklegum 
greinum og tæknimenntun hefur verið 
aukinn. 

Varðandi það atriði, að gerðar skyldu 
sérstakar ráðstafanir til þess að koma iðn-
greinum til aðstoðar, ef í ljós kæmi, að 
þær stæðust ekki þá samkeppni, sem af 
EFTA-aðildinni leiddi, er það að segja, að 
í skýrslu, sem Þjóðhagsstofnun gaf út um 
hag iðnaðarins í febrúar 1977 og nánar 
verður vikið að, telur hún, að þau gögn, 
sem hún hafi aflað sér um þær greinar, 
sem helzt hafi mætt á í þessu sambandi, 
sýni, að þær hafi staðizt samkeppnina 
allvel til þess tíma. Iðnrekendur hafa ekki 
óskað eftir takmörkun á innflutningi iðn-
varnings frá löndum, þar sem um sérstak-
lega lágan framleiðslukostnað er að ræða. 
Varðandi það atriði, að framleiðendur 
skyldu fá innlend hráefni á eigi hærra 
verði en ríkjandi er á heimsmarkaði á 
hverjum tíma, er það að segja, að í aðal-
atriðum hefur tekizt að fylgja þessari meg-
inreglu. Vegna örrar verðbólgu innanlands 
hefur íslenzkur iðnaður hins vegar tví-
mælalaust orðið fyrir verulegu óhagræði. 
Enn ber þess þó hér að geta, að það verð-
ur ekki rakið til sjálfra samninganna við 
Fríverzlunarsamtökin eða Efnahagsbanda-
lagið, heldur hefur hér á það skort, að ís-
lenzk stjórnvöld hafi fylgt skynsamlegri 
og eðlilegri stefnu. 

Skýrsla Þjóðhagsstofnunar um 
hag iðnaðarins. 

Í janúar 1975 fól ríkisstjórnin Þjóðhags-
stofnun að vinna að athugun á hag iðn-
aðar á Íslandi með sérstöku tilliti til samn-
inga Íslands við Fríverzlunarsamtök Evr-

ópu og Efnahagsbandalag Evrópu. Birti 
Þjóðhagsstofnun niðurstöður athugana 
sinna í febrúar 1977 og er þetta eina rann-
sólmin, sem framkvæmd hefur verið á 
áhrifum þessara samninga á hag iðnaðar-
ins. Tók athugunin til áranna 1970—76 
eða sjö ára. Niðurstaða Þjóðhagsstofnunar 
var sú, að á þeim árum, sem liðið hafi, 
frá því að Ísland gerðist aðili að EFTA, 
hafi iðnaðarframleiðslan aukizt að jafnaði 
um 8 1/2% á ári, en um 6 1/2%, ef álfram-
leiðsla er frátalin. Á sama árabili hafi 
þjóðarframleiðsla aukizt til jafnaðar um 
4 1/2% á ári. Atvinna í iðnaði hafi haldizt 
nokkurn veginn í hendur við mannfjölg-
un á vinnumarkaði. Framleiðni í vöru-
iðnaði hafi aukizt um 4% á ári. Fækk-
unar fyrirtækja í samkeppnisgreinum hafi 
ekki gætt. Afkoma iðnfyrirtækja hafi ver-
ið fremur jöfn og ekki lakari en árin næst 
á undan EFTA-aðild. Þegar litið sé yfir 
árin sjö, 1970—76, telur Þjóðhagsstofnun, 
að vöxtur og viðgangur iðnaðar hafi verið 
bærilegur. Samkeppnisaðstaða og afkoma 
iðnaðar hafi á þessum árum fyrst og fremst 
ráðizt af almennri þróun efnahagsmála, 
ekki sízt þróun eftirspurnar og launa og 
verðlagsbreytinga. 

Það var að sjálfsögðu einn tilgangur að-
ildarinnar að EFTA, að vinnuafl og fjár-
magn flyttist frá framleiðslu fyrir heima-
markað yfir í framleiðslu til útflutn-
ings. Í samningunum var kveðið svo á, 
að iðnaðurinn skyldi njóta tollfrjáls að-
gangs að Evrópumarkaðnum löngu áður en 
hann væri sviptur tollverndinni. Þjóðhags-
stofnun telur í skýrslu sinni, að þróunin 
hafi einmitt orðið sú, að vinnuafl og fjár-
magn hafi flutzt frá framleiðslu fyrir 
heimamarkað í útflutningsframleiðslu. Al-
mennur útflutningsiðnaður hafi nær þre-
faldazt á árunum 1969—1976, þótt ál sé 
ekki talið með, en á sama tíma hafi magn 
annars útflutnings staðið í stað. Árið 1969 
hafi hlutur almenns iðnaðarútflutnings í 
útflutningsverðmæti verið tæplega 5%, en 
hafi vaxið upp í 7%. Ef ál er talið með, 
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sé hlutur iðnaðarútflutnings 24% saman-
borið við 10% árið 1969. 

Ef þróun útflutnings iðnaðarvöru til 
EBE- og EFTA-landa er athuguð og borið 
saman, hver þessi útflutningur var, áður 
en Ísland gekk í EFTA, þ. e. 1969, og hver 
hann var í fyrra, kemur eftirfarandi í ljós: 

1969 var hlutdeild iðnaðarvöru í heild-
arútflutningi til þessara landa 6,9%, en 
hafði í fyrra aukizt upp í 12,4%. Hér 
skiptir álútflutningurinn að sjálfsögðu 
mestu máli. Hann jókst úr 5,5% í 9,3% 
af heildarútflutningnum. En hlutdeild 
annarrar iðnaðarvöru í útflutningnum óx 
einnig mjög verulega eða úr 1,4% í 3,1%. 
Hlutfallsleg aukning þessa útflutnings er 
mjög mikil, reiknað í dollurum. Heildar-
útflutningur iðnaðarvöru til þessara landa 
hefur á árunum 1969 til 1978 aukizt um 
988% og útflutningur annarrar iðnaðar-
vöru en áls um hvorki meira né minna en 
1.259%. 

Sérstaða iðnaðarins. 
Að framan var að því vikið, að efna-

hagsþróun hér á landi hefði á þessum ára-
tug orðið að ýmsu leyti mjög á annan 
veg en gert hafði verið ráð fyrir, þegar 
aðild að EFTA var undirbúin og Ísland 
gekk í samtökin snemma á árinu 1970. 
Væru málin rétt skoðuð, gat enginn vafi 
leikið á því, að aðild að EFTA og síðar 
viðskiptasamningurinn við EBE hlyti að 
verða íslenzkum sjávarútvegi hagstæð. 
Reynslan hefur sýnt með ótvíræðum hætti, 
að svo hefur orðið. Þótt sú mikla verð-
bólga, sem einkennt hefur efnahagsþróun 
á þessum áratug og verið hefur því sem 
næst þrefalt meiri en hún varð að meðal-
tali á síðasta áratug, hafi auðvitað reynzt 
íslenzkum sjávarútvegi skaðleg eins og 
efnahagskerfinu í heild, þá hefur það engu 
brevtt um þá staðreynd, að íslenzkur sjáv-
arútvegur hefur á þessum áratug notið 
mikils góðs af aðildinni að EFTA og við-
skiptasamningnum við EBE. Að því leyti 
hefur verðbólguþróunin innanlands og 

bitnað síður á sjávarútvegi en öðrum at-
vinnugreinum, að stefnan í gengismálum 
hefur fyrst og fremst verið við það mið-
uð að tryggja hag sjávarafurðaútflutnings. 
íslenzkur landbúnaður naut og ótviræðs 
hagræðis af aðildinni að EFTA vegna 
bættra útflutningsskilyrða. Aðildin hlaut 
einnig að vera verzlun landsmanna hag-
stæð, þar eð lækkun tolla á innfluttum 
vörum hlaut smám saman að hafa í för 
með sér lækkun á verðlagi erlendrar vöru. 

En þegar áhrif aðildarinnar að EFTA 
og viðskiptasamningsins við EBE á einstak-
ar atvinnugreinar landsmanna eru athug-
uð, hlýtur iðnaðurinn að hafa sérstöðu. Um 
það getur enginn ágreiningur verið, að 
EFTA-aðildin og viðskiptasamningurinn 
bættu aðstöðu þess útflutningsiðnaðar, sem 
fyrir var, og juku skilyrði þess, að hér 
yrði komið á fót nýjum greinum útflutn-
ingsiðnaðar. Gjaldið, sem þjóðin varð að 
greiða fyrir bætta útflutningsaðstöðu sjáv-
arútvegs, landbúnaðar og iðnaðar, var hins 
vegar að sjálfsögðu afnám tollverndar 
vissra iðngreina. Til algjörs afnáms slíkr-
ar tollverndar fékkst þó tíu ára frestur. 
Iðnaðurinn var því eina atvinnugreinin, 
sem nokkru þurfti að fórna af fyrri að-
stöðu, til þess að útflutningsatvinnuvegir 
fengju notið þess hagræðis, sem í boði var, 
eða kannski öllu heldur koma í veg fyrir 
bað óhagræði, þá minnkun þjóðartekna, 
sem það hefði óhjákvæmilega haft í för 
með sér smám saman og þegar fram í 
sækti, ef Ísland hefði ekki gerzt aðili að 
EFTA og gert viðskiptasamninginn við 
EBE. 

Færa má ýmis rök fyrir því, að of mikið 
hafi verið gert úr því hagræði, sem ís-
lenzkur iðnaður hafi notið áður fvrr vegna 
tollverndar, þar eð hún varð á hinn bóg-
inn til þess, að hann var talinn geta sætt 
þrengri kjörum varðandi lánamál og verð-
lagsmál en aðrar atvinnugreinar, einmitt 
vegna tollverndarinnar. Mér virtist á sín-
um tíma, að forvígismenn íslenzks iðn-
aðar féllust einmitt á EFTA-aðildina og 
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afnám tollverndarinnar á tíu árum vegna 
þess, að þeir treystu þvi, að framvegis 
myndu stjórnvöld lita á iðnaðinn eins og 
aðrar atvinnugreinar að þessu leyti. 

Þvi miður geta forvígismenn íslenzks 
iðnaðar nú sagt með nokkrum rétti, að 
hlutur iðnaðarins, einkum á sviði lána-
mála, hafi ekki verið bættur svo sem til 
stóð og sanngjarnt hefði verið. Siðan 19 71 
hefur ráðstöfunarfé bankanna minnkað 
verulega. Það hefur bitnað með ólíkum 
hætti á einstökum atvinnugreinum. Útlán 
til sjávarútvegs hafa vaxið í hlutfalli við 
þjóðarframleiðslu. Útlán til landbúnaðar 
hafa staðið í stað. En útlán til iðnaðar 
hafa beinlínis lækkað, og á það raunar 
í enn ríkara mæli við um verzlunina. 

Þá ber þess að geta, að endurkaup Seðla-
bankans vegna afurðalána iðnaðarins hafa 
ekki orðið honum til þeirrar hagsbótar, sem 
vænzt var. Líklega hefðu aukin rekstrar-
lán verið heppilegri leið, en hér er þess 
hins vegar að geta, að samtök iðnaðarins 
sjálfs óskuðu eftir afurðalánunum. 

Í þessu sambandi verður einnig að hafa 
í huga, að þótt sagt sé, að til þess hafi 
verið ætlazt, að iðnaðurinn hætti að njóta 
tollverndar vegna hagsmuna útflutnings-
atvinnuveganna, felst ekki í því, að hagur 
þjóðarinnar sem heildar hlyti að rýrna. 
Það var augljóst, að gæti íslenzkur iðnað-
ur staðizt án tollverndar eða yrði hægt 
að nýta vinnuafl og fjármagn, sem hag-
nýtt hefði verið í tollvernduðum iðnaði, 
betur en í annarri starfsemi, þá batnaði 
hagur þjóðarheildarinnar, annars vegar 
vegna þess, að framleiðslukostnaður inn-
lendrar iðnaðarvöru lækkaði eða að vinnu-
afl og fjármagn yrði arðsamara í öðrum 
atvinnugreinum en tollvernduðum iðnaði. 
Þetta eru meginspurningarnar, sem athuga 
þarf, þegar áhrif aðildarinnar að EFTA 
og viðskiptasamningsins við EBE á íslenzk-
an iðnað eru athuguð. 

Samkvæmt einu allsherjarathuguninni, 
sem farið hefur fram á þessum atriðum, 

þ. e. þeirri athugun Þjóðhagsstofnunar, 
sem ég gerði að umtalsefni áðan, virðist 
heildarniðurstaðan ótvírætt vera sú, að 
íslenzkur iðnaður hafi sýnt mjög lofsverða 
aðlögunarhæfni og samkeppnishæfni. 
Tækni hefur tekið miklum framförum í 
fjölmörgum iðngreimun, og framleiðslu-
kostnaður þeirra hefur lækkað, neytend-
um innanlands til hagsbóta. 

Hitt er jafnrétt, að nokkrar iðngreinar, 
sem framleiða fyrir innlendan markað, 
hafa á undanförnum árum átt við erfið-
leika að etja í rekstri sínum. Líklega er 
þó óhætt að fullyrða, að þessir rekstrar-
erfiðleikar eigi ekki fyrst og fremst rót sína 
að rekja til þess, að afurðir þessara fyrir-
tækja gætu ekki staðizt erlenda samkeppni, 
þótt innflutningur væri ótakmarkaður og 
tollfrjáls. Hitt er eflaust sönnu nær, að 
fyrirtæki í þessum greinum hafi verið sér-
staklega viðkvæm fyrir þeirri byrði, sem 
mjög ör verðbólga hlýtur að vera öllum 
atvinnurekstri, mjög háum vöxtum og þó 
sérstaklega takmörkuðum aðgangi að láns-
fé. Sé þetta rétt, eru skynsamlegar úrbæt-
ur ekki fólgnar í því að grípa til sérhæfðra 
ráðstafana, sem ætlaðar eru til verndar 
einstökum greinum, svo sem sérstakra inn-
borgunarreglna vegna innflutnings sam-
keppnisvöru. Sérstök tímabundin lánafyr-
irgreiðsla væri miklu eðlilegri ráðstöfun 
til viðbótar þeirri almennu aukningu á 
lánafvrirgreiðslu, sem iðnaðurinn hefur 
ekki fengið. Að svo miklu leyti sem hin 
öra verðbólguþróun, háir vextir, aðstöðu-
gjald og lánsfjárskortur bitna meir á iðn-
aði en t. d. sjávarútvegi, eins og eflaust 
á sér stað, er skynsamlegasta ráðið ekki 
heldur að auka varanlega, almenna vernd 
iðnaðarins með almennri hækkun gjalds 
á erlenda samkeppnisvöru. Aðalafleiðing 
þess er verðhækkun innfluttrar vöru og 
hækkun framfærslu- og framleiðslukostn-
aðar í landinu. Með slíkum ráðstöfunum 
er vikið frá þeirri grundva]larhugmynd, 
að heilbrigð samkeppni í milliríkjaviðskipt-
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um sé æskileg. Þótt í bráð sé eflaust hægt 
að fá samþykki stjórnenda þeirra sam-
taka, sem Íslendingar eru aðilar að eða 
hafa samninga við, á slíkum ráðstöfunum, 
með tilvísun til þeirrar sérstöku og af-
brigðilegu efnahagsþróunar, sem hér hef-
ur átt. sér stað, geta slíkar undanþágur ver-
ið varhugaverðar til lengdar, þar eð bú-
ast má við, að þeir aðilar innan samtak-
anna, sem útflutningsafurðir okkar keppa 
við, ætlist þá til einhverra gagnráðstaf-
ana. Endanleg bót á þeim erfiðleikum, sem 
mikil verðbólga, lánsfjárskortur og háir 
nafnvextir valcla iðnaðinum eflaust í rík-
ara mæli en öðrum atvinnugreinum, fæst 
ekki nema með því að ráða niðurlögum 
verðbólgunnar sjálfrar og koma á aðstæð-
um í þjóðfélaginu, sem séu heilbrigðum 
atvinnurekstri hagstæðar. 

Það er auðvitað rétt, að ekki má horfa 
aðgerðalaus á dauðastríð atvinnugreina eða 
fyrirtækja, sem viðkvæmust eru gagnvart 
illum áhrifum verðbólgunnar. En trúi 
menn á annað borð á gildi fríverzlunar-
hugmyndanna, eiga úrræðin ekki að vera 
fólgin í almennri vernd né heldur sér-
stæðri vernd fyrir einstakar iðngreinar, 
heldur í timabundinni innlendri fyrir-
greiðslu, meðan unnið er að því að beizla 
verðbólguna. 

Það er sérstakt vandamál, ef líkur benda 
til, að til landsins séu fluttar erlendar 
vörur og seldar hér í samkeppni við inn-
lenclar afurðir, sem framleiddar hafi verið 
með einhvers konar beinum eða óbeinum 
stuðningi í framleiðslulöndum sínum. Slíkt 
er að sjálfsögðu brot á anda og ákvæðum 
allra fríverzlunarsamninga. Beri mótmæli 
gegn slíku ekki tilætlaðan árangur og sé 
sannanlegt, að um brot á reglum sé að 
ræða, er auðvitað rétt að grípa til ráðstaf-
ana gegn slíku með jöfnunartolli, sem 
leggja má á samkvæmt tollskrárlögum, ef 
rökstudd beiðni er lögð fram af iðnfyrir-
tækjum, sem telja sig verða fyrir barðinu 
á slíkum innflutningi. 

Þýðing gengisskráningarinnar. 
Áðan var að því vikið, að eflaust hefði 

hin mikla verðbólga hérlendis bitnað 
þyngra á íslenzkum iðnaði en íslenzkum 
sjávarútvegi, en hér er um að ræða tvo 
aðalatvinnuvegi Íslendinga. Meginástæðan 
er sú, að eins og getið var um áðan er 
stefnan í gengismálum jafnan fyrst og 
fremst miðuð við hag útflutningsgreina 
sjávarútvegs. Hér er hins vegar um að 
ræða atriði, sem hafa annars konar áhrif 
en fram koma í sambandi við öra verð-
bólguþróun. 

