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Dregur að tímamótum? 

Í upphafi næsta árs verða þau tímamót 
í sögu peningamála hér á landi, að tekinn 
verður upp nýr gjaldmiðill, eitt hundrað 
sinnum verðmœtari en núgildandi króna. 
Rökin fyrir gjaldmiðilsbreytingu voru að 
öðrum þræði þau, að núgildandi seðla- og 
myntstœrðir væru orðnar með öllu úreltar, 
svo að endurnýjun þeirra yrði ekki dregin 
öllu lengur. Lá þá um leið nærri að breyta 
verðgildi gjaldmiðilsins, sem nú er kominn 
mjög úr samrœmi við gjaldmiðla ná-
grannaríkja Þau mikilvægu rök hafa enn-
fremur verið f æ r ð fyrir gjaldmiðils-
breytingu, að hún gæti styrkt þann á-
setning stjórnvalda og alls almennings í 
landinu að sigrast á þeim verðbólguranda, 
sem tröllriðið hefur þjóðarbúskapnum 
undanfarin ár. öllum er vitaskuld ljóst, 
að breyting á verðgildi gjaldmiðils hefur 
í sjálfu sér engin bein áhrif á þróun verð-
bólgunnar, en þó má ætla, að hún geti 
orðið brýning til þess að takast á við 
vandann af meiri einurð en áður og þann-
ig orðið upphaf nýs tímabils í stjórn efna-
hagsmála. 

Nú, þegar aðeins eru örfáar vikur óliðn-
ar, þar til að gjaldmiðilsbreytingin tekur 
gildi, hlýtur sú spurning að sækja fast á, 
hvort líkindi séu til þess, að þetta tækifæri 
nýtist eins og vonir stóðu til. Um það er 

enn allt í óvissu, svo að ekki. sé meira sagt. 
Síðan frumvarp til laga um gjaldmiðils-
breytinguna var lagt. fyrir Alþingi fyrir 
tveimur árum, hefur framfærslukostnaður 
hækkað um 134%, eða um 53% að meðal-
tali á ári, og án mjög verulegra ágerða er 
útlit fyrir, að verðbólgan geti verið komin í 

nálægt 70% að ári liðnu. Þessar ískyggi-
Legu horfur ásamt reynslu undanfarinna 
ára af árangurslítilli baráttu við verðbólg-
una þrátt fyrir yfirlýsta stefnu hverrar 
ríkisstjórnarinnar á fætur annarri hlýtur 
að vekja til alvarlegrar umhugsunar um 
það, hvar Íslendingar eru á vegi staddir í 
þessum efnum. 

Þrálát verðbólga er ekki séreinkenni ís-
lenzkra efnahagsmála, heldur hefur hún 
sett svip sinn á efnahagsþróun allrar 
heimsbyggðarinnar síðan á styrjaldarár-
unum síðustu. Hins vegar er svo almenn og 
ásækin verðbólga óþekkt frá öðrum 
skeiðum hagsögunnar nema á styrjaldar-
eða upplausnartímum. Er því ekki furða, 
þótt kappsamlega hafi verið Leitað skýr-
ingar á þessu fyrirbæri, og um það hafa 
verið settar fram fleiri kenningar en upp 
verða taldar í stuttu máli. Flestir munu 
þó sammála um það, að svo almenn þróun 
eigi sér ekki eina skýringu, heldur sé hún 
ofin af mörgum þáttum, sem rekja megi 
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VERÐBÓLGUÞRÓUN 

djúpt inn í vefi þess þjóðskipulags og efna-
hagskerfis, sem ríkjandi er í heiminum í 
dag. H v á ð sem þessum skýringum líður er 
ljóst, að verðbólgan hefur sótt á undan-
farna áratugi, en þó sérstaklega síðustu 
átta árin, eftir að hinar miklu hækkanir 
orkuverðs fóru að segja til sin. Ljóst er, að 
sömu öfl hafa stuðlað að verðbólguþróun 
hér á landi og annars staðar, og eru olíu-
verðshœkkanirnar gott dœmi um það. Sé 
hins vegar litið yfir þróun verðlags hér á 
landi og í umheiminum síðustu þrjá ára-
tugi, kemur athyglisverður munur í ljós, 
sem kallar á skýringu. Kemur hann skýrt 
fram á meðfylgjandi línuriti, sem sýnir ár-
lega hœkkun neyzluvöruverðlags hér á 
landi til samanburðar við þróunina á hin-
um Norðurlöndunum og meðal sjö helztu 
iðnaðarríkja heims. 

Allt það tímabil, sem línuritið nœr 
yfir, hefur verðbólga hér á landi að jafn-
aði verið mun örari en bœði á hinum 
Norðurlöndunum og meðal helztu iðnaðar-

þjóða. Jafnframt hefur verðlagsþróunin 
hér á. landi verið miklu sveiflukenndari 
en annars staðar, og á tímabilinu frá 1950 
og fram um 1970 einkenndist hún af 
kröppum verðbólguöldum, sem oft á tíðum 
risu býsna hátt, upp í 20% á ári eða 
meira, en hjöðnuðu aftur fljótlega, þann-
ig að verðbólgustigið komst ætíð með fárra 
ára millibili niður á svipað stig og meðal 
iðnvæddra þjóða. Samhengið rofnaði því 
ekki milli verðlagsþróunar hér á landi og 
í umheiminum, en sveiflurnar urðu þess 
valdandi, að á tímabilinu 1950 til 1970 
hœkkaði verðlagið hér á landi að meðal-
tali rúmlega tvöfalt hraðar en á hinum 
Norðurlöndunum. 

Af þeirri þróun, sem nú hefur verið lýst, 
hafa hagfrœðingar yfirleitt dregið þá 
ályktun, að sveiflur í gjaldeyristekjum og 
viðskiptakjörum, sem verið hafa mun meiri 
hér á landi en víðast annars staðar, séu 
meginskýringin á því, hve erfiðlega hefur 
reynzt að halda verðbólgu hér á svipuðu 
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stigi og í öðrum löndum. Orsaka hinna sér-
stöku vandamála Íslendinga á þessu sviði 
sé því að leita í áhrifum breytilegra ytri 
aðstæðna, sem ekki hafi tekizt að ráða við 
með þeim hagstjórnartækjum, sem. beitt 
hefur verið, einkum í fjármálum og pen-
ingamálum. 

Samanburður á þróuninni hér á landi 
og erlendis bendir hins vegar til þess, að 
veruleg breyting hafi orðið á í þessu efni 
á síðustu tíu árum. Enda þótt ytri sveifl-
ur, einkum hækkanir olíuverðlags, hafi 
valdið miklu um aukningu verðbólgu hér 
á landi og haft hér tiltölulega meiri áhrif 
en annars staðar, liggur meginbreytingin 
þó í því, að aldrei hefur tekizt síðan 1971 
að koma verðbólgunni hér á landi neitt ná-
lœgt því niður á sama stig og erlendis. 
Þvert á móti hefur verðlag hér síðustu árin 
stefnt sífellt hœrra og þannig fjarlægzt 
meir og meir verðlagsþróunina í öðrum 
löndum. 