Sannleikurinn er sá, að staða sjávarút-
vegsins og sveiflur á þessari stöðu hafa 
haft miklu meiri áhrif á hag iðnaðarins 
en menn virðast hafa gert sér ljóst. Eftir 
gengislækkunina í nóvember 1968 hélzt 
verðlag sjávarafurða enn lágt, en gengis-
breytingin reyndist bæði sjávarútvegi og 
iðnaði hagstæð, enda blómgaðist iðnaður-
inn þá, nýjar iðngreinar komu til skjal-
anna og afkoman var góð. Á árunum 1971 
—72 batnar hagur sjávarútvegsins mjög 
vegna hækkandi verðlags. Það er ein meg-
inskýring þess, að árið 1973 og fyrri hluti 
ársins 1974 verða iðnaðinum erfiðir tímar. 

Á árunum 1974 og 1975 snýst þróun-
in enn við. Verðlag sjávarafurða lækkar, 
og gengið er lækkað. Iðnaðurinn nýtur 
góðs af hinu nýja gengi. Nýjar útflutnings-
greinar koma til sögunnar, sérstaklega í 
ullar- og skinnaiðnaði. Síðari hluti árs 
1974 og árið 1975 verða hagstæðir tímar. 
Enn breytast svo aðstæður í sjávarútvegi. 
Verðlag sjávarafurða hækkar síðari hluta 
árs 1975 og 1976. Áhrifin á iðnaðinn verða 
enn hliðstæð, þar eð gengisskráningin tek-
ur fyrst og fremst mið af hag sjávarút-
vegsins. Það eru áhrif allra þessara sveiflna 
í sjávarútvegi, sem hafa reynzt iðnaðin-
um þyngri í skauti á þessum áratug en 
raenn hafa gert sér almennt grein fyrir. 

Hér er í raun og veru um að ræða mál, 
sem hefur grundvallarþýðingu varðandi 
alla hagstjórn á Íslandi, en hefur alls ekki 
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verið gefinn sá gaumur sem skyldi. Ef 
gengisskráning er að jafnaði við það mið-
uð, að tekjur útflutningsgreina sjávarút-
vegs nægi til greiðslu innlends kostnaðar, 
en ekki gert ráð fyrir þvi, að sjávarútveg-
urinn í heild greiði nokkurt gjald fyrir 
hagnýtingu þeirra auðlinda, sem eru sam-
eign allrar þjóðarinnar, þ. e. fiskimiðanna, 
þá er framleiðslukostnaður hans, séður frá 
sjónarmiði þjóðarheildarinnar, í raun og 
veru vanreiknaður. Allur annar útflucn-
ingur, útflutningur iðnaðarvöru og land-
búnaðarvöru, verður að greiða fyrir afnot 
allra þeirra framleiðsluþátta, sem þessir 
atvinnuvegir hafa not af. Sjávarútvegur-
inn þarf hins vegar ekkert að greiða fyrir 
þann fisk, sem hann veiðir í sjónum. Með-
an gengisskráning er við það miðuð, að 
tekjur verði nægar til þess að greiða fram-
leiðslukostnað sjávarútvegsins, þannig 
reiknaðan, hlýtur sú gengisskráning að 
vera óhagstæð öðrum útflutningi og þá 
fyrst og fremst útflutningi iðnaðarvarn-
ings, þar eð framleiðslukostnaður hans er 
ekki reiknaður á sama grundvelli. Þetta 
er meginröksemdin fyrir því, að sjávar-
útvegurinn eigi að greiða gjald fyrir hag-
nýtingu fiskimiðanna í sameiginlegan sjóð, 
annað hvort sjóð þjóðarheildarinnar eða 
sjóð, sem hann mætti eiga sjálfur, ef hann 
væri notaður t. d. til að auðvelda að leggja 
niður útgerð óarðbærra fiskiskipa. 

Áhrif slíks gjalds yrðu tvenns konar. 
Annars vegar yrði það til þess að leiðrétta 
heildarframleiðslukostnað sjávarútvegsins 
og þá um leið gengisskráninguna, útflutn-
ingsiðnaði og öðrum útflutningsgreinum í 
vil. Jafnframt mundi samkeppnisaðstaða 
iðnaðar á innanlandsmarkaði auðvitað 
batna. Hins vegar mundi slíkt gjald, sem 
innheimta mætti með mörgu móti, t. d. 
með sölu veiðileyfa, verða til þess að draga 
úr sókn á fiskimiðin, en af fjölmörgum 
ástæðum hefur nú lengi verið nauðsynlegt 
að draga úr þessari sókn vegna varanlegr-
ar ofveiði. Innheimtu gjaldsins ætti að 
sjálfsögðu að haga þannig, að þeir drægju 

úr sókninni á fiskimiðin, sem nú sækja 
þangað með minnstum árangri. Í fram-
tiðinni gætu þá hinir, sem veiðar stunda 
á hagkvæmastan hátt, aukið sókn sína. 

Það, sem nú hefur verið sagt, á ekki 
aðeins við sjálfa gengisskráninguna, held-
ur getur aðstaða atvinnugreina einnig 
brenglazt af öðrum ástæðum, t. d. þeim, 
að þeim sé mismunað í álagningu ýmissa 
gjalda og varðandi lánskjör. Athugun á 
þessum atriðum leiðir í ljós, að í þessum 
efnum virðist halla á iðnað miðað við sjáv-
arútveg. 

Aðildin að EFTA og samningurinn við 
EBE auðvelda lausn efnahagsvandans. 

Þessu erindi um Ísland, Fríverzlunar-
samtökin og Efnahagsbandalagið langar 
mig til þess að ljúka með þessum orðum: 

Sú stefnubreyting, sem framkvæmd var 
í íslenzkum efnahagsmálum um og eftir 
1960, markaði tímamót í efnahagssögu 
undanfarinna áratuga. Með henni var 
lagður grundvöllur að því efnahagskerfi, 
sem þjóðin byggir enn á, þótt starfsemi 
þess hafi orðið fyrir alvarlegum og óeðli-
legum truflunum, fyrst og fremst vegna 
stórfelldrar verðbólgu. Þeim markaðsbú-
skap, sem þá var í aðalatriðum komið á, 
hefur ekki verið raskað síðan í grundvall-
aratriðum, þótt breyting hafi orðið á rík-
isstjórnum. Hitt er ekki síður mikilvægt, 
að þessi stefnubreyting í efnahagsmálum 
gerði það kleift, að Íslendingar yrðu aðilar 
að því samstarfi í viðskiptamálum Vestur-
Evrópu, sem hófst um svipað leyti, en 
Íslendingar urðu þó ekki aðilar að fyrr en 
áratug síðar. Á það verður ekki lögð of 
þung áherzla, að hefðu Íslendingar ekki 
gerzt aðilar að Fríverzlunarsamtökum Evr-
ópu vorið 1970, hefðu þeir ekki átt kost 
á þeim samningum við Efnahagsbanda-
lagið, sem leiddu til viðskiptasamningsins 
við það árið 1972, fyrr en þá að löngum 
tíma liðnum, en á því er enginn vafi, að 
án aðildarinnar að EFTA, sem enn hefur 
verulega þýðingu, og viðskiptasamnings-
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ins við EBE væri Ísland einangrað í við-
skiptamálum Evrópu, útflutningur þess til 
Vestur-Evrópumarkaða vafalaust miklum 
mun minni en hann er í dag og þjóðartekj-
ur Íslendinga án efa lægri en nú er raunin. 

Það hlýtur að teljast óumdeilanlegt, að 
íslenzkur sjávarútvegur hafi haft mikið 
gagn af aðildinni að EFTA og viðskipta-
samningnum við EBE á þeim áratug, sem 
nú er að líða. Hitt er mönnum ef til vill 
ekki jafnljóst, að vera kann, að mesti 
ábatinn sé enn ókominn í ljós. Útfærsla 
Bandaríkjanna og Kanada á fiskveiðilög-
sögu sinni í 200 mílur mun líklega stór-
efla fiskveiðar þessara landa á næsta ára-
tug. Það gæti haft alvarlegar afleiðingar 
í för með sér fyrir markaðsaðstöðu Íslend-
inga í Bandaríkjunum. Ef svo færi, gæti 
Evrópumarkaðurinn orðið mun mikilvæg-
ari fyrir Íslendinga en hann er nú. 

Heildarniðurstaðan hlýtur því að vera 
sú, að aðildin að Fríverzlunarsamtökunum 
og viðskiptasamningurinn við Efnahags-
bandalagið hljóti að teljast hafa haft og 
hafa mjög mikilvæga þýðingu fyrir ís-

lenzkt efnahagslíf. Með þessu er því ekki 
haldið fram, að það hafi verið óeðlilegt, 
að átök yrðu um það á sínum tíma, hvort 
stefnt skyldi að aðild að Fríverzlunarsam-
tökunum. Hér var vissulega um sögulegar 
ákvarðanir að ræða, sem hugsandi mönn-
um hlaut að vera ljóst að hafa myndu ör-
lagarík áhrif um langa framtíð. Enginn 
hlutur er eðlilegri en að um slíkar stór-
ákvarðanir sé ágreiningur. En Íslendingar 
báru gæfu til þess að taka réttar ákvarð-
anir og þá ekki síður á réttum tíma. Það 
hefur borið mikinn og góðan ávöxt. 

Auðvitað hefur þetta ekki leyst allan 
vanda okkar. Hann verður aldrei leystur 
endanlega né í einu. Önnur atriði hafa 
valdið því, að undanfarið hefur þjóðin átt 
við mikla erfiðleika að stríða. En við þá 
er hægt að ráða. Eitt af því, sem einmitt 
gerir okkur kleift að ráða við þá, er sú 
trausta markaðsstaða, sem aðildin að Frí-
verzlunarsamtökunum og viðskiptasamn-
ingurinn við Efnahagsbandalagið hefur 
skapað Íslendingum á hinum stóru og vax-
andi mörkuðum Vestur-Evrópu. 



Guðmundur Guðmundsson: 

Peningamál, hagstjórn og verðbólga 

Inngangur. 
Undanfarin misseri hafa peningamál 

komið meira yið sögu í efnahagsumræðu 
en löngum áður. Eiga þar vextir drjúgan 
hlut. Margir virðast nú álita að vænlegt 
ráð til að draga úr verðbólgu sé að halda 
aftur af hækkun peningamagns. Afkoma 
ríkissjóðs heyrist oft nefnd, og er greiðslu-
halla hans kennt um skuldasöfnun er-
lendis og óæskilega peningamyndun. 

Hér á eftir verður greint frá nokkrum 
peniugastærðum sem beita mætti til hag-
stjórnar og könnuð tengsl þeirra við fram-
leiðslu, verð og viðskiptajöfnuð. Stuðst er 
við gögn frá árunum 1960—1978. Við 
hluta af könnuninni er beitt algengum 
tölfræðiaðferðum. Helstu mðurstöður úr 
þeim reikningum og skýringar höfundar 
á þeim verða settar fram í almennum 
texta, en einnig sýndar töflur með útkom-
um. Tímaraðagreining er einnig notuð 
og verður þar eingöngu sagt frá niður-
stöðum í texta. 

Þar sem við erum fyrst og fremst að 
huga að nothæfum hagstjórnartækjum eru 
það einkum þrjú atriði sem þarf að huga 
að. Er orsakasamband milli tækisins og 
þess sem á að stjórna? Ráða yfirvöld 
sæmilega yfir stjórntækinu? Hefur stjórn-
tækið óheppileg áhrif á aðra stærð en þá 
sem því er beint að? 

Í þessari könnun eru ekki sett fram líkön 
að samböndum hagstærða. Útkomurnar 

verða því ekki notaðar beint til að spá 
einni hagstærð við gefnar forsendur um 
aðrar. Þær geta hins vegar verið gagnlegur 
undirbúningur að gerð líkana, bæði til að 
velja stærðir sem taka ætti með og veita 
hugmynd um hentugt form sambandsins 
og tímaraðaeiginleika stærðanna. 

Skilgreining á orsakasambandi. 
Hugtakið orsakasamband er notað hér 

í samræmi við skilgreiningu Grangers (3). 
Orsakasamband er frá X til Y ef unnt er 
að segja fyrir um Y við tímann t af meiri 
nákvæmni með því að nota vitneskju um 
X fyrir þann tíma en án hennar. Gert er 
ráð fyrir að önnur þekking sem að gagni 
megi koma, en felur ekki í sér fullkomn-
ar upplýsingar um X, sé notuð í bæði 
skiptin. Hreint orsakasamband ríkir frá 
X til Y ef fyrri gildi X koma að gagni við 
að spá Y, en fyrri gildi Y koma ekki að 
gagni við að spá X. Gagnverkun (enska 
„feedback") ríkir ef X veldur Y og Y 
veldur X. En auk ofangreindra afbrigða 
getur verið samband milli samtímagilda 
stærðanna, annað hvort eitt sér eða með 
orsakasambandi. Orsakasamband getur 
komið fram sem samtímasamband við töl-
fræðilega könnun ef tíminn milli orsakar 
og afleiðingar er styttri en bilið milli mæl-
inga. Megininntakið í þessari skilgrein-
ingu er að orsök verður að koma á undan 
afleiðingu. Hún er í samræmi við venju-
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lega notkun orðsins og hentar vel til 
að prófa hugmyndir um orsakasamband 
með tölfræðilegri könnun á X og Y. 

Að sjálfsögðu er ómögulegt að sanna né 
afsanna að orsakasamband ríki milli 
tveggja hagstærða með tölfræðikönnun á 
gildum þeirra. En niðurstöður hennar 
geta bent til þess að orsakasamband hafi 
í mesta lagi verið svo veikt að áhrif X á Y 
hafi verið óveruleg miðað við önnur sam-
bönd eða óreglulegar breytingar. Bendi 
tölfræðikönnun hins vegar til orsakasam-
bands koma helst upp vafaatriði varðandi 
það hvort nægilega mikið af öðrum upp-
lýsingum hafi verið tekið með. 

Hugmyndir um samband peningamála og 
verðbólgu. 

Það er dálítið á reiki hvað átt er við með 
orðinu peningamagn. Stundum er það haft 
um seðla og mynt í umferð + innstæður 
á ávísana- og hlaupareikningum, en stund-
um er sparifé bætt við. Hér hentar best að 
nota eitt orð um hvora stærð, og verður hin 
fyrri kölluð reiðufé og hin síðari peninga-
magn. Einnig er stundum nokkur óvissa 
um hvora stærðina þeir hafa í huga sem 
mæla meo að nota „peningamagn" fyrir 
stjórntæki. Verða því báðum gerð nokkur 
skil. 

Samband peningamagns og verðbólgu 
hefur lengi verið viðfangsefni hagfræð-
inga. Er sú hugmyndasaga rakin stuttlega 
í (8). Rök að orsakasambandi frá pen-
ingamagni til verðbólgu við núverandi að-
stæður á Íslandi gætu verið eitthvað á 
þessa leið: Mikill útflutningur leiðir til 
þess að framleiðendur hans fá háar tekjur 
og peninga þegar þeir selja gjaldeyri (eða 
fá afurðalán) í bönkum. Þetta skapar eftir-
spurn að vöru og þjónustu svo að seljend-
ur geta hækkað verð. Útlánaaukning við-
skiptabanka og sparisjóða eða greiðsluhalli 
ríkissjóðs hafa hliðstæð áhrif. 

Mikilvæg spurning varðandi samband 
þessara stærða við verðbólgu er hvort 
eftirspurn sé fremur háð tekjumyndun 

sem þær lýsa eða peningaeign. Sjáum við 
ekki augljós hagfræðileg rök fyrir því að 
annað sé mikilvægara en hitt, en þetta 
verður kannað með tölfræðirannsókn á 
sögulegum gögnum. 

Peningamagn er ekki einhlítur mæli-
kvarði á heildaráhrif ofangreinara þenslu-
valda. Aukning peningamagns fæst með 
því að leggja þá saman og draga síðan 
gjaldeyrisnotkun frá. Þar sem innflutn-
ingur er háður tekjum er erfitt að segja 
fyrir hvaða áhrif ákveðin gengisbreyting 
eða aðgerð í ríkisfjármálum eða útlána-
stefnu hafi á peningamagn. Vextir geta 
haft talsverð áhrif á innflutning og eru 
því fjórða meiriháttar hagstjórnartækið 
sern ræður peningamagni. 

Stærð sem við köllum peningaútstreymi 
er summa gjaldeyriskaupa bankanna og 
aukningar allra innlendra liða peninga-
myndunar. Það er miklu beinni mæli-
kvarði á tekjuáhrif þessara þátta en pen-
ingamagn. Aukning peningamagns er = 
peningaútstreymi — gjaldeyrissala. Að 
sumu leyti væri betra að nota allan út-
flutning vöru og þjónustu + allar erlend 
ar lántökur heldur en gjaldeyriskaup, þar 
sem sumt af þessu kemur ekki fram hjá 
bönkunum. En þá töpuðust hin einföldu 
tengsl við peningamyndun, og upplýsing-
ar um gjaldeyriskaup berast miklu fyrr. 
Skilgreiningin sem við notum er því 
hagkvæmari við ýmsar skammtímaáætl-
anir i peningamálum og er það aðalástæð-
an fyrir vali hennar. 

Hér hefur eingöngu verið fjallað um 
hugsanleg tengsl peningamagns og pen-
ingaútstreymis við verðbólgu. Ég held ekki 
að reiðufé eitt skipti þar neinu máli. Upp-
hæðir á almennum sparisjóðsreikningum 
eru nú um 50% hærri en allt reiðufé. 
Enda þótt raunvextir af þessum reikning-
um hafi löngum verið talsvert neikvæðir 
eru þeir samt miklu hærri en af reiðufé. 
Engar hömlur eru á að leggja inn og taka 
út af almennu reikningunum. Meðan þetta 
fyrirkomulag ríkir hlýtur heildarupphæð 
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reiðufjár að vera næm fyrir raunvaxta-
breytingum og reglum og viðhorfi til notk-
unar ávisana. Fjárflutningur milli ólikra 
forma óbundinna bankareikninga breytir 
þó varla verðbólgu. Þetta útilokar reyndar 
ekki að samband geti ríkt um hríð með 
reiðufé og mikilvægnm hagstærðum eins 
og verðlagi eða innflutningi, þar sem reiðu-
fé færi á undan. En slík sambönd ætti ekki 
að taka sem merki um orsakasamband 
þessara stærða, heldur fylgi reiðufé or-
sakavöldum sem e. t. v. er erfitt að mæla. 
Dæmi um sambönd af þessu tagi voru 
seðlavelta og innflutningur á Íslandi árin 
1953—1969 og seðlavelta og verðlag í Bret-
landi árin 1953—1967 (5). 

Leitni ársgilda. 
Tafla 1 sýnir stærstu þætti peninga-

myndunar árin 1960—1978. Breyting á 
„erlendum eignum til skamms tíma" 
breytingar á „innlendum liðum" eru jafn-
ar breytingu á „peningamagni". Við skul-
um nú kanna samhengi raungildis stærða 
töflunnar og hugsanleg tengsl við þjóðar-
framleiðslu, verðlag og utanríkisverslun. 
Raungildið er metið með því að deila vísi-
tölu framfærslukostnaðar um hver áramót 
í allar stöðutölur. Einnig var eytt jöfn-
um vexti, 4,4% á ári, til að losna við leitni 
vegna hagvaxtar og fólksfjölgunar. 

Að sjálfsögðu er ekki hægt að nota þessa 
aðferð til að eyða leitni vísitölunnar sjálfr-

Tafla 1. Reikningar bankakerfisins: stöðutölur í árslok. 
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ar. Nærtæk aðferð til þess er að nota mis-
mun á logaritma hennar við upphaf og 
enda hvers árs. Þessi gildi eru að jafnaði 
mun hærri síðari hluta tímabilsins en 
fyrri árin. Þetta er galli frá tölfræðilegu 
sjónarmiði og á heldur ekki sem best við 
til samanburðar við verðmæti peninga-
stærða, utanríkisverslunar og þjóðarfram-
leiðslu. Við höfum því umreiknað þessi 
gildi (með 1. gráðu sérregressivu likani) 
og fengið önnur, sem lýsa breytingu frá 
fyrri þróun. 

Ekki er heppilegt að nota vísitölu fram-
færslukostnaðar til að meta raungildi út-
flutnings og innflutnings. Fengist t.d. 
þannig ákaflega villandi mynd af þróun 
utanríkisverslunar árin 1961-1966. Þá var 
hagstæð þróun á verði útflutnings og mik-
il magnaukning. Innlent verð hækkaði 
meira en innflutningsverð, en gengi var 
ekki breytt. Vöxtur utanríkisverslunar 
kæmi því alls ekki fram ef deilt væri með 
innlenda verðinu. Við völdum þann kost 
að færa útflutning og innflutning til sama 
gengis og eyða áhrifum erlendrar verð-
bólgu með því að deila með verðvísitölu 
útflutnings heimsins sem birt er í „Inter-
national Financial Statistics". Með þessu 
móti er útflutningur metinn með verðmæti 
innflutnings sem hægt er að kaupa fyrir 
andvirði hans. Áhrifum hagvaxtar og 
fólksfjölgunar var eytt á sama hátt og við 
peningastærðirnar með því að deila burt 
árlegum vexti, 4,4%. 

Þar sem peningaútstreymi er blanda af 
peningamála- og utanríkisverslunarröðum 
á hvorug aðferðin sem notuð var hér að 
framan við til að eyða leitni og verðbólgu-
áhrifum. Var það þvi ekki tekið með í 
þessum hluta könnunarinnar. Samhengi 
þess við verðbólgu, kauptaxta, peninga-
rnagn og reiðufé verður kannað með tíma-
raðagreiningu. 

Okkur þótti fróðlegt að bera einnig 
þjóðarframleiðslu á föstu verðlagi saman 
við aðrar stærðir sem hér er fjallað um. 
Þar þarf ekki að eyða neinni leitni vegna 

verðbólgu, en farið var með hagvöxt og 
fólksfjölgun á sama hátt og í öðrum röðum. 

Staðalfrávik og normeruð ársgildi. 
Megnið af andvirði útflutnings ár hvert 

bætist við erlendar eignir til skamms tíma, 
en innflutningur dregst frá. Það á því best 
við að bera breytingu peningastærða frá 
ársbyrjun til ársloka saman við innflutn-
ing og útflutning. Með því að samræma 
vísitölurnar sem deilt er í peningastærðir 
annars vegar og utanríkisverslun hins veg-
ar má fá sæmilega sambærilegar upphæð-
ir í báðum flokkum. Þar sem búið er að 
eyða leitni verður meðalaukning hverrar 
peningastærðar nálægt núlli. Staðalfrávik-
in er hins vegar fróðlegt að bera saman við 
utanríkisverslunina og eru þau sýnd i 
töflu 2. Þar er staðalfrávik útflutnings sett 
jafnt og 1,00 og önnur í hlutfalli við það. 

Breytingar á verðmæti útflutningsversl-
unar eru að jafnaði hærri en pen-
ingastærðanna. Vegna talsverðrar fylgni 
útflutnings og innflutnings sveiflast árs-
gildi viðskiptajafnaðar heldur minna en 
hvor stærð fyrir sig. Erlendar eignir nettó 
sveiflast minna en viðskiptajöfnuður og 
stafar það af þvi að lánahreyfingar jafna 
að nokkru áhrif af sveiflum í viðskipta-
jöfnuði. Með hliðsjón af þeirri áherslu sem 
lögð er á afkomu ríkissjóðs í umræðu um 
hagstjórn er athyglisvert að staðalfrávik 
árlegra breytinga á stöðu hans hjá Seðla-
bankanum er aðeins 23% af staðalfráviki 
árlegs verðmætis útflutnings. Hliðstæðar 
breytingar á heildarútlánum innlánsstofn-
ana eru tvöfalt stærri. 

Vegna mismunandi aðferða við að eyða 
leitni er talsverð ónákvæmni i samanburði 
staðalfrávika peningamálaraða við utan-
ríkisverslun. Hliðstæð ónákvæmni er í 
samanburði þjóðarframleiðslu við aðrar 
stærðir töflunnar. Innbyrðis samanburður 
peningamálaraðanna er nákvæmari. 

Mestu verðmætabreytingar peninga-
stærða eru í peningamagni. Vegna óvenju-
mikils áhuga á að stjórna því um þessar 
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mundir er ekki úr vegi að huga hér nokkuð 
að því hvaða möguleikar séu fyrir hendi til 
að framkvæma það. Stóreflis annmarki á 
slikri stjórn blasir við í töflum okkar, frá 
sjónarmiði þeirra sem telja æskilegt að 
halda aftur af vexti þess. Viðskiptajöfnuð-
ur er meginþáttur í breytingum peninga-
magns og það hækkar þegar hann er hag-
stæður. Hér er varla úr vegi að minna á að 
þær hagfræðikenningar sem nú er einkum 
stuðst við í hugmyndum um að beita pen-
ingamagni til hagstjórnar eru runnar frá 
Bandaríkjunum og eru orðnar nokkurra 
áratuga gamlar. Árið 1953 voru útflutn-
ingur og innflutningur hvor um sig 2% 
af þjóðarframleiðslu Bandaríkjanna. (Þetta 
er nú um 10%). Á Íslandi er hlutfallið um 
40% 

Fróðlegt er að skoða verðmæti utanríkis-
verslunar og breytingar peningastærða ár 

frá ári. Þetta er sýnt í töflu 2. Þar er búið 
að normera með því að draga meðalgildi 
frá og deila með staðalfráviki í allar tölur, 
svo að gildi utan við ± 2 eru hlutfallslega 
stór fyrir hverja stærð. 

Það kom mér nokkuð á óvart að á 
mælikvarða töflunnar var verra ástand í 
utanríkisverslun árin 1974—1976 en árin 
1967—1969, enda þótt atvinna og kaupgeta 
hafi ótvírætt verið miklu minni fyrra tíma-
bilið. Ástæðurnar fyrir þessu eru fyrst og 
fremst tvær: Í fyrsta lagi er deilt burt um 
25% hagvexti á mann frá 1967 til 1974. Í 
öðru lagi voru tekin hærri erlend lán síð-
ara tímabilið. Árin 1967 og 1968 nam 
aukning erlendra lána um 7% af meðal-
gildi innflutnings og útflutnings, en um 
16% árin 1974 og 1975. 

Verðmæti peningamagns fer lengst af 
vaxandi fram til 1967 og 1968 er það 
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minnkar. Síðan vex það á ný frarn til 1974, 
en þá lækkar það mikið og hefur ekki náð 
sér aftur. 

Fylgni ársgilda. 
Við samanburð raðanna i töflu 2 er nær-

tækt að nota fylgnistuðla, og eru þeir sýnd-
ir í töflu 3. Nokkur sérfylgni er fyrir 
hendi í sumum röðum, og er því ekki vert 
að nefna nein vikmörk um nákvæmni, en 
þeir gefa a. m. k. góða mynd af því hvaða 
raðir hafa fylgst vel að. 

Hæsta fylgni útflutnings er við útlán 
innlánsstofnana, 0,80. Þar sem staðalfrávik 
útlánabreytinga var 50% af staðalfráviki 
útflutnings er ljóst að árin 1960—1978 
hafa útlánabreytingar innlánsstofnana 
magnað verulega sveiflur sem stafa af 
breytingum á verðmæti útflutnings. 

Fylgni útflutnings og stöðu rikissjóðs er 
—0,49. Brevtingar á stöðunni eru litlar 
miðað við útflutningssveiflur, og fylgni 
varla neikvæðari en svo að það gæti staf-
að af tilviljun. Hún sýnir þó, að breyt-
ingarnar frá ári til árs hafa verið í sæmi-
legu samræmi við æskilega hagstjórn. Rétt 

er að benda á að þessi niðurstaða á ein-
göngu við sveiflur á stöðu rikissjóðs. Skuld 
Íslendinga við útlönd, mæld á föstu gengi, 
hefnr stöðugt farið vaxandi síðan árið 1972. 
Er nú svo komið að hvert mannsbarn 
skuldar heila milljón. Á sama tíma hefur 
skuld ríkissjóðs við Seðlabankann einnig 
hækkað á hverju ári, en áður hækkaði hún 
ýmist eða lækkaði. Í grófum dráttum má 
segja, að ákveðin skuldaaukning ríkis-
sjóðs valdi gjaldeyrisnotkun um sömu 
upphæð (6 og 9). Þar sem raunvextir rík-
issjóðs af skuld hans hafa verið lágir van-
metur gildið í töflu 1 þá gjaldeyrisnotkun 
sem rekja má til hennar. Enda þótt þvi fari 
fjarri að telja megi að megnið af skulda-
söfnun okkar þennan tíma stafi af skuld 
ríkissjóðs í Seðlabankanum, er ljóst að 
hún á þar nokkurn hlut að máli. 

Talsverð fylgni er með útflutningi og 
innflutningi þótt búið sé að reilma til fasts 
gengis. Aðferðin sem beitt var til að eyða 
leitni vegna erlendrar verðþróunar hefur 
einnig eytt nokkurri fylgni þessara raða, 
tengdri hægum sveiflum. 

Þar sem breyting peningamagns er jöfn 
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summu breytinga erlendra og innlendra 
eigna bankakerfisins er eðlilegt að hún 
hafi jákvæða fylgni við báða liðina, og 
meiri við erlendar eignir sem hafa hærra 
staðalfrávik. Peningamagn er undirstaða 
að útlánum innlánsstofnana svo að ekki er 
óvænt að sjá þar jákvæða fylgni. 

Þjóðarframleiðsla á föstu verðlagi hefur 
meiri fylgni við utanríkisverslun en pen-
ingastærðir. Fylgni við útflutning árið áð-
ur er heldur hærri en við samtímagildið 
sem tafla 3 sýnir. Þetta er i samræmi við 
þá skoðun að stærstu hagsveiflur hafi átt 
upptök i útflutningi. 

Ein athyglisverðasta útkoma úr þess-
um reikningum er neikvæð fylgni, —0,72, 
milli breytinga verðmætis peningamagns 
og breytinga á verðþróun. Fylgni reiðufjár 
og verðlags er einnig neikvæð. Þjóðar-
framleiðsla á föstu verðlagi hefur óverulega 
fylgni við þessar stærðir, svo að engu 
breytir hvort hún er tekin með í reikning-
inn. Þessa útkomu tel ég eðlilegt að skýra 
á eftirfarandi hátt: Vaxtabreytingar hafa 
verið lágar samanborið við breytingar á 
verðbólgu. Þegar hraði verðbólgunnar 
eykst draga eigendur úr verðmætum sem 
þeir geyma í peningum og kaupa vörur í 
staðinn. En minnki verðbólga fýsir þá 
að eiga meiri verðmæti í peningum. 

Ekki er þetta nú beinlinis í góðu sam-
ræmi við þá skoðun að ráðlegt sé að halda 
aukningu peningamagns niðri til að draga 
úr verðbólgu. Rétt er þó að hafa í huga að 
þarna er verið að bera sarnan breytingu 
á raungildi peningamagns á mann og ó-
væntar breytingar á verðbólgu. Í næsta 
kafla verða notaðar aðrar aðferðir og born-
ar saman hlutfallslegar breytingar pen-
ingamagns og verðlags. 

Tímaraðagreining. 
Samband peningamagns, reiðufjár og 

peningaútstreymis við vísitölu framfærslu-
kostnaðar árin 1960—1978 var kannað 
nánar með tímaraðagreiningu. Einnig var 
kannað samband við kauptaxta launþega 

árin 1968—1978. Leitni meðalgildis og 
varians var eytt með logaritmum og diff-
erensum og hlutfallslegar breytingar pen-
ingamálaraða bornar saman við verðbólgu. 
Þarna var unnið með ársfjórðungsgildi. 
Vísitalan er mæld í byrjun febrúar, mai, 
ágúst og nóvember. Fundum við gildi mán-
uði fyrr með interpólasjón til samræmis við 
peningaraðirnar. Ársfjórðungsgildi veita 
miklu betri möguleika á að kanna og finna 
orsakasambönd en ársgildi. Aðferðirnar 
sem hér var beitt voru spektursgreining 
(2 og 5), impúlssvar (4 og 7) og saman-
burður á frávikum ARIMA (Box-Jenk-
ins)-líkana (1). Lýsum við þeim ekki nán-
ar hér, en fjöllum um niðurstöðurnar með 
hliðsjón af skilgreiningu orsakasambands, 
með þeim fyrirvara að engin tilraun 
er gerð til að ná með öllum stærðum sem 
ættu heima í „réttu" líkani. 

Við byrjum á að huga að samanburði 
tveggja raða í senn þar sem ekki er tekið 
tillit til fleiri þátta í einu. Marktækt sam-
timasamband er milli vísitölu og peninga-
magns, þannig að hækkanir og lækkanir 
raðanna að leitni frátalinni fylgjast að. 
Þetta er veikt samband; við bættum lítið 
spá um verðbólgu ársfjórðung fram í 
tímann þótt við fengjum að vita hvert 
peningamagnið yrði, eða öfugt. Aðeins 
örlar á samtímasambandi vísitölu og reiðu-
fjár, en það er enn veikara. Sterkara sam-
band er hinsvegar við peningaútstreymi, 
og er þar bæði samtímasamband og gagn-
virkni. 

Samband vísitölu og kauptaxta árin 
1968—1978 er svipað sambandi vísitölu og 
peningaútstreymis frá árinu 1960. 

Ofangreindar útkomur sýndu að ein sér 
skýra peningamagn eða reiðufé hverfandi 
lítið af verðbreytingum. Kauptaxtar eða 
peningaútstreymi skýra nokkuð, en þó 
hvergi nærri allar verðbreytingar. Við 
könnum næst hvort skýra megi hluta af 
þeim verðbreytingum sem ekki fylgja tekj-
um eða peningaútstreymi með peninga-
magni eða reiðufé. 
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Talsvert samband er með peningamagni 
og peningaútstreymi. Þetta er eðlilegt; það 
mætti kalla peningaútstreymi verga pen-
ingamvndun, þar sem aðeins þarf að draga 
gjaldeyrissölu frá því til að fá hreina aukn-
ingu peningamagns. En vegna þessa sam-
bands verður mikil óvissa um. samband 
verðbólgu við hvora stærð fyrir sig ef báð-
ar eru skoðaðar í einu. Hæpinn ávinningur 
væri að því að bæta peningamagni við 
likan að sambandi vísitölu og peningaút-
streymis. Reyndar virðist dálítið samband 
vera með þeim breytingum peningamagns 
og vísitölu sem ekki fylgja peningaút-
streymi. En það er ákaflega óreglulegt og 
alls ekki af þvi tagi að hátt peningamagn 
valdi verðbólgu. Samband vísitölu, pen-
ingamagns og kauptaxta árin 1968—1978 
var kannað á sama hátt. Þarna virðast vera 
nokkuð sterk, en flókin samtímasamböncl 
og gagnvirkni. Nokkurt samtímasamband 
með jákvæðu formerki hefur verið með 
peningamagni og vísitölu. Einnig kemur 
fram samband með öfugu formerki, þar 
sem peningamagn fer á undan. Skýring á 
því gæti verið að peningaeigendur hafi 
spáð rétt verðhækkunum eftir stórar geng-
islækkanir og kjarasamninga og minnkað 
peningamagnið með kaupum á innfluttri 
vöru. 