Af þessari reynslu verður varla dregin 
önnur ályktun en sú, að nú sé fyrst og 
fremst við heimatilbúinn verðbólguvanda 
að fást, sem eigi ekki nema að litlum hluta 
rætur að rekja til erlendra verðhækkana 
eða annarra utanaðkomandi orsaka. Það 
er því lítil von til þess, að batnandi ytri að-
stæður, svo sem hagstæðari viðskiptakjör, 
muni leggja mikið af mörkum til þess að 
draga. úr verðbólgunni, heldur felist eina 
vonin í áhrifaríkum aðgerðum og sam-
stilltu átaki Íslendinga sjálfra. 

Öll bendir þessi þróun til þess, að í stað 
sveiflukenndrar verðlagsþróunar, að miklu 
leyti vegna ytri áhrifa, hafi hagkerfi Ís-
lendinga á undanförnum árum verið að 
skorðast æ fastar í farveg 40—60% verð-
bólgu, sem m.a. er haldið í rásinni af lög-

boðnum reglum um víxlaðlögun launa og 
mikilvægra verðlagsþátta. Þótt tekizt hafi 
með betri samræmingu aðgerða, m.a. á 
sviði fjármála og peningamála, að halda 
sæmilegu jafnvægi út á við síðustu 4—5 
árin ásamt fullri atvinnu, blandast víst fá-
um hugur um, hvílík hætta felst í því 
fyrir efnahagslegt öryggi þjóðarinnar, ef 
verðbólga á þessu stigi verður að ólœkn-
andi meinsemd í þjóðarlíkamanum. 
Hversu mjög sem reynt er að leiðrétta 
áhrif verðbólgunnar á afkomu fólks og 
stöðu fyrirtækja, virðist óhjákvæmilegt, 
að hún valdi margvíslegu misrétti, rýri 
hlut hinna efnaminni, en leggi óviðráðan-
lega byrði á stjórnendur fyrirtækja og lami 
smám saman vaxtargetu atvinnuveganna. 

Um allt þetta og margt annað skaðræði 
verðbólgunnar geta vafalaust flestir Íslend-
ingar orðið sammála, a.m.k. í orði kveðnu. 
Það er ekki fyrr en kemur að því að gera 
raunhæfar ráðstafanir til þess að ráða bót 
á þessari óheillaþróun, að í ljós kemur, hve 
mikið vantar á, að almennur skilningur sé 
fyrir hendi á nauðsyn samstillts átaks til 
þess að brjótast út úr sídýpkandi farvegi 
verðbólgunnar. 

Sé sú skoðun hins vegar á rökum reist, 
að verðbólgan, sem nú er við að etja hér á 
landi, sé að meginstofni fólgin í vélgengum 
víxlhækkunum launa, vöruverðs, gengis 
og annarra verðlagsþátta, verður ekki. brot-
izt út úr vítahringnum, nema samtímis sé 
höggvið á gagnvirkni allra. þessara þátta. 
Lausn vandans felst hins vegar ekki í því 
að benda á þessa tiltölulegu augljósu stað-
reynd, heldur að skapa það traust milli 
stjórnvalda og helztu hagsmunahópa þjóð-
félagsins, sem er forsenda þess, að menn 
falli frá rétti sinum til verðbóta eða ann-
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arrar leiðréttingar á kjörum eða rekstrar-
grundvelli, sem þeir hafa talið sér nauð-
synlega til varnar hagsmunum sínum á 
tímum stórfelldrar verðbólgu. Um þennan 
vanda mœtti margt segja, en hér skal að-
eins að lokum drepið á tvö atriði. 

Í fyrsta lagi skyldu hvorki launþegar 
né aðrir ofmeta þá vörn gegn rýrnandi lífs-
kjörum., sem felst í vélrænu verðbóta- og 
verðmyndunarkerfi á tímum stórfelldrar 
verðbólgu. Ef unnt reyndist með samstilltu 
átaki að draga verulega úr verðbólgunni án 
teljandi samdráttar í atvinnustarfsemi, er 
ekki ástœða til að œtla, að kjara-
rýrnun þurfi að verða umfram það, sem 
þegar á sér stað við núgildandi verðbóta-
kerfi. Þegar öllu er á botninn hvolft, eru 
það þjóðartekjurnar, sem fyrst og fremst 
ákvarða raunverulega afkomu launþega, 
og það er einmitt aukning þeirra, sem verið 
er að stefna í mesta hœttu með sívaxandi 
verðbólgu, og til lengdar er lítill vafi á 
því, að veruleg lœkkun verðbólgunnar 
muni hafa hagstæð áhrif á hagvöxt og 
lífskjör almennings. 

Í öðru lagi er ástœða til að benda á þann 

litla og yfirleitt skammœra árangur, sem 
náðst hefur á undanförnum árum með 
því að reyna að draga úr verðbólgunni með 
hœgfara aðgerðum á tiltölulega löngum 
tíma. Þótt fyrir þessari leið megi færa ým-
is góð og gild rök, virðist hún krefjast meira 
úthalds og harðara aðhalds um langan 
tíma en stjórnkerfi Íslendinga ræður við. 
Sannleikurinn er sá, að varla er við því að 
búast, að hin hagstæðu áhrif verðbólgu-
hjöðnunar á atvinnustarfsemi og þjóðlíf 
fari að koma fram í verulegum mæli fyrr 
en verðbólguhraðinn er kominn mjög langt 
niður fyrir það, sem hann er nú, jafnvel 
um helming eða meir, svo að eitthvert 
markmið sé nefnt. Eigi að biða eftir slíkum 
árangri árum saman, er hætt við því, að 
stíflan bresti aður en svo langt er komið 
og allt sæki í sama far. Margt mælir því 
sterklega með því, að reynt verði að draga 
úr verðbólgunni með samstilltu átaki á til-
tölulega skömmum tíma, á meðan hagstæð 
áhrif gjaldmiðilsbreytingarinnar geta enn 
orðið að nokkru liði. 

J. N. 



Erik Lundberg: 

Världsekonomin i kris — 
små ländernas problem 

Eftirfarandi grein er útdráttur í íslenskri þýðingu á er-
indi er flutt var í tilefni 10 ára afmælis Iðnþróunarsjóðs 
30. maí 1980. Næstu tvær greinar eru birtar af sama tilefni. 

Heimskreppan — vandamál 
smáþjóðanna. 

Frá miðjum áttunda áratugnum hefur 
almenn hagþróun í heiminum orðið fyr i r 
alvarlegum t ruf lunum, orðið hefur vart 
nýr ra viðhorfa og f ramtíðarhorfur hafa 
einkennst af aukinni óvissu og svartsýni. 
Þessi ný ju viðhorf og truflanir má einu 
na fn i nefna kreppuástand, sem þó hefur 
lagst misþungt á einstök lönd og landsvæði. 

Segja má að kreppa ríki á eft irfarandi 
sviðum: 

1) Alvarlegri samdráttarskeið en áður 
eru dæmi um: 1974—75 og væntan-
lega einnig 1980—81. 

2) Langvarandi. „hagvaxtarkreppa'' . 
Hagvöxtur innan OECD virðist 
hafa farið minnkandi f rá því að 
vera u.þ.b. 5% á ári „gullaldarárin" 
1950—70 og niður í u m 2—3% frá 
miðjum þessum áratug. 
Talað er um að þróunarmöguleikar 
séu háðir „olíuþaki". 