Það fæst einnig vísbending um neikvætt 
samband verðlags og reiðufjár þegar þessar 
raðir eru kannaðar samtímis peningaút-
streymi eða kauptöxtum. Ekkert bendir 
til að hækkun reiðufjár stuðli að verð-
hækkunum. 

Bæði peningaútstreymi og kauptaxtar 
fela í sér upplýsingar um tekjur, en á 
ólikan hátt. Peningaútstreymi kemur strax 
fram sem tekjur hjá hluta landsmanna, 
sem leiðir þó ekki til hækkunar kostnaðar 
framleiðenda á framleiðslueiningu. Kaup-
taxtar eru hins vegar nátengdir þessu hlut-
falli. Orsakasamband frá peningaútstreymi 
til verðlags væri því einkum eftirspurnar-
verðbólga en kostnaðarverðbólga frá kaup-
töxtum. Það er lítil fylgni með kauptöxt-

um og peningaútstreymi árin 1968—1978, 
svo að ekki verður stórfelld breyting á nið-
urstöðu um form sambands hvorrar stærð-
ar um sig við verðbólgu þótt þau séu könn-
uð samtímis í stað hvors fyrir sig. Bæði 
samtímasamband og gagnvirkni virðast þá 
koma fram hjá báðum stærðum. Útkom-
urnar styðja hugmyndina að raðirnar lýsi 
tvenns konar verðbólguhvötum og betra 
líkan mætti fá með því að nota þær báðar. 
Einna mikilvægasti verðbólguvaldur sem 
vantaði í slíkt samband væru verðhækkan-
ir erlendis á innflutningi. Verðhækkanir 
vegna gengislækkunar tengjast peningaút-
streymi, aðallega sem samtímasamband. 
Það virðist öllu meira orsakasamband frá 
verði til launa en peningaútstreymis. Þetta 
er ekki mjög örugg útkoma, en gæti m.a. 
stafað af vísitölubindingu launa. 

Niðurstöður og ályktanir. 
Útkomur okkar samrýmast þeirri skoð-

un að mikið peningaútsteymi (verg pen-
ingamyndun) stuðli að eftirspurnarverð-
bólgu. Stærstu liðir þess eru útflutningur, 
erlend lán, útlánaaukning innlánsstofnana 
og halli ríkissjóðs. Peningamagn (allar 
innstæður taldar með) er ekki góður mæli-
kvarði á heildaráhrif þessara þátta og enn 
síður reiðufé (seðlar og mynt + ávísana-
og hlaupareikningar). 

Náið samband er með peningamagni og 
viðskiptajöfnuði og er ljóst að ekki dregur 
að marki úr erlendum skuldum fyrr en 
peningamagn tekur að vaxa hraðar en 
verðbólga, enda kemur þá innlent lánsfé í 
staðinn. Verðbólga eða raunvextir virðast 
ráða mestu um verðmæti peningamagns. 

Stærstu hagsveiflur tímabilið sem 
könnun okkar nær til áttu upptök í sjáv-
arútvegi. Varla er ástæða til að búast við 
öðru en að þær haldi áfram, þótt aukin 
stjórn á fiskveiðum og stærri verðsveiflur 
innflutnings kunni einhverju að breyta. 
Stórum hagsveiflum er stundum kennt um 
að hér er að staðaldri hærri verðbólga en í 
öðum löndum með svipaðar tekjur á íbúa 
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(8). Þegar vel árar skapist eftirspurnar-
verðbólga vegna hárra tekna launþega og 
atvinnurekenda í sjávarútvegi. Þegar verr 
gengur í sjávarútvegi er gengi lækkað, sem 
hefur bein áhrif til að hækka verð. Hag-
stjórn á Íslandi hlýtur einkum að beinast 
að þessum sveiflum, bæði að draga ur 
þeim og koma i veg fyrir að þær trufli at-
vinnurekstur. 

Verðbólguáhrif sveiflna í sjávarútvegi 
eru nátengd peningaútstreymi. Við sáum 
í könnun á ársgildum að innlendir liðir 
peningaútstreymis magna sveiflur frá út-
flutningi. Þetta stafaði af hárri fylgni út-
lána innlánsstofnana við útflutning; ríkis-
fjármál stuðluðu fremur að þvi að lægja 
sveiflurnar. 

Bankar verða að ávaxta innlán með út-
lánum eða öðrum hætti til að geta greitt 
vexti. Lágir raunvextir hafa valdið mik-
illi eftirspurn að lánum svo að allt tiltækt 
fé hefur verið lánað út þegar mest berst 
að, öfugt við það sem þyrfti að vera til að 
lægja sveiflur frá útflutningsþætti pen-
ingaútstreymis. Verðjöfnunarsjóður sjáv-
arútvegsins á að draga úr innstæðu- og út-
lánaaukningu bankanna þegar vel árar, 
en auka peningaútstreymi þegar verr 
gengur. Hann hefur varla starfað nægilega 
lengi til að unnt sé að leggja mikinn dóm 
á hvaða árangri megi ná með reglum 
hans. 

Stærsta ákvörðun stjórnvalda um af-
komu ríkissjóðs ár hvert felst í að setja 
fjárlög haustið áður. Er þá yfirleitt stefnt 
að jöfnuði. Tekjuliðirnir söluskattur og toll-
ar eru mjög háðir hagsveiflum. Að sjálf-
sögðu er ekki hægt að spá þeim með fullri 
nákvæmni rúmt ár fram á við og fara þeir 
mest fram úr áætlun þegar vel árar. 
Óvænt útgjöld, t. d. vegna atvinnumála, 
verða hins vegar ekki síður þegar þjóðar-
framleiðsla reynist minni en gert er ráð 
fyrir í fjárlögum. 

Með lögum um stjórn efnahagsmála o. 
fl. frá 10. apríl 1979 er ákveðið að breyta 
rækilega ástandi á lánamarkaði frá því 

sem ríkt hefur árin 1960 til 1978. Raun-
vextir útlána hafa lengst af verið talsvert 
neikvæðir, einkum ef tekið er tillit til 
skattafrádráttar af vaxtagreiðslum, en lög-
in kveða svo á að verðtryggingu innlána 
og útlána skuli komið á fyrir árslok 1980. 
Gerum við ráð fyrir að ætlunin sé að 
skattalögum verði breytt í samræmi við 
þessa stefnu; að öðrum kosti ná lögin ekki 
tilgangi sínum. 

Vaxtaákvæði laganna eru ekki svo ítar-
leg að unnt sé að meta nákvæmlega hverj-
ir verði meðalraunvextir innlána og út-
lána, en þeir verða eitthvað í námunda við 
núll. Niðurstöður okkar hér að framan 
benda til að raunvaxtahækkun bæti við-
skiptajöfnuð og auki verðgildi peninga-
magns. En það þarf bæði tekjur og sparn-
aðarvilja til að sparnaður í formi peninga 
aukist. Verði vextir svo háir að atvinnu-
rekendur hætli að vilja lán dregur úr 
vinnu og tekjum. Duga þá hærri raun-
vextir varla til að verðmæti sparifjár auk-
ist úr því. Ástæðulítið virðist að óttast, að 
lánsfé gangi ekki út meðan raunvextir 
þess eru neikvæðir að nokkru ráði. En þeg-
ar kemur yfir núll, gætu tiltölulega litlar 
breytingar á raunvöxtum haft mikil áhrif 
á eftirspurn að lánum. 

Breytingar á raunvöxtum kringum núll 
gætu orðið tæki til að draga úr hinni óæski-
legu fylgni sem ríkt hefur með verðmæti 
útflutnings og útlána. Þetta yrði þó ekki 
fyrr en peningamagn og framboð á lán-
um hefði aukist talsvert. Þarna gætu þá 
stundum orðið vandkvæði hjá innlánsstofn-
unum, sem þyrftu að greiða mikla vexti af 
innlánum og fengju meira af þeim en unnt 
væri að lána út. Þarna mætti e. t. v. nota 
ríkisskuldabréf til að taka við sparifénu, 
annað hvort beint frá almenningi og fyrir-
tækjum eða með sölu til innlánsstofnana. 
Varla er heppilegt að hafa slík bréf til jafn-
langs tíma og núverandi spariskírteini. 
Vaxtaaukareikningar með raunvexti núll 
eða hærri hljóta reyndar að hafa áhrif á 
eftirspurn að verðtryggðum spari-
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skírteinum. Ekki er árennilegt fyrir rikis-
sjóð að keppa við þá um spariféð með því 

að hækka vextina, og er þá helst til ráða 
að stytta lánstímann. 



Ingvar Sigfússon: 

Uíanríkisviðskipli 1978 

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

Inngangur. 
Sá bati utanríkisviðskipta, sem byrjaði 

1976, hélt áfram 1978. Vöruskiptajöfnuð-
ur varð hagstæður um 8 milljarða, fyrsta 
skipti, sem. hann er jákvæður síðan 1970. 
Viðskiptakjörin voru óbreytt frá árinu áð-
ur, sé miðað við árið í heild, en versnuðu 
nokkuð, er líða tók á árið. 

Árið 1978 var gengið formlega fellt 
tvisvar sinnum, þann 10. febrúar um 13% 
og hinn 6. september um 15%, en auk þess 
var um talsvert gengissig að ræða. Eftir-
farandi tafla sýnir samvegna stöðu er-
lendra gjaldmiðla gagnvart íslenskri krónu 
(1978=100). 

Vísitala meðalgengis. 

Svo sem sést á töflunni hefur meðalverð 
erlendra gjaldmiðla hækkað um 42,35% 
1978 miðað við 1977. Hækkun á gengi er-
lendra gjaldmiðla um 42,35% þýðir í raun 
lækkun á gengi íslensku krónunnar um 
29,8%. Frá ársbyrjun 1978 til ársloka 
hækkaði gengi erlendra gjaldmiðla um 
56,8%, sem þýðir lækkun á gengi íslensku 
krónunnar um 36,2%. 

Í 1.—22. töflu eru tölur birtar á því 
gengi, sem í gildi var á hverjum tíma. Þar 
sem samanburður er gerður við fyrri ár i 
texta, eru tölur fyrri ára umreiknaðar yfir 
á meðalgengi ársins 1978 skv. gengisvísi-
tölu. Þannig eru tölur fyrir 1977 t.d. 
hækkaðar um 42,35%. Gefur slíkur sam-
anburður mun betri mynd af þróun inn-
og útflutnings. 

V iðskiptakjörin. 
Lítil breyting varð á viðskiptakjörum Ís-

lendinga árið 1978 miðað við 1977, þegar 
heildartölur áranna eru skoðaðar. Útflutn-
ingsverð var stöðugt meginpart ársins, en á 
seinni hluta þess lækkaði það nokkuð, að-
allega vegna gengissigs Bandaríkjadollars 
gagnvart Evrópugjaldmiðlum. Innflutn-
ingsverð hækkaði um 47,5% milli ár-
anna 1977 og 1978 skv. útreikningum 
Þjóðhagsstofnunar. Verð innflutnings er 
hér reiknað í íslenskum krónum, en sé 
miðað við verðlag í erlendri mynt, nem-
ur hækkunin 3,6% milli 1977 og 1978, og 
er það nokkru minni hækkun en árið áð-
ur, en þá hækkaði innflutningsverðlag um 
7,7% milli 1976 og 1977. Á árinu 1978 
hækkaði útflutningsverðlag m. v. 1977, 
mælt í íslenskum krónum, um 48,5%. Sé 
hins vegar miðað við verð í erlendum 
gjaldeyri, var hækkunin 4,3%. Milli ár-
anna 1976 og 1977 hækkaði útflutnings-
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verðlagið um 16,7%. Viðskiptakjörin 1978 
voru þvi 0,6% hagstæðari en 1977. Árið 
1977 bötnuðu þau um 8,4% miðað við 1976 
og höfðu þá ekki verið hagstæðari síðan 
1973. 

Á eftirfarandi töflu má sjá verðvísi-
tölur inn- og útflutnings auk viðskipta-
kjaranna, og eru tölur byggðar á útreikn-
ingum Þjóðhagsstofnunar. Til hægðar-
auka er vísitala meðalgengis sett með til 
þess að sýna gengisbreytingaráhrif. Bæði 
eru birt ársmeðaltöl og ársfjórðungsmeð-
altöl. 

Ef verðvísitölur ársins 1978 eru bornar 
saman við ársfjórðungsvísitölurnar, kem-
ur í ljós misræmi. Þetta misræmi stafar 
af því, að vægi ársfjórðunganna er mis-
jafnt og jafnframt hafa gengisfellingarnar 
tvær á árinu haft ruglandi áhrif. Þannig 
sýnir verðvísitala ársins rétta breytingu á 
viðskiptakjörum milli 1977 og 1978, en 
hinar ársfjórðungslegu vísitölur sýna, 
hver þróunin hefur orðið innan ársins. 
Eins og áður hefur verið sagt voru við-
skiptakjörin hagstæðust á fyrsta ársfjórð-
ungi, en rýrna síðan á öðrum ársfjórð-
ungi um 3%. 

Á þriðja ársfjórðungi er um litla breyt-
ingu að ræða, en á fjórða ársfjórðungi 
rýrna viðskiptakjörin um 6,3% miðað við 
þriðja ársfjórðung. Þessi óhagstæða þróun 
stafar einkum af gengissigi Bandaríkja-

dollars gagnvart Evrópugjaldeyri eins og 
áður hefur verið sagt. 

Eftirfarandi tafla sýnir magnvisitölur 
undanfarinna sex ára samkvæmt útreikn-
mgum Hagstofu Íslands (1963=100). 

Í ofangreindum magnvísitölum er inn-
flutningi á skipum og flugvélum sleppt, 
enda þykja vísitölur, sem þannig eru reikn-
aðar, veita betri upplýsingar, þegar sam-
anburður við fleiri ár er hafður í huga. 
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Samkvæmt magnvísitölu jókst útflutnings-
magnið mn 17,6% 1978, en 1977 var aukn-
ingin 8,7%. Innflutningsmagnið jókst 
heldur minna eða 9,2% samkvæmt magn-
vísitölum Hagstofu íslands. Aukning inn-
flutningsmagns 1977 var 12,1%. Þess ber 
að geta til skýringar, að magnvísitölur 
endurspegla ekki einungis magnbreytingar, 
heldur einnig flutning milli vörudeilda 
eftir vinnslustigi viðkomandi vöru, t.d. is-
fisks og freðfisks, bræddrar loðnu og frystr-
ar loðnu. 

í töflu yfir verðvísitölur inn- og útflutn-
ings hér að framan, sem unnin er af Þjóð-
hagsstofnun, hafa verið settar inn visitölur 
meðalgengis, þannig að áhrif gengisbreyt-
inga á verð í islenskum krónum eru auð-
séð. Er þetta gert til þess að auðvelda sam-
anburð milli ára eins og segir í inngangi, 
þannig að hægt sé að miða við sama gengi 
allt tímabilið. 

t eftirfarandi töflu hefur verið leiðrétt 
fyrir gengisbreytingum, en verðvísitölurn-
ar eru byggðar á útreikningum Hagstofu 
Íslands (1963=100). 

Eins og sést í töflunni hafa viðskipta-
kjörin samkvæmt útreikningi Hagstofu Ís-
lands versnað örlítið árið 1978 miðað við 
1977, en samkvæmt útreikningi Þjóðhags-
stofnunar hafa þau batnað örlítið. Þessi 
samanburður er þó ekki gerður til að gera 

litið úr útreikningum. þessara tveggja 
stofnana, enda er munurinn lítill, heldur 
til að benda á, að ýmsir erfiðleikar eru því 
samfara að reikna út verðvísitölu inn- og 
útflutnings, og verður þvi að nota tölur 
þessar með varfærni. Til skýringar er rétt 
að taka fram, að viðskiptakjörin sýna hlut-
fallið á milli útflutningsverðlags og inn-
flutningsverðlags. Ef viðskiptakjörin eru 
yfir 100 miðað við árið á undan, þá hefur 
útflutningsverðlag hækkað meira en inn-
flutningsverðlag og gagnstætt, ef þau eru 
undir 100. 

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

Eins og fram kemur á töflunni hafa 
Bandaríkin og Svíþjóð enn mátt búa við 
versnandi viðskiptakjör. Frændur vorir 
Danir hafa snúið dæminu við, og hjá þeim 
batna viðskiptakjörin um 4,1% 1978 
niiðað við 1977. Hjá Bretum er áfram-
haldandi bati viðskiptakjara. 

Vöruskiptajöfnuðurinn. 
Á seinni árshelmingi 1977 fór að draga 

úr jákvæðri þróun viðskiptakjara, og jafn-
framt tók að gæta söluerfiðleika á sjávaraf-
urðum. Þetta varð til þess, að birgðir 
sjávarafurða innanlands hlóðust upp. Árið 
1978 voru viðskiptakjör svipuð og 1977, 
að vísu versnuðu þau nokkuð á síðari árs-
helmingi, einkum vegna óhagstæðrar 
gengisþróunar. Í heild var vöruskiptajöfn-
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uðurinn 1978 hagstæðnr um 8 milljarða, 
munar þar einkum um samdrátt í innflutn-
ingi skipa, og birgðir sjávarafurða minnk-
uðu mikið á árinu. 

Hér á eftir eru settar upp tölur, sem 
sýna vöruskiptajöfnuð þriggja undanfar-
inna ára, eins og greiðslujafnaðardeild 
Seðlabanka Íslands birtir þær. Taflan, sern 
hér fer á eftir, sýnir inn- og útflutnings-
tölur á því verðlagi og gengi, sem í gildi 
var á hverjum tíma. 

Svo sem áður hefur verið nefnt var 

vöruskiptajöfnuðurinn hagstæður um 8 
milljarða króna 1978, en var óhagstæður 
um rúma 10 milljarða króna 1977. Það, 
sem einkum hefur orsakað þennan bata á 
vöruskiptajöfnuði, er stórminnkaður inn-
flutningur skipa, á móti kemur aukning á 
innflutningi til álbræðslu og járnblendi-
verksmiðju. Framleiðsla útflutnings jókst 
að magni um 4—5% 1978 miðað við 1977, 
en útflutningur jókst um 21,5% að verð-
mæti miðað við 1977, þannig að töluvert 
gekk á þær birgðir, sem hlóðust upp 1977. 
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Þar sem ekki er um sama gengi að ræða 
þessi ár, er samanburður ekki alveg raun-
hæfur, þar sem hann inniheldur gengis-
mun. Taflan hér á eftir, sem sýnir vöru-
skiptajöfnuðinn siðustu þrjú ár, þar sem 
inn- og útflutningstölum 1976 og 1977 
hefur verið breytt yfir á meðalgengi 1978 
skv. gengisvísitölu, gefur því betri mynd 
af þeirri breytingu, sem orðið hefur. 

Samkvæmt ofangreindu yfirliti er 
vöruskiptajöfnuðurinn mun hagstæðari 
1978 en 1977 eða sem nemur tæpum 23 
milljörðum. Miðað við 1977 hefur út-
flutningur aukist um 21,5% 1977, þar af 
nemur magnaukning útflutnings 16%. Al~ 
útflutningur jókst um 11% 1978 miðað 
við 1977. Annar útflutningur en ál jókst 
um 23%. Heildarinnflutningur jókst um 
5% 1978 rniðað við 1977. Samdráttur var í 
innflutningi sérstakra fjárfestingarvara, en 
hann minnkaði um 21% 1978 miðað við 
1977, en þá hafði innflutningur sérstakra 
fjárfestingarvara aukist um 30% miðað 
við 1976. Innflutningur skipa og flug-
véla var rúmum 10 milljörðum minni 1978 
en 1977, kemur þar einkum til reglugerð 
um innflutning fiskiskipa frá 1977, sem 
miðaði að því að draga úr innflutningi. 
Samtals voru fluttir inn 3 skuttogarar 1978 
og 4 fiskiskip önnur. Alls voru fluttar inn 
2 litlar flugvélar 1978 að verðmæti 190 
millj.kr. Annar almennur innflutningur 
jókst um 11% 1978 miðað við 1977. Olíu-
innflutningur var svipaður bæði árin. 

Ef einungis er miðað við almennan 
innflutning og inn- og útflutningi v/ál-
bræðslu sleppt, yrði vöruskiptajöfnuður-
inn hagstæður um 8,4 milljarða 1978 og 
hefði batnað frá 1977 um 14 milljarða. 

Meðfylgjandi línurit sýnir þróun vöru-
skiptajafnaðar 1978 samkvæmt mánaðar-
tölum inn- og útflutnings 1978. Miðað er 
við skráð gengi í hverjum mánuði. Þess 
ber að gæta, að samkvæmt venju Hag-
stofu Íslands er innflutningur skipa og 
flugvéla talinn á skýrslu tvisvar á ári. í 
júní og desember. 

Útflutningsverslunin. 
Svo sem tekið er fram í inngangi hafa 

tölur fyrir útflutning 1977 verið umreikn-
aðar á meðalgengi 1978 samkvæmt vísi-
tölu meðalgengis, þar sem þær eru notaðar 
í samanburði i texta. 

Útflutningsverð 1978 var 4,2% hærra 
1978 en 1977. Náði það hámarki á öðr-
um ársfjórðungi, en á síðasta ársfjórðungi 
var það 3,9% lægra en þegar það var hæst. 
Útflutningsmagn jókst um 16%, en hins 
vegar er áætlað, að útflutningsframleiðsl-
an hafi aukist um 4—5% 1978, þannig 
að ljóst er, að verulega hefur gengið á 
birgðir. Verðmæti útflutningsvörubirgða, 
metinna á gengi í árslok 1978, nam 27,6 
milljörðum í árslok 1978, en var í árslok 
1977 34,4 milljarðar. Birgðir sjávarafurða 
minnkuðu um 7,4 milljarða árið 1978 mið-
að við 1977. Birgðir landbúnaðarafurða 
jukust um einn milljarð, en álbirgðir 
minnkuðu um tæpar 500 milljónir. Gjald-
eyrisverðmæti útflutningsframleiðslu jókst 
í heild um nálægt 9% frá árinu áður. Mest 
varð verðmætisaukning álframleiðslu eða 
tæp 12%, en framleiðsluverðmæti sjávar-
afurða jókst um 9%. Verðmæti annarrar 
iðnaðarvöru til útflutnings jókst um 6%. 
Framleiðsluverð er reiknað sem útflutn-
ingsverðmæti ársins að viðbættri birgða-
aukningu eða að frádreginni birgðaminnk-
un, metið á verðlagi ársins 1978. Heildar-
verðmæti útflutnings 1978 nam rúmum 
176 milljörðum, en það var um 21,5% 
aukning frá 1977. Af heildarútflutningi er 
hlutur sjávarafurða stærstur eða 76,4%, 
útflutningsaukning sjávarafurða nam 
25,9 %. Af sjávarafurðum er hlutur freð-
fisks stærstur eða 44,6%. Hlutur iðnaðar-
vara í heildarútflutningi 1978 var 19,8%, 
en hlutur áls í útflutningi iðnaðarvara 
1978 var 67,9%. Hlutur landbúnaðaraf-
urða í heildarútflutningi 1978 nam 1,5%. 

Nú verður gerð nánari grein fyrir út-
flutningi, sölu og verðlagsþróun helstu 
vöruflokka 1978. Af sjávarafurðum er, 
eins og áður er sagt, hlutur freðfisks lang-
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stærstur eða 44,6%. Jókst útflutningur 
freðfisks um 14.508 tonn 1978 miðað yið 
1977 eða 15,6%. Verðmætisaukningin 
1978 miðuð við 1977 nam 23,8%. Meðal-
verð pr. tonn 1978 hækkaði um 7,1% mið-
að við 1977. Um 78% af útfluttum freð-
fiski fara til Bandaríkjanna. Meðalverð á 
útfluttum freðfiski til Bandaríkjanna var 
9,2% hærra en útflutningsverð til Bret-
lands, sem var næststærsti markaðurinn 
með 11,9%. Framleiðsla freðfisks nam 99 
þúsund tonnum, sem var svipað og árið 
áður. Birgðir í árslok 1978 voru 18.327 
tonn og höfðu minnkað frá árslokum 1977 
um 8.229 tonn. 

Heldur varð árið 1978 hagstæðara fyrir 
saltfiskútflytjendur en 1977. Útflutnings-
magn jókst um 10%, og meðalverð pr. 
tonn var einnig 10% hærra en 1977, en þá 
hafði það lækkað frá árinu áður um 2.7%. 
Alls nam verðmæti saltfiskútflutnings 17,9 
milljörðum. 

Útflutningur á skreið jókst um 3.811 
tonn 1978 miðað við 1977 og nam alls 6.899 

tonnum að verðmæti 7,4 milljarðar. Meðal-
verð pr. tonn lækkaði 1978 um 3,6% frá 
1977. Framleiðsla skreiðar 1978 nam 699 
tonnum, en fluttar voru út birgðir frá 
fyrra ári, 6.200 tonn að magni. Birgðir i 
árslok 1978 voru 300 tonn. Um 78% af 
skreiðarútflutningi 1978 fóru til Nígeríu. 

Útflutningur fiskimjöls 1978 nam 4,5 
milljörðum, er um 26,6% verðmætisaukn-
ingu frá 1977 að ræða. Magnaukningin var 
41,7 %. Meðalverð pr. tonn hefur því lækk-
að um 10,6% frá 1977. Birgðir á árinu 
minnkuðu um 599 tonn og voru í árslok 
2.971 tonn. Framleiðsla á árinu 1978 nam 
41.584 tonnum, og er það 8.155 tonnum 
meira en 1977. 

Á árinu 1978 voru flutt út 68.486 tonn 
af loðnulýsi að verðmæti 7,5 milljarðar. Er 
útflutningsmagnið mjög svipað og 1977 eða 
um 1.750 tonnum meira. Meðalverð pr. 
tonn var 1,2%, lægra 1978 en 1977. Birgð-
ir loðnulýsis í árslok 1978 námu 20.600 
tonnum. 

Utflutningur á loðnumjöli jókst um 
33,5 % að magni 1978 miðað við 1977, en 
verðmætisaukningin var 26.6%. Meðal-
verð hefur því lækkað um 5,2% frá árinu 



1. tafla. Útflutningur 1976—1978 eftir vöruflokkum. 
(Verð í millj. kr. og magn í tonnum). 

(Á gengi hvers tíma). 

1976 1977 1978 
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2. tafla. Útflutningur ísfisks og frysts humars og hrogna 1976—1978. 

1976 1977 1978 

1977. Birgðir loðnumjöls í árslok 1978 voru 
6.042 tonn og höfðu minnkað frá árs-
lokum 1977 um 9.263 tonn. Framleiðsla 
loðnumjöls árið 1978 var þvi 161.413 tonn 
eða 34.413 tonnum meiri en 1977. 

Magn útflutnings á frystum humri var 
17,7 % minna 1978 en 1977, en meðalverð 
pr. tonn var 13,6% hærra. 

Útflutningur á frystri rækju jókst um 
226 tonn eða 16,3%. Meðalverð pr. tonn 
var 6,5% hærra 1978 en 1977. 

Útflutningur á söltuðum matarhrogn-
nm minnkaði enn 1978 að magni um 
17,2% og var 3.091 tonn. Meðalverð pr. 
tonn lækkaði um 9,4%. 

Eins og áður sagði nam útflutningur 
landbúnaðarafurða 1,5% af heildarútflutn-
ingi 1978, en var 2,4% 1977. Af land-
búnaðarafurðum voru til birgðir í árslok 
1978 að verðmæti 3,1 milljarðar, en voru í 
árslok 1977 2,1 milljarðar. 

Útflutningur iðnaðarvara að magni til 
jókst um 4,4% frá árinu 1977, en verð-
mæti um 9,5%. Meðalverð pr. tonn var 
4,9% hærra 1978 en 1977. Útflutningur 
áls jókst um 4,2% 1978. Meðalverð pr. 
tonn hækkaði um 6,8%. Yfir 95% af ál-
útflutningi 1978 fóru til Bretlands, V-
Þýskalands og Sviss. 

Útflutningur kísilgúrs minnkaði um 965 
tonn 1978 miðað við 1977. Meðalverð pr. 
tonn hækkaði um 7,1% frá 1977. Kísilgúr 
er fluttur út til fjölda landa, en um fjórð-
ungur fór til V-Þýskalands. 

Útflutningur prjónavara minnkaði að 
magni um 34% frá 1977. Meðalverð pr. 
tonn var 22,2% hærra 1978 en 1977. 

Hér að framan hefur verið gefið vfiilit 
yfir útflutning helstu framleiðsluvara Ís-
lendinga á árinu 1978. Frekari sundur-
liðun er að finna í meðfylgjandi töflum, þá 
skv. skráðu gengi á hverjum tíma. 
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3. tafla. Útflutningur freðfisks og frystrar rækju 1976—1978. 

1976 1977 1978 

Innflutningsverslunin. 
Verðmætí innflutnings 1978 nam alls 

184 milljörðum. Verðmætisaukningin 
nam alls 7% 1978 miðað við 1977. Í 20. 
töflu er skipting innflutnings eftir vöru-
deildum, en í 18. töflu er hlutfallsleg 
skipting innflutnings eftir notkun 1976— 
1978. 

Alls voru fluttar inn neysluvörur fyrir 
67,8 milljarða 1978. Jókst innflutningur 
þeirra um 22,1 % miðað við 1977. Hlut-
deild neysluvara í heildarinnflutningi 
1978 nam 36,8%, en var 32,3% 1977. Inn-
flutningur á óvaranlegum neysluvörum 
jókst um 21,1% 1978 miðað við 1977, inn-
flutningur varanlegra neysluvara jókst 
um 29,2%, en fólksbifreioa og bifhjóla um 

18,6%. Innflutningur hrávara jókst um 
20,3% 1978 miðað við 1977. 

Hlutur rekstrarvara í heildarinnflutn-
ingi var svipaður 1978 og 1977 eða 32,7% 
1978, en var 33,6% 1977. Innflutningur til 
álbræðslu var stærsti hluti rekstrarvara 
1978. Verðmæti innflutnings til álbræðslu 
1978 nam 12,8 milljörðum. Innflutningur 
rekstrarvara til landbúnaðar var svipaður 
1978 og 1977, að verðmæti 5,9 milljarðar. 
lnnflutningur rekstrarvara til fiskveiða var 
heldur minni 1978 en 1977 og nam alls 
5,4 milljörðum. 

Til fiskiðnaðar voru fluttar inn rekstrar-
vörur fvrir 2,9 milljarða 1978, er það 
nokkru minna en árið áður eða 19,8%. 
Innflutningur á eldsneyti og smurnings-
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4. tafla. Útflutningur á saltfiski, söltuðum þunnildum 
og söltuðum matarhrognum 1976—1978. 

1976 1977 1978 

Magn í Verð í Magn í Verð í Magn í Verð í 
tonnum mi/Ij. kr. tonnum millj. kv. tonnum millj. kr. 

olíum nam alls 21,3 milljörðum 1978, og 
er það mjög svipað verðmæti og 1977. Alls 
voru fluttar inn rekstrarvörur fyrir 60,4 
milljarða 1978. 

Hlutur fjárfestingarvara í heildarinn-
flutningi 1978 nam 30,5%, en var 34,1% 
1977. Verðmæti innflutnings fjárfestingar-
vara nam 56,1 milljörðum. Áður hefur ver-
ið gerð grein fyrir innflutningi skipa og 
flugvéla, þannig að það verður ekki end-
urtekið hér. Innflutningur á öðrum flutn-
ingstækjum jókst um 58% 1978 miðað við 

1977. Innflutningur véla og verkfæra nam 
21,8 milljörðum 1978, og er um 22,9% 
aukningu frá 1977 að ræða. Af öðrum full-
unnum fjárfestingarvörum var flutt inn 
fyrir 9,1 milljarða 1978. Innflutningur á 
byggingarefni og öðru efni til mannvirkja-
gerðar nam 12,2 milljörðum 1978, og er 
það 4% minna en 1977. Innflutningur á 
öðru efni til framleiðslu á fjárfestingar-
vörum nam 3,8 milljörðum 1978. 

Sú flokkun, sem hér hefur verið farið 
eftir og unnin er úr skýrslum Hagstofu 
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Íslands, er nokkrum vandkvæðum bimdin 
og ekki alveg nákvæm. Orsökin er sú, að 
oft er erfitt að skipa vörutegundum í ein-
staka flokka, og þá er sú leið farin að skipa 
vörum í þann flokk, þar sem notkun þeirra 
er mest. 

Viðskipti við einstök lönd. 
Helstu viðskiptalönd Íslendinga 1978, 

að þvi er innflutning áhrærir, voru: Nor-
egur, Svíþjóð, Bretland, Danmörk, Hol-
land, Vestur-Þýskaland, Rússland og 
Bandaríkin. Hlutur þessara landa í heild-
arinnflutningi nam 65% 1978, en var 
71,6% 1977. Innflutningur frá löndum 
Fríverslunarbandalagsins (EFTA) var 
22,1% af heildarinnflutningi 1978. Þar 
af var innflutningur frá Noregi og Svíþjóð 
17,7% af heildarinnflutningi eða um 80% 
af innflutningi frá EFTA-löndum. Hefur 

hlutur EFTA-landa í heildarinnflutningi 
ekki verið hærri um nokkurra ára skeið. 
Innflutningur vöru frá löndum Efnahags-
bandalagsins 1978 nam 46,9% af heildar-
vöruinnflutningi, sem er mjög svipað og 
árið áður. Innflutningur frá Bretlandi, 
Danmörku og Vestur-Þýskalandi var m/jög 
svipaður, en frá Hollandi kom aðeins 
minna. Hlutur þessara landa í heildar-
innflutningi 1978 var 39,7%. Frá Austur-
Evrópu er einkum um innflutning frá 
Pvússlandi að ræða, en hann var 8,4% 
1978 af heildarinnflutningi. Hlutur 
Austur-Evrópu í heildarinnflutningi var 
10,1% 1978, en var 12,2% 1977. Inn-
flutningur frá Bandaríkjunum jókst heldur 
1978 miðað við 1977 eða um 15,5% og var 
7,1% af heildarinnflutningi. Af innflutn-
ingi frá öðrum löndum er helst að nefna 
innflutning frá Ástralíu, sem nam 3% af 
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12. tafla. Útflutningur á söltuðum gœrum og ull 1976—1978. 

13. tafla. Útflutningur á loðsútuðum skinnum og húðum 1976—1978. 
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15. tafla. Útflutningur á prjónavörum 1976—1978. 

1976 1977 1978 

16. tafla. Útflutningur á kisilgúr 1976—1978. 

1976 1977 1978 

17. tafla. Útflutningur á áli og álmelmi 1976—1978. 

1976 1977 1978 
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heildarmnflutningi 1978, og frá Japan, 
sem nam 3,4% af heildarinnflutningi. 

Nokkur breyting hefur orðið á við-
skiptalöndum Íslendinga, að því er útflutn-
ing áhrærir, á síðustu árum. Útflutningur 
til Portúgal hefur minnkað frá því að vera 
10,4% af heildarútflutningi 1976 í það að 
vera 4,1% 1978. Útflutningur til Bretlands 
hefar að sama skapi aukist frá því að vera 
10,2% 1975 af heildarútflutningi í það að 
vera 16,9% 1978. Útflutningur til Rúss-
lands nam 3,9% af heildarútflutningi 
1978, en var 7,0% 1977. Hefur útflutning-
ur til Rússlands minnkað um 32% 1978 
miðað við 1977. Útflutningur til Banda-
ríkjanna var svipaður 1978 og 1977 eða 
29,3% af heildarútflutningi 1978 og 30,2% 
1977. Hlutur Vestur-Þýskalands í heildar-
útflutningi jókst heldur 1978 og var 7,9%, 
en var 7% 1977. Skreiðarútflutningur til 
Nígeríu nam 3,4% 1978 af heildarútflutn-
ingi, en nam 2,0% 1977. Útflutningur til 
þessara landa, sem greint hefur verið frá, 
nam 65,5% af heildarútflutningi 1978. 