3) Verðbólguvandinn he fur næstum 
allsstaðar verið höfuðviðfangsefnið. 
Kreppuástandið einkennist af stöðn-
unarverðbólgu (stagflation), þ.e. 
litlum hagvexti (stöðnun), miklu at-
vinnuleysi og verðbólgu. 

4) Það ríkir einskonar kreppuástand í 
hagstjórn margra iðnríkja. Stjórn 
efnahagsmála hefur einkennst af 
mjög aðhaldssömum verðbólguletj-
andi aðgerðum með háum vöxtum 
þrátt fyrir mikið atvinnuleysi og 
lélega nýtingu framleiðsluþátta. 

5) Jafnvel í hagst jórnarfræðum ríkir 
kreppuástand. Kenningar Keynes 
með jákvæða afstöðu til þenslu í rík-
isfjármálum eiga minnkandi fylgi 
að fagna. Kenningar monetarista 
sem byggja á mikilvægi st jórnunar 
peningamála hafa heldur ekki reynst 
nógu vel undir stjórn f r ú Thatchers í 

Englandi. Þess í stað er leitað nýrra 
hagstjórnarkenninga þar sem áhrif 
væntingar, áhættu og allra tegunda 
eigna, ekki einungis peningar og 
skuldabréf, skipta máli. 

6) Ljóst er einnig að kreppan á rætur 
sinar að rekja til þess hvernig efna-
hagslíf hinna ýmsu landa er upp-
byggt (strukturkris), þar sem ónot-
uð afkastageta og f jármögnunar-
vandamál margra atvinnugreina 
haldast í hendur við verðbólgu og 
atvinnuleysi. 

Mikilvægustu breytingar í efna-
hagsuppbyggingu iðnríkjanna er út-
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þensla opinbera geirans. Vaxandi 
ríkisútgjöld, háir skattar og oft mik-
ill halli á f jár lögum hafa margsinnis 
valdið kreppu í r íkisfjármálum. 

7) Minni aukning heimsverslunar f rá 
8—9% árlegri magnaukningu og 
niður í 3—5% hefur gert utanríkis-
verslun ýmissa landa erfitt fyrir . 
Verndaraðgerðir eiga sívaxandi fylgi 
að fagna (protektionismen). Van-
nýt t afkastageta á ýmsum sviðum 
atvinnulífs hefur leitt til opinberr-
ar íhlutunar og aðgerða í formi 
framleiðslustyrkja sem spillt hafa 
skilyrðum fríverslunar og sérstak-
lega hafa hagsmunir útflutnings-
verslunar smáþjóða orðið fyr i r barð-
inu á þessu. 

Þessi þróun hefur einnig komið 
illa við ýmis þróunarlönd, sem 
byggja efnahagsþróun sína í r íkum 
mæli á eflingu útflutnings. Aðlög-
u n iðnaðaruppbyggingar margra 
ríkja vegna síbreytilegrar alþjóð-
legrar verkaskiptingar er of hæg-
fara og sársaukafull vegna ósveigj-
anleika og aukinnar tilhneigingar til 
verndaraðgerða. 

8) Kreppa er r íkjandi eða því sem næst 
á alþjóðlegum fjármagnsmörkuðum 
og einnig í greiðslujafnaðar- og 
gjaldeyrismálum. Greiðsluafgangur 
OPEC-landa sem nemur hundruðum 
milljarða dollara virðist ætla að fest-
ast í sessi. Óhagstæður vöruskipta-
jöfnuður hr já i r flestar þjóðir utan 
OPEC-ríkjanna. Fljótandi gengis-
kerfi hefur á vissum tímum_ ekki 
gefist nógu vel, sérstaklega með til-
liti til óstöðugleika Bandaríkjadoll-
ars. 

Alþjóðlegir f jármagnsmarkaðir 
störfuðu eins og ætlast var til á ár-
u n u m 1974—79. En hin geigvæn-
lega skuldasöfnun á alþjóðavett-
vangi getur ekki gengið takmarka-
laust. Fjöldi ríkja — og á þetta sér-
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staklega við um mörg þróunarlönd 
— verða að draga úr skuldaaukn-
ingu sinni. Hætta er á kreppu á al-
þjóðafjármagnsmörkuðum. Þarf t 
væri að ræða sjónarmið og tillögur 
Brandt-nefndarinnar. 

9) Síðan er nokkuð til sem kalla mætt i 
hagkerfiskreppu (systemkris). Eins 
og á á runum kringum 1930 sem fólu 
í sér einskonar auðvaldskreppu 
stöndum við nú f r ammi fyr i r hag-
kerfiskreppu í tvennum skilningi. 
Hugsanlega gæti kreppa hins bland-
aða hagkerfis og markaðskerfis birst 
í því að í mörgum iðnríkjum hefur 
t rú manna á gildi markaðarins dvín-
að í ýmsum veigamiklum atriðum. 
Þetta sést hvað greinilegast á lágu 
kauphallargengi, lækkandi ágóða-
stigi, of lágu hlutfalli arðbærrar f jár-
festingar, opinberri íhlutun á öllum 
sviðum, óróa, óvissu og svartsýni á 
framtíðina. 

Önnur tegund hagkerfiskreppu 
varðar efnahagsskipulag heimsins 
(internationella várldsordningen). 
Lítill árangur af 20 ára efnahags-
uppbyggingu þróunarlandanna hef-
ur valdið miklum vonbrigðum. Rætt 
er um hvorttveggja í senn, umbæt-
ur og róttækar breytingar. 

Vandamál þriðja heimsins verða 
enn alvarlegri vegna áðurnefnds 
kreppuástands meðal iðnríkja 
(OECD). 

Það er engin hætta á að ástand 
það sem ráðandi var í kreppunni 
miklu endurtaki sig. Þó má finna 
nokkur sameiginleg einkenni þess-
ara tveggja tímabila. En því miður 
eru vandamálin miklu margslungn-
ari í dag. Vonandi gera ríkisstjórnir, 
atvinnulíf, stéttarfélög o.s.frv. sér 
betur en þá grein fyr i r eðli vanda-
málanna og þeirri áhættu sem í þeim 
býr. En atferli og ákvarðanir 
s t jórnmálamanna og ríkisstjórna eru 
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ekki alltaf byggðar á skynseminni 
einni saman. Deilur og stjórnmála-
legar skammtímaákvarðanir ráða 
því miður oftar ferðinni í flestum 
r ík jum en sameiginlegir langtíma-
hagsmunir þeirra. 

Hvernig eiga smáþjóðir að geta spjarað 
sig í heimi lítils hagvaxtar, örrar verð-
bólgu og greiðslujafnaðarvandamála, 
verndaraðgerða og almennrar óvissu um 
framtíðina ? 

Það er merkilegt hversu þróun efnahags-
mála hefur verið breytileg eftir löndum 
frá kreppunni 1973—74. Hversvegna hef-
ur t.d. Austurríki og Noregi vegnað svo 
miklu betur en Danmörku og Svíþjóð? 
Hægt er að velta vöngum yfir svo gífur-

legum andstæðum sem Íslandi og Sviss. 
Kemur þar til bæði mismunandi heppni og 
hæfni , í almennri hagstjórn, í gengismál-
um, í samvinnu atvinnulífs og ríkisstjórna. 
Styrkleiki verðbólguhneigðar gæti verið af-
gerandi skýringarþáttur. 