Almennir viðskiptasanmingar hafa 
verið í gildi við nokkur lönd. Slíkir samn-
ingar eru einkum gerðir til að tryggja 
innflutningsleyfi fyrir þeim afurðum Ís-
lendinga, sem háðar eru slíkum leyfum. 

18. tafía. Skipting innflutnings eftir notkun 
1976—1978. 

19. tafla. Innflutningur nokkurra vörutegunda 1976-—1978. 
( Verð í millj. kr. miðað við skráð gengi á hverjum tíma.) 

(Magn í tonnum, nema annars sé getið). 
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20. tafla. Innfluttar vörar eftir vörudeildum 1975—1978. 
(Flokkað samkvœmt vöruflokkun Sameinuðu þjóðanna. Upphœðir í millj. kr. á gengi hvers árs). 
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21. tafla. Viðskipti við einstök lönd 1976—1978. 
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Jakob Gunnarsson: 

Erlend lán 1978 

Erlendar lántökur á árinu 1978 námu 
alls 35.876 millj.kr*., reilmað á meðal-
gengi ársins 1978. Afborganir erlendra 
lána námu alls 17.496 millj.kr., þannig að 
erlendar lántökur umfram afborganir vorn 
18.380 millj.kr., sem þýðir 10,4% auloi-
ingu erlendra lána á meðalgengi 1978. 
Fastar erlendar skuidir í árslok 1978 eru 
236.130 millj.kr., en voru 214.044 millj. 
kr. í árslok 1977, reiknað á árslokagengi 
1978. Vaxtagreiðslur erlendra lána 1978 
námu alls 15.269 millj.kr., og greiðslu-
byrði þeirra var 13,1% af útflutnings-
tekjum, sem er töluverð lækkun frá árinu 
áður, en þá var hún 13,7%. 

Hér á eftir verður fjallað um þessa þætti 
auk annarra viðkomandi erlendum lánum. 

Uppbygging þessarar greinar er lík 
fyrri grein um erlend lán, þar sem töl-
ur síðustu tveggja ára eru bornar saman á 
sambærilegu gengi, og er þeirri meginreglu 
fylgt, að hreyfitölur eru á meðalgengi 1978, 
en stöðutölur á árslokagengi 1978. 

Lántökur Íslenska Álfélagsins hf. eru 
að venju ekki taldar með í þessari grein 
um erlend lán á árinu 1978. 

Erlendar lántökur. 
Erlendar lántökur á árinu 1978 voru 

35.876 millj.kr., en voru 44.127 millj.kr. 
1977, reiknað á meðalgengi ársins 1978. Er-
lendar lántökur hafa því dregist saman um 
tæplega 19% frá árinu áður. Erlendar 

lántökur skiptast á eftirfarandi lántak-
endur, og eru þær bornar saman við sam-
bærilegar tölur 1977. 

Á árinu 1977 voru dregnar frá lántökum 
opinberra aðila sérstakar endurgreiðslur af 
endurlánuðu erlendu lánsfé Seðlabankans 
(E-lán), en hér eru þessar endurgreiðslur 
(nettó) sýndar sérstaklega, og verður gerð 
nánari grein fyrir því síðar, þegar fjallað 
verður um erlend lán Seðlabankans. 

Umsamin lán, en ónotuð í árslok 1978, 
eru talin nema 27.378 millj.kr. (32.704 
millj.kr. á árslokagengi), en sambærileg 
tala í árslok 1977 var 22.730 millj.kr. 

Innkomin lán, vaxtagreiðslur og afborg-
anir eru sýnd í 1. töflu, flokkuð eftir gjald-
evristegundum, og í 2. töflu eru þau flokk-
uð nánar á ýmsa aðila. 

Hér á eftir verður getið helstu lána, sem 
samið var um og notuð voru á árinu 1978. 
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Lán ríkissjóðs og ríkisstofnana. 
Lántöknr ríkissjóðs og ríkisstofnana 

námu alls 8.534 millj.kr., þ. a. voru 3.462 
millj.kr. notaðar til sérstakrar endur-
greiðslu lána Kröfluvirkjunar og Rarik, 
þannig að nettólántökur eru taldar vera 
5.072 millj.kr. 

Stærsta lántakan var gerð í Japan með 
almennri skuldabréfaútgáfu að upphæð 
6.583 millj.kr. (5.000 millj. yena), sem 
ráðstafað var til endurgreiðslu eldri lána, 
eins og áður var getið, og almennra fram-
kvæmda hjá Rarik og byggðalínu. Aðrar 
lántökur ríkissjóðs voru 1.900 millj.kr. til 
hlutafjárframlags í Íslenska járnblendifé-
laginu og 51 millj.kr., sem notað var til 
byggingar sendiráðsbústaðar. 

Sundurliðað yfirlit yfir lántökur ríkis-
sjóðs og ríkisstofnana er að finna í 9. töflu. 

Umsamin lán, en ónotuð í árslok 1978, 
voru engin, en voru í árslok 1977 2.224 
millj.kr., reiknuð á meðalgengi 1978. 

Lán ríkisfyrirtœkja. 
Lántökur ríkisfyrirtækja á árinu 1978 

voru alls 7.982 millj.kr., sem skiptast á 
eftirfarandi aðila: Landsvirkjun 6.526 
millj.kr., Rarik 714 millj.kr., þ. a. fékk 
Orkubú Vestfjarða 133 millj.kr., Póstur og 
sími 395 millj.kr., Síldarverksmiðjur ríkis-
ins 330 millj.kr. og Innkaupastofnun ríkis-
ins f. h. Ríkisprentsmiðjunnar Gutenberg 
17 millj.kr. 

Í 10. töflu eru sýndar einstakar lántök-
ur ríkisfyrirtækja og notkun þeirra á árinu 
1978. 

Umsamin lán, en ónotuð í árslok 1978, 
eru talin vera 14.847 millj.kr. (17.613 
millj.kr. á árslokagengi), en voru í árslok 
1977 1.170 millj.tr. 

Lán sveitarfélaga og stofnana þeirra. 
Lántökur sveitarfélaga námu alls 5.704 

millj.kr., þ. a. var varið 562 millj.kr. til 
sérstakrar endurgreiðslu eldri lána, þannig 
að nettólántökur eru taldar vera 5.142 
millj.kr. 

Helstu lántakendur voru Reykjavíkur-
borg, 798 millj.kr., Akureyrarkaupstaður, 
1.629 millj.kr., og Hitaveita Suðurnesja, 
2.715 millj.kr. 

Í 11. töflu eru sýndar einstakar lántök-
ur sveitarfélaga og ráðstöfun þeirra á ár-
inu 1978. 

Umsamin lán, en ónotuð í árslok 1978, 
eru talin vera 198 millj.kr. (232 millj.kr. 
á árslokagengi), en voru engin í árslok 
1977. 

Lán Seðlabankans. 
Á árinu 1978 var ekki um að ræða nýj-

ar erlendar lántökur til langs tíma af hálfu 
Seðlabankans, en eins og undanfarin ár 
voru töluverðar hreyfingar á endurlánuðu 
erlendu lánsfé (E-lánum) bankans. 

Meðfylgjandi yfirlit sýnir erlendar 
skuldbindingar Seðlabankans í árslok 
1975—78 og ráðstöfun þeirra til innlendra 
aðila, reiknað á meðalgengi 1978: 

Eins og sést á þessu yfirliti hafa verið 
töluverðar hreyfingar á erlendum skuld-
bindingurn og endurlánum bankans. Á ár-
unum 1975 og 1976 voru skuld bankans við 
Hambros Bank Ltd. og víxilskuld við Rúss-
land teknar með í uppgjöri langra er-
lendra lána, en höfðu áður verið gjaldeyr-
isstöðulán. Á árinu 1977 voru endurlán 
til Landsvirkjunar endurgreidd með er-
lendum lántökum hennar á árinu 1977 
(sbr. Fjármálatíðindi nr. 3 1977). Þessi 
sérstaka endurgreiðsla, að frádregnum nýj-
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um endurlánum, kom því til frádráttar á 
innkomnum lánum opinberra aðila á ár-
inu 1977. 

Mismunur sá, sem kemur fram á tekn-
um lánum Seðlabankans og endurlánum 
hans, stafar af því, að endurlánin hafa 
ekki sama endurgreiðslutíma og lán Seðla-
bankans hjá First Nat. City Bank, og hef-
ur bankinn því svigrúm til þess að veita op-
inberum aðilum og lánastofnunum 
bráðabirgðafyrirgreiðslu, sem ekki verður 
rakin hér. 

Lán viðskiptabanka. 
Lántökur viðskiptabanka á árinu 1978 

námu alls 5.886 millj.kr., sem er endur-
lánað eftirfarandi aðilum: 

Millj. kr. 

Umsamin lán, en ónotuð i árslok 1978, 
eru talin nema 24 millj.kr. (30 millj.kr. á 
árslokagengi), en voru í árslok 1977 897 
millj.kr. 

Lán fjárfestingarlánasjóða. 
Lántökur fjárfestingarlánasjóða á árinu 

1978 námu alls 3.173 millj.kr., sem skipt-
ast á eftirfarandi lántakendur: 

Framkvæmdasjóður 2.087 millj.kr. 
Fiskveiðasjóður 1.086 millj.kr. 

Framkvæmdasjóður tók á árinu tvö lán, 
þ.e. $2.000.000 til 10 ára hjá Scandinavi-
an Bank Ltd. í London, og var því ráð-
stafað til Vestmannaeyjakaupstaðar skv. 
lánsfjáráætlun 1978 og að hluta til ann-
arra fjárfestingarlánasjóða. Hjá Viðreisnar-

sjóði Evrópu tók Framkvæmdasjóður lán 
að upphæð 10 millj, svissneskra franka til 
15 ára, og var það endurlánað ríkissjóði 
(Orkusjóði). 

Fiskveiðasjóður tók eitt lán á árinu að 
upphæð 4 millj. Bandarikjadollara til 10 
ára í Venezuela. 

Lán einkaaðila. 
Erlendar lántökur einkaaðila á árinu 

1978 námu alls 8.620 millj.kr., sem sund-
urliðast þannig: 

Millj. kr. 

Eins og sést á þessu yfirliti er Íslenska 
járnblendifélagið með stærstu lántökur 
einkaaðila, 6.315 millj.kr. Þessar lántök-
ur Íslenska járnblendifélagsins eru allar 
hluti af stærri lántökuheimildum, sem 
samið var um á árinu 1977. 

Umsamin lán, en ónotuð i árslok 1978, 
eru talin vera 12.309 millj.kr. (14.829 
millj.kr. á árslokagengi), og þar af 
eru ónotaðar lánaheimildir íslenska járn-
blendifélagsins 12.283 millj.kr. (14.798 
milli.kr. á árslokagengi). Sambærilegar 
tölur í árslok 1977 voru alls 18.763 millj. 
kr. og þ. a. vegna íslenska járnblendifé-
lagsins 18.635 millj.kr. 

Notendur erlendra lána. 
Eins og áður hefur komið fram eru ýms-

ar lántökur ríkissjóðs og viðskiptabanka 
endurlánaðar öðrum aðilum, og eftirfar-
andi yfirlit sýnir skiptingu innkom-
inna erlendra lána á árinu 1978 eftir notk-
un lánsfjárins. Innkomnum lánum fjár-
festingarlánasjóða er ekki skipt á þennan 
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Af þessu yfirliti. má sjá, að stærstum 
hluta af erlendum lántökum er varið til 
orkumála eða tæpum helmingi, þar sem 
Framkvæmdasjóður endurlánar Orkusjóði 
1.544 millj.kr. á árinu 1978. 

Afborganir af erlendum lánum. 
Afborganir af erlendum lánum á árinu 

1978 voru alls 17.496 millj.kr., en voru 
15.862 millj.kr. 1977, reiknað á meðal-
gengi 1978. Aukningin milli ára er því 
10,3%. Sundurliðun afborgana á einstaka 
lántakendur er sýnd í 1. og 2. töflu, en 
eftirfarandi yfirlit sýnir samanburð afborg-

ana milli ára, reiknað á meðalgengi 1978 
í millj.kr. 

Vaxtagreiðslur af erlendum lánum. 
Vaxtagreiðslur af erlendum lánum á 

árinu 1978 voru alls 15.269 millj.kr.. en 

hátt, enda þótt þeir endurláni ýmsum að-
ilum, einkum opinberum aðilum, verulegar 
fjárhæðir. 



1. tafla. Hreyfing fastra erlendra lána 1978 eftir tegundum gjaldmiðla. 

Innkomin 'án Vaxtagreiðslur Afborganir 
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voru 12.680 millj.kr. á árinu 1977, reiknað 
á meðalg. 1978. Aukning vaxtagreiðslna 
milli áranna er því 20,4%, sem stafar af 
aukinni lánabyrði og hækkun meðalvaxta, 
eins og sjá má í 4. töflu. Hækkun meðal-
vaxta milli áranna 1977—78 er rúmlega 
5%, en mest hækkun meðalvaxta er af 
lánum lánastofnana, 18,5%, sem rekja 
má til þess, að mikill hluti þeirra er með 
breytilegum vaxtakjörum. 

Meðalvextir af erlendum lánum eru 
reiknaðir sem hlutfall vaxtagreiðslna af 
meðalfjárhæð lána í ársbyrjun og árslok. Í 
4. töflu eru einnig sýndir meðalvextir inn-
kominna lána á árinu, og hafa þeir einnig 
hækkað frá síðasta ári, sérstaklega af inn-
komnum lánum opinberra aðila, sem eru 
stærsti lántakandinn. Af innkomnum 
lánum opinberra aðila voru meðalvextir 
ríkissjóðs 8,3% (8,0% 1977), ríkisfyrir-
tækja 10,8% (6,8% 1977) bæjar- og sveit-
arfélaga 11,4% (7,2% 1977). Meðalvextir 
innkominna lána lánastofnana voru 9,1%, 
sem skiptist á viðskiptabanka 9,7% og 
fjárfestingarlánasjóða 8,0 %. 

Til fróðleiks verður hér einnig getið 
meðalvaxta á árinu 1978 eftir helstu gjald-
eyristegundum, því að vaxtabyrðin ræðst 
einnig af gengisþróun þeirra miðað við 
íslensku krónuna. 

Fastar erlendar skuldir. 
Staða erlendra lána í árslok 1978 er 

alls 236.130 millj.kr., en var 214.044 millj. 
kr. í árslok 1977, reiknað á árslokagengi 
1978. Aukning erlendra lána milli áranna 
1977-—78 er þvi 10,3%. Í 5. og 6. töflu er 
nánari sundurliðun á föstum erlendum 
skuldum í árslok 1977 og 1978. Skuldir 
opinberra aðila hækkuðu um 10,2%, þ. a. 
hækkuðu skuldir ríkissjóðs um 8,9% milli 
áranna 1977 og 1978. Skuldir lánastofnana 
hækkuðu um 8,9%, og skuldir einkaaðila 
hækkuðu um 12,6% og munar þar mestu, 
að lán vegna iðnaðar (íslenska járnblendi-
félagsins, Kísiliðjunnar o. fl.) hækkuðu um 
242,8%, en lán annarra einkaaðila hækk-
uðu minna eða lækkuðu frá árinu 1977. 

Hér að ofan hefur aðeins verið fjallað 
um þann hluta erlendra lána, sem notaður 
var í árslok hvors árs, en eins og áður hefur 
verið skýrt frá voru umsamin lán, en ónot-
uð í árslok 1978, 32.704 millj.kr. Heildar-
skuldbindingar vegna fastra erlendra lána 
í árslok 1978 eru því 268.834 millj.kr., og 
sambærileg tala í árslok 1977 var 241.420 
millj.kr. (á árslokagengi 1978), sem þýðir 
hækkun skuldbindinga um 11,4%. 

Í 7. töflu eru sýndar fastar erlendar 
skuldir í árslok 1970—1978, og er reynt að 
umreikna þær til sambærilegs gengis í 
árslok 1978 miðað við gengi íslensku krón-
unnar gagnvart SDR (sérstökum dráttar-
réttindum hiá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum). 
Samanburður á stöðu erlendra lána milli 
ára skoðast í ljósi fljótandi gengis gjald-
miðla á undanförnum árum og þarf því 
ekki að vera nákvæmur. 

Í 8. töflu eru tölur um fjölda erlendra 
lána og meðalfjárhæðir miðað við stöðu 
þeirra í árslok á hverjum tíma skv. 7. töflu 
(á föstu gengi). Samkvæmt þeim tölum 
hefur meðalfjárhæð lána opinberra aðila 
farið hækkandi, enda talið hagkvæmara að 
taka. stærri lán til lengri tíma, sem síðan 
eru endurlánuð fleiri aðilum. Lánum lána-
stofnana hefur fjölgað, en lánum einka-
aðila fækkað á síðustu árum, og gætir þar 
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2. tafla. Hreyfingar fastra erlendra lána 1978. 