Mín skoðun er sú að hægt sé að ná m u n 
betri árangri í litlu hagkerfi (bæði að því 
er varðar stöðugleika, verðbólgu og hag-
vöxt) en þeim sem nú mun vera spáð al-
mennt. Tökum Austurríki og Svíþjóð sem 
öfgadæmi. Austurríki sem dæmi u m lítið 
land og velheppnaða hagstjórn og Svíþjóð 
sem dæmi um misheppnaða stjórn efna-
hagsmála. Við getum lært af reynslu þess-
ara tveggja landa og annarra hvernig smá-
þjóðir geta spjarað sig áfallalaust í illum 
heimi. 



Guðmundur Magnússon: 

Vaxtarskilyrði íslensks iðnaðar 

Eftirfarandi grein er samhljóða erindi er flutt var í tilefni 
10 ára afmælis Iðnþróunarsjóðs 30. maí 1980. 

Íslenskur iðnaður hefur slitið barns-
skónum og hlutur hans í íslensku efnahags-
lífi gerist æ stærri. Aðildin að Fríversl-
unarsamtökum Evrópu hefur verið próf-
steinn á getu iðnaðarins. 

Þau tíu ár sem nú eru liðin f rá ákvörð-
un um þátttöku í EFTA og upphafi á 
starfsemi Iðnþróunarsjóðs hafa eflaust ver-
ið fljót að líða í augum þeirra sem starfað 
hafa að málefnum iðnaðarins. H inn vægð-
arlausi dómari, samkeppnin, hefur látið til 
sin taka í æ ríkara mæli. 1 allri sanngirni 
tel ég að fullyrða megi að íslenskur iðnaður 
hafi sýnt aðlögunarhæfni og staðist sam-
keppnina. Reyndar mætt i snúa þessu við 
og spyrja hvernig umhorfs væri ef við 
hefðum einangrað okkur f rá mörkuðum 
í Vestur-Evrópu. Þá má benda á nokkur 
atriði sem gert hafa aðlögunartímann erf-
iðari fy r i r iðnaðinn en ella og sum þeirra 
valda því að nokkur vandi er á höndum 
um þessar mundir. 

Við skulum líta betur á árangur og erfið-
leika. í því sambandi skal því alls ekki 
haldið f ram að hér sé eingöngu um áhrif 
EFTA-aðildar að ræða. Vitaskuld kemur 
fleira til. 

Þá er athyglisvert að nú að aðlögunar-
t ímanum nýliðnum skuli blossa af tur upp 
umræður um atriði, svo sem stóriðju og 
smáiðju, lífskjör á Íslandi og fleira sem 
voru ofarlega á baugi fyr i r 10 árum, á 
ákvörðunarstigi um aðildina. 

Árangur. 
Iðnaðarframleiðslan hefur aukist meira 

en þjóðarframleiðslan undanfar inn ára-
tug. Athygli vekur ör vöxtur iðnaðarfram-
leiðslunnar á á runum 1970—1973 sem 
reyndar hófst 1969, en þá jókst framleiðsla 
um nálægt 15 % að meðaltali á ári sem var 
langt umf ram vöxt þjóðarframleiðslannar 
á sama tímabili. 

Frá 1973 hefur iðnaðarframleiðslan þró-
ast nokkuð í hát t við þjóðarframleiðslu, en 
ætla má að bilið hafi aukist á árinu 1979, 
meðal annars vegna framleiðslu járnblend-
is sem hófst á árinu. Þannig var f ram-
leiðsla iðnaðar\ röru u m 70% meiri á árinu 
1979 en 1970, en þjóðarframleiðsla jókst 
um 50% á sama tíma. 

Hlutdeild iðnaðar í vöruútflutningi 
jókst úr 18,4% árið 1970 í 22% árið 1979, 
en mest var hlutdeildin árið 1976 þegar 
hún var 24,1%. Útflutningshlutdeildin 
hefur einnig aukist að á]i og járnblendi 
frátöldu og n a m 7% af heildarútflutningi 
árið 1979. Sé litið á útflutning á almenn-
um léttaiðnaði til EFTA og Efnahags-
bandalagsríkja jókst hann úr 2,8% af 
heildarútflutningi árið 1970 í 3,8% árið 
1978 miðað við útflutningsverðmæti. Á 
sama ári fóru 64'% iðnaðarvöruútflutnings 
til EFTA og Efnahagsbandalagsríkja, þar 
af var ál um helmingurinn. Aukningin 
varð hlutfallslega mest í útflutningi ull-
arvöru og auk þess í h inum sundurleita 
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hópi sem nefnist aðrar vörur í opinberri 
skýrslugerð. 

Framleiðni í a lmennum iðnaði hefur 
aukist meira á umræddu tímabili en áður 
og einnig hefur vöxturinn verið meiri í 
iðnaði en sjávarútvegi. Þetta gildir hvort 
sem miðað er við vinnsluvirði á mann 
sem jókst um 23% á tímabilinu 1970-1978 
eða beina framleiðni vinnuafls sem jókst 
um 3—4% á ári síðasta áratug saman-
borið við 2—3% aukningu á ári í fisk-
vinnslu á sama tímabili. Framleiðniaukn-
ing vinnuafls í a lmennum iðnaði er talin 
hafa numið 6% að jafnaði á ári á tíma-
bilinu 1950—1970. Á sama tíma hefur 
reynt á innlenda framleiðendur við að 
halda markaðshlutdeild sinni á heima-
markaði í ýmsum greinum iðnaðar þar sem 
samkeppni hefur farið vaxandi. Sumar 
greinar eins og fatagerð og pappírsvöru-
iðnaður (sem reyndar naut nær engrar 
tollverndar frá fy r r i tíð) hafa fyllilega 
haldið sinu. Flestar aðrar héldu hlutdeild 
sinni f ram yfir mit t tímabil og jafnvel 
juku hana um tíma eins og sælgætisgerð 
en í seinni tíð hefur sigið nokkuð á ógæfu-
hliðina í einmitt þeirri grein svo og hús-
gagna- og innréttingasmíði, svo að ekki sé 
minnst á skógerð. Kemur hér hvorttveggja 
til í húsgögnum og sælgætisgerð að kvótar 
voru á innflutningi og aðlögun því dregin 
á langinn í reynd og ýmsar ytr i og innri 
aðstæður hafa torveldað efl ingu iðnaðar 
almennt, eins og nánar m u n vikið að 
hér á eftir. 

Í þessu sambandi er rétt að hafa í huga 
að lækkun tolla þrengir óhjákvæmilega 
svigrúm innlendra framleiðenda til verð-
hækkunar eða aukins hagnaðar og hefur 
verið áætlað að neikvæð áhrif af þessu 
tagi hafi numið að meðaltali 5% í hlut-
falli við vergar tekjur. Af þessu hefur 
hinn almenni neytandi mestmegnis notið 
góðs þar sem aukin samkeppni hefur ekki 
sett spor sín á afkomu fyr i r tækja þegar 
á heildina er litið. En stóriðjan er þá ekki 
inni í myndinni . 

Sé íslenskum a t v i n n u v e g u m skipt í 
verndaðar greinar og samkeppnisgreinar 
er engum vafa undirorpið að þeir eru nú 
samkeppnishæfari en áður og hlýtur það að 
öðru jöfnu að sýna vaxandi styrkleika og 
getu til þess að standa sig í framtíðinni. 

Ekki er þó ástæða til að ofmetnast því 
að betur má ef duga skal. Gerður hefur 
verið samanburður á þróun framleiðni í 
iðnaði á Íslandi og öðrum löndum Efna-
hags- og f ramfarastofnunar Evrópu. 
Kemur þá í ljós að á á runum 1970—1976 
jókst framleiðni í iðnaði á Íslandi u m 4 % 
að jafnaði og var Ísland þá í 9. sæti af 14 
löndum, en samsvarandi tala fyr i r tíma-
bilið 1963 til 1976 var 3,5% og var Ísland 
þá í 14. sætinu. Jafnframt. hljóta augun 
mjög að beinast að iðnaðinum á þeim tím-
um þegar auðlindatakmörkun hamlar 
vexti í sjávarútvegi og neyslugeta á heima-
markaði markar sölu landbúnaðarvara 
þröngan bás. Einnig er á það að líta að í 
opinberum þjónustugreinum sem taka til 
sín æ meira af vinnuafli er í eðli sinu 
óhægt um vik við að koma við hagræðingu 
og auka framleiðni. 

Erfiðleikar. 
Íslendingar tóku sér góðan umhugsunar-

frest áður en þeir gerðust aðilar að fríversl-
unarsamstarfi í Vestur-Evrópu. Fyrirsjáan-
legt var að íslenskur iðnaður yrði að glíma 
við tvenns konar óhagræði u m f r a m keppi-
nauta sina í upphafi. Hið fyr ra var að hann 
hafði þegar haf t tíu ár til að samhæfa fram-
leiðslu sina. Hið síðara var hve verndar-
tollar voru gífurlega háir á vissum vöru-
tegundum hér á landi og því úr hærr i 
söðli að detta en ella. Þá hlaut það að 
fresta því að á þolrifin reyndi að stefnt 
var að því að ósk iðnaðarins sjálfs að hrein 
tollvernd yrði nokkurn veginn óbreytt 
fyrstu fjögur ár aðlögunartímans. Þetta 
hlaut óhjákvæmilega að gera síðari hluta 
aðlögunartímans óvissari og sennilega erf-
iðari en ella. 

En margt hefur orðið á annan veg en 



160 FJÁRMÁLATÍÐINDI 

ætlað var bæði í iðnaði og öðrum atvinnu-
vegum. Sumt hefur þó gert iðnaðinum 
erfiðara fyr i r en öðrum. 

Í fyrsta lagi dró olíukreppan verulega 
úr viðskiptum milli landa. Var þetta mikil 
breyting frá fyr r i tíð þegar heimsversl-
unin óx jafnt og þétt. Eft irmáli kreppunn-
ar hefur orðið margvíslegar styrktarað-
gerðir í nágrannalöndunum til að forðast 
atvinnuleysi. 

Í öðru lagi var hin mikla hækkun hrá-
efnisverðs sem fylgdi í kjölfar olíuverðs-
hækkunar í byr jun áttunda áratugarins 
hagstæð Íslendingum í þeim mæli sem fisk-
verð hækkaði og þjóðartekjur. Það er hins 
vegar vel þekkt fyrirbrigði að iðnaðar-
vörur breytast yfirleitt ekki í verði til 
jafns við hráefni hlutfallslega séð. Þetta 
olli hér á landi sem svo oft áður spennu 
milli sjávarútvegs og iðnaðar, ekki sist þar 
sem báðir keppa um sama vinnuafl og 
f já rmagn. 

Í þriðja lagi hefur þrálát og vaxandi 
verðbólga dregið úr peningalegum sparn-
aði og þar með getu bankakerfisins til þess 
að ráðstafa fé til atvinnuveganna, og töl-
u r sýna að þetta hefur bitnað á iðnaði og 
verslun. Þá juku hækkandi óbeinir skatt-
ar lengi vel óhagræði gagnvart innflutn-
ingi vegna uppsöfnunaráhrifa og verð-
myndunarkerf i hefur verið afskræmt með 
sífelldu verðlagseftirliti. 

En hvaða afleiðingar hefur þetta haf t 
fy r i r iðnaðinn? Mikilvægast í því sam-
bandi er sennilega að gengisákvarðanir 
hafa aðallega miðast við afkomu sjávarút-
vegs og ekki hvað sist að tilhneiging hefur 
verið til að fresta gengisaðlögun f ram á 
síðustu stund af ótta við víxlverkimaráhrif 
verðlags og launa. Þetta hefur og stundum 
verið gert með því að greiða sjávarútvegi 
ú r tómum verðjöfnunarsjóði. Haf i einhver 
skilið orð mín á þann veg að þetta sé iðnað-
inum í óhag og að hlutlausari stefna hefði 
verið að fella gengið nokkru. meira og láta 
aukatekjurnar í sérstakan jöfnunar-
sjóð eða taka ígildi auðlindaskatts þá er það 

rétt skilið. Sú þróun sem hér hefur verið 
lýst h lýtur að nokkru leyti að vera skýring 
þess að mannaflaaukning í iðnaði hefur 
verið hægari en búist var við fyr i r 10 ár-
um. Rétt er að leggja á það sérstaka á-
herslu að fiskiðnaður er afar mikilvægur 
og sjávarútvegur á mikla vaxtarmöguleika 
ef vel er haldið á spilunum. Sem kunnugt 
er var árið 1978 lagt á sérstakt jöfnunar-
gjald til að vega upp óhagræði uppsafnaðs 
söluskatts gagnvart innflutningi og á síð-
asta ári var einnig lagt sérstakt aðlög-
unargjald á innflutning. 

Innbyrðis samskipti Norðurlanda og 
samnorræn verkefni. 

Þar sem við erum að halda upp á afmæli 
norræns sjóðs er ekki úr vegi að víkja að-
eins að nokkrum atriðum varðandi inn-
byrðis samskipti Norðurlanda og málefni 
sem þar hafa verið ofarlega á baugi og 
okkur varða. 

Öllum Norðurlöndunum er það sameig-
inlegt að vera háð utanríkisviðskiptum í 
r íkum mæli og eiga samleið á flestum 
sviðum í sókn til bættra lífskjara og auk-
innar menningarneyslu. 

Umrót síðastliðins áratugar hefur orð ð 
tilefni til skýrslugerðar, margvíslegra at-
hugana og fundarhalda. Höfum við ýmist 
tekið þátt í því samnorræna starfi sem 
unnið hefur verið eða fylgst með því. 

Æt la ég að minnast á nokkur slík verk-
efni sem ég hef annaðhvort tekið þátt í eða kynnst. 