Inn- Vaxta-
komin greiðsl- Afborg-

Í millj. kr. lán ur anir 

Opinberir aðilar 18.196 9.996 6.039 
Lán ríkissj. og ríkisstofn. . 5.072 5.722 2.416 
Lán ríkisfyrirtækja 7.982 3.057 2.281 
Lán bæjar-og sveitarfélaga 5.142 1.217 1.342 

Lánastofnanir 9.060 2.994 5.936 
Lán Seðlabanka - 539 543 
Lán viðskiptabanka 5.887 1.494 4.291 
Lán fjárfestingarlánasjóða 3.173 961 1.102 
a) Framkvæmdasjóðs . . . . 2.087 766 1.007 
b) Fiskveiðasjóðs 1.086 195 95 

Einkaaðilar 8.620 2.279 5.521 
Lán vegna fiskiskipa 638 552 1.559 
Lán vegna fiskiðnaðar . . . 132 11 57 
Lán v/annarra skipakaupa - 671 1.950 
Lán vegna flugvéla 24 449 991 
Önnur einkalán 7.826 596 964 

Samtals í m.kr. á meðalgengi 
janúar-desember 1978 35.876 15.269 17.496 

Samtals í m.kr. á gengi í árs-
lok 1978 43.302 18.509 21.216 

sömu tilhneigingar, að lánastofnanir taki 
stærri lán hjá erlendum lánastofnunum, 
en endurláni síðan einkaaðilum. 

Hlutfallsleg skipting erlendra lána eftir 
gjaldmiðlum í árslok er sýnd í 5. töflu og 
sést þar, að lán í Bandaríkjadollurum eru 
hlutfallslega mest, 48,8% í árslok 1978, en 
voru 46,8% 1977. 

Hlutfallsleg skipting erlendra lána í árs-
lok 1978 eftir endanlegum lánnotendum 
var í aðaldráttum þannig: 

Opinberir aðilar 58,0% 
Þ. a. ríkissjóður, A-hluti 3,5% 
Þ. a. orkufyrirtæki 38,5% 
Þ. a. bæjar- og sveitarfélög 11,5% 

Atvinnurekstur einkaaðila 25,0% 
Þ. a. sjávarútvegur 10,0% 
Þ. a. iðnaður 5,0% 
Þ. a. samgöngur 9,0% 

Lánastofnanir 17,0% 
Þ. a. Seðlabanki 2,1% 
Þ. a. Framkvæmdasjóður 13,5% 
Þ. a. Fiskveiðasjóður 1,4% 

Eins og áður hefur verið greint frá er 
ekki reynt að sundurliða endurlán lána-

3. tafla. Greiðslubyrði af erlendum lánum 
1970-78 í %-hlutfalii við tekjur af útfluttum 

vörum og þjónustu. 
Opin-
berir Lána- Einka-

aðilar s tofnanir aðitar Alts 

1970 4,9 1,3 5,0 11,2 
1971 4,1 1,3 4,6 10,0 
1972 5,1 1,4 4,8 11,3 
1973 3,9 1,8 3,4 9,1 
1974 5,0 2,4 3,8 11,2 
1975 6,3 3,9 4,0 14,2 
1976 6,2 3,8 3,9 13,8 
1977 6,8 3,6 3,3 13,7 
19781) 6,4 3,6 3,1 13,1 

x) Bráðabirgðatölur. 

4. tafla. Meðalvextir af erlendum lánum 
1970-78. 

Meðalvextir1) 

Lán 

1) Tölur í sviga tákna meðalvexti innkominna lána. 

stofnana, þ. e. annarra en viðskiptabanka, 
á einstaka lánnotendur, en þessir aðilar 
lána jafnt opinberum aðilum sem og einka-
aðilum. 

Endurgreiðslur erlendra lána. 
Í 12. töflu eru sýndar áætlaðar endur-

greiðslur afborgana og vaxta af erlendum 
lánum á næstu 5 árum. Þessi áætlun er 
flokkuð á helstu lántakendur erlendra lána, 
en í 13. töflu er endurgreiðsluáætlun er-
lendra lána eftir notendum þeirra. For-
sendur þessara áætlana eru endurgreiðslur 
umsaminna lána og ónotaðra í árslok 1978 
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5. tafla Fastar erlendar skuldir í árslok 1977 og 1978. 

Skuld í árslok 1977 Skuld í árslok 1978 
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og einnig eru talin með lán, sem samið var 
um á I. og II. ársfjórðungi 1979. Endur-
greiðsluáætlunin er reiknuð á ársloka-
gengi 1978. 

Þessi áætlun sýnir, að afborganir er-
lendra lána fara vaxandi á næstu árum, 
en þær voru 21.216 millj.kr. 1978 á árs-
lokagengi. Þetta stafar að nokkru leyti af 
því, að umsamin lán, en ónotuð i árslok 
1978, og umsamin lán 1979 hafa þar áhrif 
til hækkunar, en hluta þessarar aukningar 
má rekja til þess, að ýmsar stærri lántök-
ur ríkissjóðs á undanförnum árum hafa 
verið afborgunarlausar fyrstu árin, en end-
urgreiðslur byrja á næstu árinn. Þetta 

8. tafla. Fjöldi erlendra lána og meðalfjárhœð þeirra 1972-78.l) 

Opinberir aðilar Lánastofnanir Einkaaðilar Samtals 

Fjöldi Meðal- Fjöldi Meðal- Fjöldi Meðal- Fjöldi Meðal-

í millj. kr. 
lána lánsfjárhæð lána lánsfjárhæð lána lánsfjárhæð lána lánsfjárhæð 

í millj. kr. 
1972 110 410 58 234 196 86 364 207 
1973 95 533 84 220 195 86 374 230 
1974 102 649 117 219 228 117 447 265 
1975 100 868 163 229 225 121 488 310 
1976 109 1.000 179 244 210 132 498 362 
1977 128 1.096 213 194 179 180 520 412 
1978 134 1.155 218 206 181 201 533 443 

') Gert upp á sama gengi og 7. tafla. Miðað er við fjölda lána og eftirspurn í lok hvers árs. 

F r h . töflur 9 -13 . 



9. tafla. Lántökur ríkissjóðs og ríkisstofnana. 

10. tafla. Lántökur ríkisfyrirtœkja. 







Störf Alþingis 

Hér er greint frá störfum 100. löggjafarþings Íslendinga, 
og fylgiir skrá yfir lög og ályktanir þingsins. Greinin 
er tekin saman af Valdimar Kristinssyni, 

Reglulegt Alþingi 1978—1979, sem var 
100. löggjafarþing Íslendinga, stóð frá 10. 
október til 22, desember 1978 og frá 25. 
janúar til 23. maí 1979 eða alls í 193 daga. 

Haldnir voru samtals 325 þingfundir, 
þar af 101 í neðri deild, 119 i efri deild og 
105 í sameinuðu þingi. 

Á þinginu voru lögð fram 172 lagafrum-
vörp, þar af 92 stjórnarfrumvörp og 80 
þingmannafrumvörp. Á milli deilda skipt-
ust frumvörpin þannig, að fyrir neðri 
deild voru lögð 34 stjórnarfrumvörp og 46 
þingmannafrumvörp. Fyrir efri deild voru 
lögð 56 stjórnarfrumvörp og 34 þing-
mannafrumvörp. Fyrir sameinað þing 
voru lögð tvö stjórnarfrumvörp. 

Alls voru 82 lagafrumvörp afgreidd 
sem lög frá Alþingi, þar af 60 stjórnar-
frumvörp og 22 þingmannafrumvörp. Eitt 
þingmannafrumvarp var fellt, þremur 
stjórnarfrumvörpum var vísað til ríkis-
stjórnarinnar og sömuleiðis þremur þing-
mannafrumvörpum. Ennfremur voru þrjú 
stjórnarfrumvörp afgreidd með rök-
studdri dagskrá. Tuttugu og sex stjórnar-
frumvörp og 54 þingmannafrumvörp urðu 
ekki útrædd á þinginu. 

Alls voru bornar fram 102 þingsálykt-
unartillögur, þar af 95 í sameinuðu þingi, 

ein í neðri deild og sex í efri deild. Tuttugu 
og níu tillögur voru samþykktar sem á-
lyktanir Alþingis, sjö var vísað til ríkis-
stjórnarinnar, ein afgreidd með rök-
studdri dagskrá, ein var tekin aftur, önn-
ur var felld og 63 urðu ekki útræddar. 

Til samanburðar má geta þess, að á 
síðasta reglulega Alþingi, það er 99. lög-
gjafarþinginu, var lagt fram 191 laga-
frumvarp, og voru 108 afgreidd sem lög 
frá Alþingi. Þá urðu ályktanir Alþingis 
15 að tölu. 

Alls voru bornar fram 78 fyrirspurnir, 
allar í sameinuðu þingi. Sumar fyrirspurn-
irnar voru fleiri saman á þingskjali, svo 
að málatala þeirra var ekki nema 45. Allar 
voru fyrirspurnirnar ræddar eða þeim 
svarað skriflega nema einni. 

Mál, sem komu til meðferðar þingsins, 
voru alls 319 að tölu. Skýrslur ráðherra 
urðu samtals sjö. Tala prentaðra þingskjala 
varð 900. 

Hér fer á eftir skrá yfir öll lög og þings-
ályktunartillögur, sem afgreiddar voru 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 laganna. 
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Skrá yfir lög, afgreidd á 100. löggjafarþingi 

Almannatryggingar. 
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Lög um stjórn efnahagsmála o. fl. 
Í lögunum er fjallað um hin ýmsu svið efnahagsmálanna. 

Samþykkt 
á Alþingi 

7. apríl 1979 

Lög 
nr. og dags. 

13/10. apríl 1979 
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gjöld af innflutningi 42.575 millj.kr. og tekjuskattur 35.612 
millj.kr. Stærstu gjaldaliðir eru til heilbrigðis- og trygg-
ingarmála 67.097 millj.kr., menntamála 32.368 millj.kr., 
samgöngumála 19.191 millj.kr. og til niðurgreiðslna 18.903 
millj.kr. 

Lög um samþykkt á ríkisreikningnum fyrir árið 1977. 
Fjáraukalög fyrir árið 1977. 

Samþykkt 
á Alþingi 

23. maí 1979 

23. maí 1979 

Lög 
nr. og dags. 

51/30. maí 1979 

52/30. maí 1979 
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Samþykkt 
á Alþingi 

Lög 
nr. og dags. 

Landbúnaður. 

Lög uxn breyting á lögum nr. 101/1966, um fram-
leiðsluráð landbúnaðarins, verðskráningu, verðmiðl-
un og sölu á landbúnaðarvörum o. fl. 

Vegna umframframleiðslu búvöru má ákveða mismunandi 
verð til framleiðenda, og leggja má gjald á innflutt kjarn-
fóður. 

Lög um forfalla- og afleysingarþjónustu i sveitum. 
Veita skal aðstoð við nauðsynleg bús- og heimilisstörf, þegar 
veikindi, slys eða önnur forföll ber að höndum. Ríkissjóð-
ur leggi fram fé til að greiða föst mánaðarlaun 60 af-
leysingarmanna skv. lögum þessum. 

Lög um breyting á lögum nr. 43 26. maí 1975, um 
heftingu landbrots og varnir gegn ágangi vatns. 

Landgræðsla rikisins fer með yfirstjórn þessara mála. 

Lög um breyting á lausaskuldum bænda i föst lán. 

Lög um breyting á jarðræktarlögum nr. 79/1972. 
Lögin veita heimild til að skerða jarðræktarstyrki á stórum 
bújörðum. 

6. apríl 1979 15/18. apríl 1979 

15. maí 1979 

15. maí 1979 

16. maí 1979 

17. maí 1979 

32/29. maí 1979 

36/29. maí 1979 

33/29. maí 1979 

43/29. maí 1979 

Landhelgismál. 

Lög um landhelgi, efnahagslögsögu og landgrunn. 21. maí 1979 41/1. júní 1979 
Lögin kveða á um grunnlínupunkta, 12 mílna landhelgi og 
200 milna efnahagslögsögu, ennfremur um miðlínur í átt 
til Færeyja og Grænlands. 

Lántökur. 

Lög um ábyrgðarheimildir og heimild til lántöku 22. des. 1978 120/30. des. 1978 
vegna endurskoðaðrar lánsfjáráætlunar 1978. 

Lögin fjalla um ábyrgðir fyrir 4.800 millj.kr. láni Akur-
eyrar vegna hitaveituframkvæmda, 230 millj.kr. láni fyrir 
Lánasjóð ísl. námsmanna, 4.000 millj.kr. láni vegna end-
urskoðaðrar lánsfjáráætlunar og 1.550 millj.kr. láni vegna 
byggingar jarðstöðvar o.fl. 

Lög um heimild til lántöku, ábyrgðarheimildir og 16. maí 1979 20/21. maí 1979 
aðrar ráðstafanir vegna fjárfestingar- og lánsfjár-
áætlunar 1979. 

Lögin kveða á um heimild til lántöku að upphæð 9.295 
millj.kr. til ýmiss konar framkvæmda, 
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Samþykkt. Lög 
á Alþingi nr. og dags. 

Samgöngur. 

Lög um breyting á lögum nr. 36 frá 23. maí 1975, um 14. maí 1979 28/25. maí 1979 
happdrættislán ríkissjóðs fyrir hönd Vegasjóðs 
vegna framkvæmda við Norðurveg og Austurveg. 

Gefa má út happdrættisskuldabréf að upphæð 2000 millj.br. 
árlega næstu fjögur ár. 

Lög um Landflutningasjóð. 23. maí 1979 62/31. maí 1979 
Hlutverk sjóðsins er að veita stofnlán til kaupa á vöru-
flutningabifreiðum til vöruflutninga á langleiðum. 

Sifjaréttur. 

Lög um breyting á lögum nr. 60/1972, um stofnun 19. maí 1979 64/30. maí 1979 
og slit hjúskapar. 

Þegar annað hjónaefna er yngra en 18 ára, má eigi vígja það 
án samþykkis foreldra. 

Skattar og gjöld. 

Lög um greiðslu verðjöfnunargjalds af sauðfjárafurð-
um. 
Lög um breyting ó lögum nr. 10 22. mars 1960, um 
söluskatt, með áorðnum breytingum. 

Með lögunum er rekaviður undanþeginn söluskatti, 

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

Fjallað er um upphæð vörugjalds á sælgæti og gosdrykkjum. 
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Lög um sérstakt tímabundið vörugjald. 
Gjaldið var 16%, en á árinu 1979 er það 18% á mörgum 
vöruflokkum og 30% á allmörgum. 

Lög um breyting á lögum nr. 8 frá 27. febr. 1976, um 
flugvallargjald. 

Flugvallargjaldið er hækkað í 5500 kr. og ákveðið, að frá 
ársbyrjun 1980 skuli tekjum af gjaldinu varið til eflingar 
flugmála. 

Lög um sérstakan skatt á skrifstofu- og verslunarhús-
næði. 
Lög um breyting á lögmn nr. 8 22. mars 1972, um 
tekjustofna sveitarfélaga. 

Lög um nýbyggingargjald. 
Gjaldið skal leggja á öll mannvirki, sem meta skal til 
fasteignamats, önnur en íbúðarhúsnæði og er 2% af áætluð-
um byggingarkostnaði. 

Lög um breyting á lögum nr. 68 15. júní 1971, um 
tekjuskatt og eignarskatt, sbr. lög nr. 7 23. mars 1972, 
lög nr. 60 30. apríl 1973, I. kafla laga nr. 10 22. mars 
1974, II. kafla laga nr. 11 28. apríl 1975, II. kafla laga 
nr. 20 5. maí 1976, lög nr. 32 12. maí 1977, lög nr. 63 
28. des. 1977 og III. kafla laga nr. 3 17. febr. 1978, 
um breyting á þeini lögum. 

Hér er um ýmsar breytingar að ræða. 

Lög um breyting á lögum um útflutningsgjald af sjáv-
arafurðum, nr. 5 13. febr. 1976. 

Útflutmngsgjald af sjávarafurðum skal vera 5% af f.o.b,-
verðmæti útflutnings. 

Lög um tímabundið olíugjald til fiskiskipa. 
Fiskkaupandi greiði viðkomandi útgerð 2,5% olíugjald mið-
að við fiskverð, er ekki komi til hlutaskipta. 

Lög um verðjöfnunargjald af raforku. 
Greiða skal 19% verðjöfnunargjald í Orkusjóð af seldri raf-
orku til notenda. Verðjöfnunargjaldinu skal varið til að 
bæta fjárhag Rafmagnsveitna ríkisins og Orkubús Vest-
fjarða. 

Lög um breyting á lögum nr. 120 31. des. 1976, um 
tollskrá o. fl. 

Lækka má gjöld af 400 bifreiðum árlega fyrir bæklað 
fólk eða lamað og fólk með lungna- og hjartasjúkdóma, ef 
það á erfitt með að fara ferða sinna án farartækis, 

Lög um breyting á lögum nr. 10 22. mars 1960, um 
söluskatt, með síðari breytingum. 

Lögin fjalla um verksmiðjuframleidd íbúðarhús. 

Samþykkt 
á Alþingi 

21. des. 1978 

21. des. 1978 

21. des. 1978 

21. des. 1978 

21. des. 1978 

22. des. 1978 

2. mars 1979 

2. mars 1979 

5. mars 1979 

19. mars 1979 

Lög 
nr. og dags. 

107/30. des. 1978 

110/30. des. 1978 

112/30. des. 1978 

113/30. des. 1978 

117/30. des. 1978 

119/30. des. 1978 

3/2. mars 1979 

4/2. mars 1979 

6/13. mars 1979 

11/29. mars 1979 

14. maí 1979 27/25. maí 1979 
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Lög um breyting á lögum nr. 59 28. maí 1969, um 
tollheimtu og tolleftirlit, sbr. lög nr. 2 11. febr. 1970, 
lög nr. 66 30. apríl 1973 og lög nr. 71 31. mai 1976, 
um breyting á þeim lögum. 

Lög um sérstakt tímabundið aðlögunargjald. 
Lögin fjalla um ráðstafanir vegna tollalækkana. 

Samþykkl 
á Alþingi 

16. maí 1979 

22. maí 1979 

Lög 
nr. og dags. 

31/29. maí 1979 

58/31. maí 1979 

Verðlagsmál. 

Lög um breyting á lögum nr. 56 16. maí 1978, um 15. nóv. 1978 102/15. nóv. 1978 
verðlag, samkeppnishömlur og óréttmæta viðskipta-
hætti. 

Verslun. 