Á vegum norrænu ráðherranefndarinn-
ar, iðnaðarráðherranna, var á árinu 1978 
tekin saman skýrsla um samkeppnisað-
stöðu iðnaðar, einkum starfsskilyrði og á-
kvarðanir stjórnvalda í 4 ti l teknum grein-
um, þ.e. vefjariðnaði, a lmennum trjávöru-
iðnaði, svo sem húsgagna- og innréttinga-
smiði, pappírsvöru- og annarr i trjávöru-
framleiðslu svo og skipasmiði. Kemur þar 
m.a. f r am að breyting á launakostnaði á 
framleidda einingu er miklu meiri á sam-
bærilegu gengi en hjá helstu viðskipta-
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þjóðum, þannig að mismunur milli Norð-
urlanda innbyrðis hverfur í skuggann að 
þessu leyti. Á tímabilinu 1971-1975 var 
hækkun launakostnaðar á framleidda ein-
ingu á ári 4,9% í Bretlandi, 6,6% í Vest-
ur-Þýskalandi og lækkaði um 0,9% í 
Bandaríkjunum, þegar samsvarandi tölur 
fy r i r Norðurlönd eru + 10% til 12%. 
Myndin er nokkru misjafnari fyr i r 1976 og 
1977. 

Viðbrögðin við stöðnun utanríkisversl-
unar og vaxandi verðbólgu eftir 1973 voru 
allmismunandi og komu á mismunandi 
tíma. Endurspeglast þar bæði svigrúm til 

f restunar vandamála og áherslumunur 
varðandi þjóðhagsleg markmið. 

Danir hafa lagt áherslu á almennar að-
gerðir f r emur en sérgreindar og þeir urðu 
fyrstir til að grípa til „óvinsælla" aðgerða 
til að draga úr verðbólgu á kostnað at-
vinnustigs. Er það eflaust ekki tilviljun að 
þeir eru j a fn f ramt eina Norðurlandaþjóðin 
í Efnahagsbandalagi Evrópu. 

Finnar komu næstir í röðinni í raun-
h æ f u m aðgerðum, tiltölulega almennum, 
en erlendar skuldir þeirra voru verulegar. 
Svíar reyndu að hoppa yfir kreppuna með 
f jölþættum styrktaráðgerðum, söfnuðu 
birgðum og fluttu atvinnuleysið inn í fyrir-
tækin sem fyr i r utan allt annað eyði-
lagði allar tölur u m atvinnuleysisskrán-
ingu. Þeir skulduðu einnig lítið erlendis 
og gátu leyft sér að fresta vandanum u m 
sinn, en brátt urðu tvær gengisfellingar. 
Athyglisvert er að tekist hefur að miklu 
leyti að halda í skefjum verðhækkunar á-
hrifum gengisfellinganna. Norðmenn gátu 
leyft sér þann munað lengi vel að reka ut-
anríkisviðskiptin með halla og bæta lífs-
kjör út á olíutekjur í framtíðinni. Þa r kom 
þó að þeir töldu ekki fær t að ganga lengra 
í þeim e fnum og gripið var til viðnámsað-
gerða. 

Ég hlýt að verða að segja að Íslendingar 
hafa ekki tekist nægilega á við vandann 
enn. Streist hefur verið á m ó t i h o n u m ein-
stök ár og hann er samofinn öðrum vand-

ræðum, en sundur dregur með okkur og 
h inum í verðbólguþróun og erlendar skuld-
ir vaxa. 

Því var haldið f r a m í einni grein í riti 
Norræna ráðsins að verslun milli Norður-
landa innbyrðis hefði dregist saman 1972— 
1976 og í annarr i grein að hún hefði vaxið 
á f ram að tiltölu. Ég settist niður og athug-
aði þróunina ef olíuverðshækkanir voru 
hreinsaðar út (en við Íslendingar erum 
sérfræðingar í slíkum hreinsunum). Kom 
þá í ljós að hlutdeildin var óbreytt. Þetta 
er auðvitað unnt að túlka á tvo vegu, ann-
ars vegar að löndin hafi haldið sínu og 
hins vegar að hlutdeildin hafi hætt að auk-
ast. 

Nýlega kom út skýrsla frá Norræna 
ráðinu u m stefnu í mále fnum smáfyrir-
tækja á Norðurlöndum. Eitt af því sem 
ekki var jafnfersk reynsla af fyr i r 10 ár-
um er aðlögunarhæfni smáfyrir tækja þeg-
ar á móti blæs. Sömuleiðis hefur tækniþró-
un orðið minni fy r i r tækjum í hag og má 
þar nefna örtölvubyltinguna. Æt t i þetta 
ekki hvað síst að vera uppörvun fyr i r Ís-
lendinga. Þá hefur það sýnt sig að ýmsir 
samstarfsmöguleikar eru heppilegri en 
beinn samruni. Sannast þetta ekki síst hér 
á landi þar sem hindranir fyr i r samruna 
voru taldar stórt vandamál fyr i r 10 ár-
um en er ekki rætt í dag. 

Hver m a n líka ekki eftir hrakspám í þá 
veru að tæknin væri að taka völdin af 
mann inum og hann yrði óþarfur á mörg-
u m sviðum. Þvert á móti hefur hlutdeild 
launa í þjóðarframleiðslu farið vaxandi 
sem helgast að nokkru af því að hugbún-
aður er snar þát tur tækninnar. Þar sem 
fyr i r tæki hér eru lítil á norræna vísu hef-
ur umræðan ekki beint snúist um stjórn-
valdsaðgerðir á sviði smáfyrir tækja. Af-
staða endurspeglast þó að nokkru leyti þeg-
ar rætt er u m stóriðju og smáiðju. Aðeins 
u.þ.b. 30 af 2500 iðnfyr i r tækjum hafa 
fleiri en 59 ársmenn hér á landi. 

Þá er og athyglisvert að athugun á 
nokkrum fyr i r tækjum fyr i r tilstuðlan Iðn-
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þróunarsjóðs sýndi að stækkun fyrir tækja 
skilaði sér ekki alltaf í aukinni arðsemi 
sem bendir m.a. til þess að við st jórnunar-
örðugleika sé að etja. 

Ástæður vaxandi áhuga á smáfyrir tækj-
um eru af margvíslegum toga spunnar. 
Það virðist útbreidd skoðun að byggða-
stefna verði trauðla virk nema með ívafi 
smárra og miðlungsstórra eininga. Þá þyk-
ir sumum nóg um samþjöppun valds á fáar 
hendur iðnjöfra. Einnig verði andinn á 
vinnustað manneskjulegri í litlum fyrir-
tæk jum og samhjálp meiri. Auk þess er 
lögð á það áhersla, sér í lagi í Svíþjóð og 
að vissu marki í Danmörku, að lítil og 
miðlungi stór fyr i r tæki séu vaxtarbroddar 
og hafi betri aðlögunarhæfni en risarnir. 
Við þekkjum þetta af eigin raun, t.d. í salt-
fiskverkun og málm- og skipasmíði. 

Ástæða er til að ætla að framboð á-
hæt tu f j á r sé sérstakt vandamál smáfyrir-
tækja því að þau eiga annaðhvort ekki eins 
greiðan aðgang að lánsfé eða þau fá það 
ekki með eins hagstæðum kjörum og hin 
stærri fyrir tæki. Sömuleiðis eiga þau ó-
hægara u m vik í allri framleiðslu- og rann-
sóknastarfsemi. Það er einmitt á þessum 
sviðum sem stjórnvöld geta ótvírætt lagt 
hönd á plóginn og jafnað aðstöðumun. 
Hefu r gætt mikillar tregðu hér á landi til 
að örva einstaklinga til þátttöku í atvinnu-
rekstri. 

Þetta eykur á vanda hins opinbera, þar 
sem það verður að taka á sig sjálft meiri 
áhættu og f járút lá t en ella og er miklu 
bundnara af mistökum en einkaaðiljar. 

Íslendingar hafa notið góðs af Norræna 
f járfest ingarbankanum í r íkum mæli. 
Fyrsta lán bankans var til íslenska járn-
blendifélagsins og höfum við fengið 12% 
af ú t lánum bankans þegar lán til Lands-
virkjunar eru talin með, en greiðum 2 % 
af stofnfé í hlutfalli við höfðatölu okkar 
af heildarfjölda íbúa á Norðurlöndum. 
Vona ég og trúi að fleiri samnorræn verk-
efni verði leyst hér á landi og við sjáum til 
þess að við gleymumst ekki. Þetta segi ég 

sérstaklega af því tilefni að í athyglisverðu 
erindi sem forstjóri Volvo, Per Gyllen-
hammar , flutti fy r i r skömmu um sam-
vinnu Norðurlanda á iðnaðarsviðum í framtiðinni tók hann dæmi frá öllum 
Norðurlöndum nema Íslandi. 

Stóriðja og/eða smáiðja. 
Enn sýnist sitt hver jum um vænlegustu 

leiðir í iðnþróun. Í þessum efnum langar 
mig til að vitna til þess er ég skrifaði í 
Iðnþróunaráformum árið 1971 og ég tel 
jafngilt innlegg í umræðuna og þá: „Stór-
iðja og smáiðja — kjörskipting." 

En ekki má líta á útflutningstekjur 
einar sér. Innlend verðmætasköpun er yf-
irleitt meiri í smáiðju og hún er að jafn-
aði frekari á vinnuafl auk þess sem smáiðja 
hlýtur alltaf að þurfa að verða til stuðn-
ings fjöldaframleiðslu. Sumar vöruteg-
undir henta betur framleiðslu í smáum 
stíl, einstaklingsframtak fær þar oft betur 
notið sin eða nýtist ekki ella, og útsjónar-
semi, sparnaður, nýtni og hugmyndaflug 
einstaklingsins hefur þar það svigrúm, sem 
nauðsynlegt er til að örva slíka eiginleika. 

Á þetta er lögð sérstök áhersla hér til að 
svara öfgum úr tveimur áttum. 

Erlendir sérfræðingar sem koma til Is-
lands eru einatt. hissa á því tiltæki þjóðar-
innar að lifa sjálfstæðu lífi og ja fnf ramt 
forviða á árangrinum. Sumir þeirra hafa 
spurt sjálfa sig og aðra hvers vegna í ósköp-
unum við einbeitum okkur ekki að stór-
iðju og leggjum að mestu niður annað 
föndur? Þessi spurning á rétt á sér að því 
leyti að í svari við henni felst í raun og 
veru í hvaða mæli við eigum að einbeita 
okkur að f já r f rekum iðnaði annars vegar 
og vinnuaflsfrekum hins vegar. 

Ef skipuleggja ætti iðnað á vatnsafls-
auðugri eyðieyju eða í afar frumstæðu 
landi væri e.t.v. r aunhæf t að setja niður 
magnesiumverksmiðju á einum stað, ál-
verksmiðju á öðrum og títanvinnslu á þeim 
þriðja. Við verðum hins vegar að horfast í 
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ásamt sölumöguleikimi 
liós 
augu við okkar þróunarstig. 23% mann-
aflans starfa í heimaiðnaði (fiskvinnsla 
meðtalin),1 framleiðslugeta er fyr i r hendi, 
nýt ing fallvatnanna og jarðhitans tekur 
sinn tíma og okkur skortir erlent f jár-
magn. Því hlýtur að verða — a.m.k. í bráð 
— að leggja áherslu á bæði stóriðju og 
smáiðju (auk þess sem fiskveiðar og land-
búnaður þróuðust með eðlilegum hætt i ) . 

Öfgar koma einnig úr annarr i — og það 
auðþekkjanlegri — átt. Sumir telja allar 
stóriðjuframkvæmdir slæmar í sjálfum sér, 
einkum ef þar er verið að virkja erlent 
f já rmagn. Annaðhvort eru slíkir menn 
reiðubúnir að fórna þeirri auknu hagsæld 
sem af slíkum f ramkvæmdum leiðir eða 
þeir skilja ekki að innlendur sparnaður 
getur ekki staðið undir slíkum fram-
kvæmdum nema að takmörkuðu leyti í 
náinni framtíð vegna þess að fram-
kvæmdir við að reisa orkuver og verk-
smiðjur kosta mikla f járfest ingu áður en 
framleiðsla og sala hefst. 

Aðeins örfáar frjálsar þjóðir hafa kom-
ist á legg án erlends f jármagns á upp-
vaxtarskeiði iðnaðar. Helstu dæmin um 
iðnþróun sem f jármögnuð he fu r verið af 
innlendri spar i f jármyndun eru frá Eng-
landi og Japan. Þá er og hollt að hafa í 
huga að í .Tapan átti ein ættin mestan þátt 
í f jármögnuninni í upphafi og í Englandi 
örfáir iðjuhöldar. Vafasamt er hvort for-
svarsmenn algerrar innlendrar f jármögn-
unar stóriðjuframkvæmda sættu sig við 
slíka röskun á tekjuskiptingunni til að 
fara þessa leið. Erfi t t er að sjá að hún sé 
fær að öðrum kosti því að staðreyndir sýna 
að vandasamt er að breyta neysluvenjum 
og sparnaðarvenjum fólks til skamms tíma 
og að tiltölulega meira er sparað af hærr i 
tekjum. Við óbreyttar aðstæður hrekkur 
innlend spar i f jármyndun ekki til stór-
átaka í orkufrekum iðnaði. Því verður að 
einhverju leyti að brúa tímabilið, f rá því 
er f ramkvæmdir hefjast og þangað til að 1 Að auki starfa um 13% við byggingarstarfsemi. 

unnt er að selja afurðirnar, með erlendu 
f já rmagni — annaðhvort lánsfjármagni 
eða beinni erlendri fjárfestingu eða þá 
hvorutveggja. 

Fórnarkostnaður fjármagns. 
Athugun á því til hvaða iðnaðar erlent 

f j á rmagn er fáanlegt — að því leyti sem 
það er æskilegt — leiðir í ljós ósveigjan-
leika í ráðstöfun. Ef t.d. f jármagnið til ál-
versins í Straumsvík hefði ekki fengist til 
annarra f ramkvæmda er í rauninni ekki 
farið á mis við önnur tækifæri, þ.e. fórn-
arkostnaður fjármagnsins er enginn. (Er 
þá gert ráð fyr i r fjármagnsskorti í landinu 
sem enginn efast um.) 

Fé frá Alþjóðabankanum er ekki fáan-
legt í hvaða f ramkvæmdir sem er. Hið 
sama gildir um erlent einkafjármagn sem 
oft fetar troðnar slóðir, þ.e. olíufélög f jár -
festa í olíu, álfélög í áli o.s.frv. 

Sé litið á innlenda f jármálamarkaðinn, 
gætir einnig ósveigjanleika. Iðnþróunar-
sjóður er einkum hugsaður fyrir „smá-
iðju" og mikið af opinberu fé og sjóðfé 
er eyrnamarkað- Allt þetta takmarkar hið 
raunverulega val við að skipta f jármagn-
inu milli stóriðju og smáiðju eða iðnaðar 
og sjávarútvegs o.s.frv. 