Lög um breyting á lögum nr. 46/1970, um Fjárfest- 21. maí 1979 39/29. maí 1979 
ingarfélag íslands hf. 

Lög um sölu notaðra lausafjármuna. 23. maí 1979 61/31. maí 1979 
Hver sá, sem reka vill verslun eða umboðssölu með notaða 
lausafjármuni, svo sem bifreiðar, bækur eða innanstokks-
muni, skal til þess hafa sérstakt leyfi lögreglustjóra. 

Öryggismál. 

Lög um breyting á lögum nr. 94 29. des. 1962, um 21. maí 1979 55/30. maí 1979 
almannavarnir, sbr. lög m. 30/1967, um breyting á 
þeim lögum. 

Almannavarnir heyra undir dómsmálaráðherra, sem skipar 
almannavarnaráð Ráðið skal fylgjast með og stuðla að at-
hugunum vegna hættu af ísalogum, eldgosum, jarðskjálft-
um eða annarri vá. 

Lög um Rafmagnseftirlit ríkisins. 21. maí 1979 60/31. maí 1979 

Þingsályktanir. 

Þingsályktun um endurskoðun laga um 
þingsköp Alþingis. 
(Samþykkt á Alþingi 16. des. 1978.) 

Alþingi ályktar að kjósa nefnd átta alþingis-
manna, tveggja frá hverjum þingflokki, 
til að endurskoða gildandi lög um þingsköp 
Alþingis. Skal nefndin leggja niðurstöður sín-
ar fyrir Alþingi svo fljótt sem við verður 
komið. 

Þingsályktun um samþykki til frestunar 
á fundum Alþingis samkvæmt 23. gr. 
stjórnarskrárinnar. 
(Samþykkt á Alþingi 21. des. 1978.) 

Alþingi ályktar að veita samþykki til þess, að 
fundum þingsins verði frestað frá 22. desem-
ber 1978 eða síðar, ef henta þykir, enda verði 
bað kvatt saman á ný eigi síðar en 25. janúar 
1979. 
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sjútrahúsa nauðsynleg og athugun á því, 
hvaða rekstrarform henti okkur best. 

e. Athugunar er börf á virkni endurhæfingar 
og meðferð öldrunarsjúkdóma. 

Könnun þessi verði framkvæmd af 
sérfræðingum og f'yrstu niðurstöður lagðar fyrir 
næsta Alþingi. 

Þingsályktun um könnun á sendingu mat-
væla til þróunarlanda. 
(Samþykkt á Alþingi 10. mai 1979.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórnimii að 
kanna til hlítar, hvort unnt sé að auka stuðning 
við þróunarlönd á þann veg, að íslenska rikið 
kaupi búsafurðir af framleiðendurn, svo sem 
mjólkurduft, og sendi þangað sem þörfin er 
brýnust fyrir matvæli. 

Þingsályktun um eflingu þjónustu- og úr-
vinnsluiðnaðar í sveitum. 
(Samþykkt á Alþingi 14. maí 1979.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að beita 
sér fyrir sérstökum stuðningi opinberra aðila 
við stofnun þjónustu- og úrvinnsluiðnaðar í 
sveitum. 

Byggðadeild Framkvæmdastofnunar ríkisins 
skal falið að rannsaka möguleika smáiðnaðar í 
sveitahreppum, safna hugmyndum um hugs-
anlegar framleiðslugreinar, kanna viðhorf og 
áhuga heimamanna víðs vegar um land og gera 
áætlun um framkvæmdir. Við undirbúning 
þessa máls ber einnig að taka mið af þeirri 
allsherjarathugun og tillögugerð varðandi at-
vinnumöguleika aldraðra, sem samþykkt hefur 
verið á Alþingi. 

Jafnframt skal lánadeild Framkvæmdastofn-
unar ríkisins falið að veita heimaaðilum aðstoð 
við stofnun fyrirtækja, sem komið er á fót sam-
kvæmt þessari áætlun, og skipuleggja fjár-
magnsöflun til framkvæmda. Sérstaklega ber 
að kanna möguleika á stofnun og stuðningi við 
framleiðslusamvinnufélög í sveitum. Stuðla ber 
að því, að veitt verði óafturkræf framlög úr 
Byggðasjóði eða ríkissjóði til stuðnings smá-
iðnaði í sveitum, allt að 15% stofnkostnaðar. 

Þegar ár er liðið frá samþykkt þessarar til-
lögu, skal ríkisstjórnin gefa Alþingi skýrslu um 
framkvæmd hennar. 

Þingsályktun um Suðurnesjaáætlun. 
(Samþylíkt á Alþingi 15. mai 1979.) 

Alþingi ályktar að fela Framkvæmdastofn-
un ríkisins: 

I. Að láta undirbúa og gera framkvæmda- og 
fjármögnunaráætlun um alhliða atvinnu-
uppbyggingu á Suðurnesjum. Verði áætl-

unargerðinni flýtt eftir föngum og áfanga-
skýrslur gefnar út strax og við verður kom-
ið. 

Við áætlunargerð þessa um uppbyggingu 
atvinnulífs á Suðurnesjum skal leitast við 
að ná eftirtöldum markmiðum: 
a) Að koma á sem nánastri samvinnu og 

skipulagi um öflun hráefnis til fisk-
iðnaðar og löndun þess, og skal að þessu 
leyti litið á allt Suðurnesjasvæðið sem 
eina heild. 

b) Að gera áætlun um hæfilegan og nógu 
fjölbreyttan skipastól, sem gæti þjónað 
Suðurnesjasvæðmu öllu og tryggt sem 
jafnasta hráefnisöflun og atvinnuör-
yggi þess fjölda, sem við sjávarútveg 
vinnur. Verði sérstaklega leitast við að 
draga úr þeim sveiflum, sem lengi 
hafa átt sér stað um hráefnisöflun, þeg-
ar meira en helmingur ársaflans berst á 
land á þrem mánuðum, en fisk-
vinnslustöðvar skortir verkefni meira 
en hálft árið. 

c) Að gera áætlun um nauðsynlega end-
urnýjun og uppbyggingu fiskvinnslu-
stöðva á svæðinu, þar sem lögð er 
áhersla á hóflegan fjölda og hag-
kvæma stærð. Höfð skal í huga æskileg 
verkaskipting milli einstakra útgerð-
arstaða. Áætlun um mjöl- og lýsis-
verksmiðjur verði einn liður þessarar 
skipulagningar. 

d) Að gera tillögur um ýmsan iðnað 
annan en fiskiðnað, svo og atvinnu-
rekstur af öðru tagi, með það í huga að 
auka fjölbreytni atvinnulifs á Suður-
nesjum. Skal það sérstaklega haft í 
huga við slíka tillögugerð, að hægt 
verði að tryggja því fólki, sem vinnur 
á Keflavíkurflugvelli eða við önnur 
störf, tengd dvöl erlends herliðs, atvinnu 
við innlendan og þjóðhagslega arðbæran 
atvinnurekstur, 

II. Að undirbúa nú þegar og leggja fram svo 
fljótt sem við verður komið rökstuddar til-
lögur um bráðabirgðaskipulag hráefnis-
öflunar og skynsamlega nýtingu fisk-
vinnslustöðva á Suðurnesjum með það fyr-
ir augum að bæta rekstur og tryggja fulla 
atvinnu. Þess sé gætt, að umræddar bráða-
birgðaaðgerðir geti orðið þáttur í þeirri 
alhliða atvinnuuppbyggingu til frambúð-
ar, sem um er fjallað í I, lið tillögunnar. 

III. Verk það, sem um getur í I. og II. lið 
þessarar tillögu, skal unnið í samvinnu við 
Samstarfsnefnd sveitarfélaga á Suðurnesj-
um eða einstakar sveitarstjórnir, ef hent-
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ara þykir, svo og fulltrúa verkalýðsfélaga 
og sjómannafélaga. 

Þingsályktun um iðngarða. 
(Samþyldrt á Alþingi 15. mai 1979.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að und-
irbúa löggjöf um byggingu iðnaðarhúsnæðis 
með samstarfi einstaklinga, félagasamtaka og 
sveitarstjórna og með stuðningi ríkisins. Hafa 
skal samráð við Samband íslenskra sveitarfé-
laga, Iðnlánasjóð, Iðnþróunarsjóð, Byggðasjóð, 
Félag íslenskra iðnrekenda og Landssamband 
iðnaðarmanna. Könnun þessari og undirbúningi 
skal hraðað svo sem unnt er. 

Þingsályktun um meðferð íslenskrar ullar. 
(Samþykkt á Alþingi 15. maí 1979.) 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að 
láta rannsaka eiginleika íslenskrar ullar og 
kanna, hversu bæta megi ræktun hennar og 
meðferð með fjölbreyttari framleiðslu og 
aukin vörugæði að markmiði. Tillögur þar að 
lútandi verði kynntar Alþingi svo fljótt sem 
fært reynist. 

Þingsályktun um könnun á þætti landbún-
aðarframleiðslu í atvinnulífi þjóðarinnar. 
(Samþykkt á Alþingi 15. maí 1979.) 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að láta 
kanna, hve stór hluti þjóðarinnar hefur at-
vinnu af framleiðslu og vinnslu landbúnaðar-
afurða og þjónustu í sambandi við hana, enn-
fremur hvaða áhrif hugsanlegur samdráttur í 
búvöruframleiðslu hefði á atvinnulífið og þá 
sérstaklega á þá miklu möguleika til vax-
andi ullar- og skinnaiðnaðar, sem komið hafa 
í ljós á síðustu árum. 

Nú þegar verði gerð um þetta áætlun, sem 
byggist á þeim gögnum. er fyrir hendi eru, og 
því verki hraðað svo, að sú áætlun liggi fyrir 
á komandi vori. Síðan verði verkinu haldið 
áfi'am með ítarlegri könnun, þannig að traust-
ar heimildir fáist um gildi þessa mikilvæga 
þáttar þjóðarbúskaparins. 

Þingsályktun um notkun farstöðva. 
(Samþykkt á Alþingi 19. maí 1979.) 

Alþingi ályktar að fela samgönguráð-
herra að láta endurskoða fjarskiptareglur 
Pósts og síma að því er varðar notkun far-
stöðva í bifreiðum og öðrum farartækjum, á 
vinnustöðum, í heimahúsum og á víðavangi. 
Endurskoðunin taki mið af þeim tæknilegu 
framförum, sem orðið hafa í framleiðslu fjar-
skiptatækja að undanförnu, og stefni að því, að 
um notkun farstöðva gildi raunhæfar reglur, 

sem dragi ekki úr gildi stöðvanna sem öryggis-
tækja. 

Þingsályktun um verksmiðjuframleidd 
hús. 
(Samþykkt á Alþingi 19. maí 1979.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta 
fram fara á árunum 1979—80 ýtarlega könnun 
á hagkvæmni verksmiðjuframleiddra húsa. 
Verði niðurstöður könnunarinnar jákvæðar, 
verði hafin skipuleg áætlunargerð í þessu 
efni. Stuðst verði við reynslu annarra þjóða 
og þá reynslu og þekkingu, sem hér er þegar 
fengin. Kannað skal sérstaklega, hvernig 
framleiðsla og í hvaða formi hentar best til 
lækkunar byggingarkostnaðar, svo og skulu 
landshlutasjónarmið höfð rækilega til hliðsjón-
ar við áætlunargerð og aðgerðir allar. 

Þingsályktun um aukna leit að djúpsjáv-
arrækju. 
(Samþykkt á Alþingi 21. mai 1979.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að auka 
skipulega leit að djúpsjávarrækju umhverfis 
landið og hafa í því sambandi samráð við þá 
úlgerðarmenn, sem reynslu hafa af veiðum á 
rækju á djúpmiðum. 

Þingsályktun um langtímastefnu í rann-
sókna- og þróunarstarfsemi í þágu at-
vinnuveganna. 
(Samþykkt á Alþingi 21. mai 1979.) 

Alþingi ályktar að beina því til ríkisstjórnar, 
að mörkuð verði langtimastefna í rannsókna-
og þróunarstarfsemi í þágu atvinnuveganna og 
lögð til grundvallar langtimaáætlun Rann-
sóknaráðs ríkisins um það efni. verði langtíma-
áætlun síðan endurskoðuð reglulega og höfð 
til hliðsjónar við ákvarðanir um fjárveitingar 
og önnur málefni, er varða rannsóknastarfsemi 
í landinu. 

Þingsályktun um aukin gæði fiskafla. 
(Samþykkt á Alþingi 21. mai 1979.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að 
beita sér fyrir því í samstarfi við hagsmuna-
aðila sjávarútvegsins, að gæði fiskafla verði 
bætt til muna. 

Til þess að þetta markmið náist, skal ríkis-
stjórnin láta framkvæma könnun á eftirtöld-
um atriðum: 

1. Með hvaða hætti megi með fjárhagslegri 
og tæknilegri aðstoð af opinberri hálfu út-
búa fiskiskip betur en nú er gert til 
geymslu á fiski. 
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2. Með hvaða hætti megi með fjárhagslegri 
og tæknilegri aðstoð af opinberri hálfu 
bæta geymsluþol og gæði fiskafla í fisk-
vinnslustöðvum, svo sem með kælingu, sjó-
tönkum og fiskkössum. 

Þingsályktun um leiðréttingu söluskatts af 
leiksýningum áhugafélaga. 
(Samþykkt á Alþingi 21. maí 1979.) 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að 
beita sér fyrir lagfæringum á söluskattsinn-
heimtu af tekjum áhugaleikfélaga af starfsemi 
sinni. 

Niðurfelling eða lækkun söluskatts af þess-
um ástæðum skal einungis bundin tekjum af 
leiksýningunum sjálfum, en nái ekki til annarr-
ar samhliða starfsemi áhugafélaganna, og skulu 
um það sett ströng skilyrði í reglugerð. 

Þingsályktun um beinar greiðslur til 
bænda. 
(Samþykkt á Alþingi 22. maí 1979.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að hlut-
ast til um, að settar verði reglur um rekstrar- og 
afurðalán landbúnaðarins, sem tryggi, að bænd-
ur fái í hendur þá fjármuni, sem þeim eru ætl-
aðir, um leið og lánin eru veitt. 

Jafnframt láti ríkisstjórnin fara fram athugun 
á því, hvernig heppilegast sé að koma við breyt-
ingum á greiðslum útflutningsbóta og niður-
greiðslna, þannig að þær nýtist betur. 

Þingsályktun um vegáætlun fyrir árin 
1979—82. 
(Samþykkt á Alþingi 23. mai 1979.) 

Alþingi ályktar, samkvæmt III. kafla vega-
laga nr. 6/1977, að árin 1979—1982 skuli 
framkvæmdum í vegamálum hagað og vegir 
flokkaðir samkvæmt sérstakri vegáætlun. 

Þingsályktun um endurskoðun meiðyrða-
löggjafar. 
(Samþykkt á Alþingi 23. maí 1979.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að end-
urskoða löggjöf um ærumeiðingar. 

Þingsályktun um lækkun og niðurfellingu 
opinberra gjalda á íþróttavörum. 
(Samþykkt á Alþingi 23. maí 1979.) 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að 
gera breytingar á tollskrá, þar sem tollar á 
íþróttavörum eru samræmdir og lækkaðir, svo 
og að taka til endurskoðunar vörugjald á íþrótta-
vörum. 

Ofangreindar breytingar verði lagðar fyrir 
næsta reglulegt Alþingi, þannig að þær geti 
hlotið afgreiðslu jafnhliða næstu fjárlögum. 

Þingsályktun um almennar skoðana-
kannanir. 
(Samþykkt á Alþingi 23. mai 1979.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að skipa 
nefaid til þess að setja reglur um almennar 
skoðanakannanir. 

Þingsályktun um aðgerðir vegna fisk-
eldis að Laxalóni. 
(Samþykkt á Alþingi 23. mai 1979.) 

Alþingi ályktar: 
1. Að skipuð verði 3 manna nefnd, sem verði 

falið að vinna að eftirfarandi verkefnum: 
að meta það brautryðjandastarf, sem Skúli 
Pálsson hefur unnið við eldi á regnbogasil-
ungi hér á landi; 
að meta tjón það, sem kann að verða vegna 
niðurskurðar á regnbogasilungsstofni Skúla 
Pálssonar, þar til að nýr stofn er orðinn kyn-
þroska og arðbær; 
að meta verðmæti stöðvarinnar að Laxalóni 
með það fyrir augum, að Alþingi sam-
þykki, að ríkið festi kaup á henni; 
að gera tillögur um uppbyggingu fiskrækt-
arstöðvar að Þóroddsstöðum II í Ölfusi og 
hvernig þar megi halda áfram þeirri fisk-
rækt, sem nú er í Laxalóni. 

2. Væntanlegur kostnaður vegna máls þessa 
verði greiddur úr ríkissjóði. 

Þingsályktun um endurskipulagningu á 
olíuverslun i landinu. 
(Samþykkt á Alþingi 23. mai 1979.) 

Alþingi ályktar að skora á rikisstjórnina að 
skipa 5 manna inefnd til að gera tillögur um 
endurskipulagningu á innflutningi á oliuvörum 
og dreifingu þeirra um landið. Nefndin hafi 
það verkefni að tryggja fyllstu hagkvæmni i 
innkaupum, sölu og dreifingu á oliuvörum 
innanlands, svo að þær geti jafnan verið á boð-
stólum á lægsta verði til notenda. Nefndin hraði 
störfum sinum eftir mætti og skili tillögum til 
rikisstjórnar og Alþingis eigi siðar en 1. ágúst 
1979. Æskilegt væri, að nefndin beindi athygli 
sinni einkum að eftirfarandi atriðum: 1. Hugs-
anlegri einkasölu ríkisins á olíuvörum. 2. Sam-
einingu olíufélaganna. 3. Aðhaldi i rekstri fé-
laganna og meira frjálsræði i olíuinnflutningi, 
er gæti aukið samkeppni i olíukaupum og oliu-
dreifingu. 
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