Gerum nú ráð fyr i r að unnt sé að taka 
lán á a lmennum verðbréfamarkaði í nokkr-
um mæli. til f r jálsrar ráðstöfunar. Hvern-
ig væri hyggilegast að verja fénu? 

Til þess að geta svarað þessu verður í 
fyrsta lagi viðmiðunin að vera ljós þ.e. á að 
hámarka arðsemi f jármagns eða ber jafn-
f ramt að taka tillit til tekjuöryggis, gjald-
eyrisöflunar, margfeldisáhrifa á þjóðar-
tekjur o.s.frv.? Ja fn f ramt verður að af-
marka skýrt hvaða vinnuafl , hráefni o.fl. 
sé til ráðstöfunar ásamt sölumöguleikfimi o. 
fl. Sé dæmið sett upp á þennan veg fer 
ekki hjá því að margir þröskuldar verða á 
veginum við ákvarðanatökuna. Ekki er 
skynsamlegt að treysta einvörðungu á sjáv-
arvörur og ferðamenn eins og áður er sagt. 
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Auk þess er væntanleg framleiðslugeta ým-
issa iðngreina og f ramlag til sveiflujöfnun-
ar þjóðartekna af skornum skammti. 
Skinnaiðnaður hefur u m 750 000 skinn að 
vinna úr í bráð. Öll aukning í ullariðnaði 
verður sennilega á næstunni að vera úr 
innf lut t r i ull og hverj ir eru sölumögu-
leikarnir? U m leið og einhver framleiðslu-
þáttur er uppurinn, t.d. starfsfólk eða hrá-
efni, er tilgangslaust að beina meira f jár-
magni í greinina, heldur ber að leysa hnút-
inn eftir öðrum leiðum með menntun, 
þjálfun, hagræðingu o.s.frv. 

Sé litið á þróun mála hjá Norðmönnum 
eru þeir komnir einum lengra í nýtingu 
fal lvatnanna til stóriðju en við (u.þ.b. % 
orkunnar eru nýtt ir hjá beim á móti um 
6% hjá okkur). Því virðist komið að þeim 
punkti hjá þeim að aðrar iðngreinar en 
þær sem byggja á orku séu orðnar tiltölu-
lega arðvænlegri en áður og beri því að 
beina f já rmagninu tiltölulega meira til 
þeirra en áður. Ekki er ólíklegt að svo verði 
einnig hjá okkur. Þegar ódýrustu virkjun-
arstaðir eru þrotnir, tiltekinni sveiflujöfn-
un náð og efnaiðju og málmiðnaði og fleiri 
greinum vex fiskur um hrygg má gera 
ráð fyr i r sömu hneigð á Íslandi. Sam-
keppni f rá öðrum þjóðum með skattfríðind-
um og f járfest ingarstyrkjum bendir einnig 
til þessa. 

Niðurstaða þessa er sú að sókn í eina 
átt sé ólíkleg og óhyggileg og að arðsemi og 
sveiflujöfnun eigi að vera til viðmiðunar 
við kjörskiptingu fjármagnsins. Svarið er 
því ekki annaðhvort - eða heldur bæði - og. 

Mannauður og auðlindir. 
Við Íslendingar e rum stórtækir á ýms-

u m sviðum miðað við höfðatölu. Við inn-
byrðum sennilega tiltölulega meiri sykur 
og drekkum meira af gosdrykkjum og 
mjólk en aðrir, keppum við Svía um heims-

met í kaffidrykkju, notum ógrynni af plast-
pokum, húsnæði í einkaeign er meira en 
annars staðar, vegakerfi víðfeðmara og 
þannig mætt i á f ram telja. 

Íslenskan er sérstök að því leyti að Is-
lendingar geta leitað upphafs sins í r i tum 
án teljandi fyr i rhafnar , vart er unn t að 
tala um stéttaskiptingu tungutaksins og 
ekki orð gerandi á mállýskum. Hvaða þjóð 
önnur getur státað af þessu? Þetta segir 
sína sögu um vinnumarkaðinn. Eða ætli 
okkur yrði um sel ef ástandið væri eins og 
hjá erlendum verkamönnum í Þýskalandi 
sem stundum þurfa ekki að kunna nema 
tvö orð, „machen" og „nichts machen", 
eftir því hvort ýtt skal á hnapp eða ekki. 

Því segi ég þetta að ég tel að við höfum 
nægilegar auðlindir til að standa undir 
bættum lífskjörum í landinu einkum orku 
og auðlindir sjávar, en þó umf ram allt 
mannauðinn eða þekkingu mannsins. Við 
höfum fundið staðbundnar lausnir á ýms-
um sviðum svo sem í hitaveitumálum. 
Markaðurinn fyr i r iðnvarning takmark-
ast ekki lengur af innlendri neyslu held-
ur nær til alls heimsins. Súrál er flutt 
hingað frá Ástralíu og sent til Kína um-
breytt með hjálp orku í hráál. Ull er keypt 
f rá Nýja-Sjálandi og seld sem ívaf í vöru 
til Ástralíu. 

Aðgangur að mörkuðum í Vestur-Evr-
ópu hefur auðveldað íslenskum iðnaði að 
vaxa út fyr i r landsteinana. Aukin sam-
keppnishæfni almenns iðnaðar á heima-
markaði h lý tur að haldast í hendur við 
eflingu útflutnings á mörgum sviðum. iðn-
þróunarsjóður hefur stuðlað að því að svo 
megi verða. íslenskum iðnaði hefur ótví-
ræt t vaxið fiskur um hrygg á sl. 10 árum 
og frammistaða hans hefur aukið sjálfs-
traustið. Ég óska sjóðnum af heilum hug 
til hamingju með afmælið og unnin störf. 



Gylfi Þ. Gíslason: 

Íslenzk efnahagsþróun og 
alþjóðleg samvinna 

Eftirfarandi grein er samhljóða erindi er flutt var í tilefni 
10 ára afmælis Iðnþróunarsjóðs 30. maí 1980. 

I. 
Á þessari öld hefur mannkyn háð tvær 

mestu styrjaldir í sögu sinni, hildarleiki, 
sem með sanni mátt i nefna heimsstyrjaldir. 
Mannt jón og eignatjón var óskaplegt. Samt 
hefur mannkyn aldrei verið auðugra en 
það er nú, þrem til f jórum áratugum eftir 
að síðari heimsstyrjöldinni lauk. 

Endurreisnin á r ú s t u m síðari heims-
styrjaldarinnar var miklu örari en sú, sem 
fylgdi í kjölfar h innar fyrri . Á þeim þrem 
til f jó rum áratugum, sem liðnir eru, síðan 
síðari heimsstyrjöldinni lauk, hefur heim-
urinn ekki þur f t að þola búsifjar neinnar 
heimskreppu, er svipi til þeirrar, sem þjak-
aði heiminn tíu til f immtán árum eftir lok 
fyr r i heimsstyrjaldarinnar. Skýringar 
þessa er eflaust sumpart að leita í því, 
hversu ólíkum tökum þau vandamál vora 
tekin, sem við var að glíma að styrjöldun-
um loknum. Eft ir fyrri heimsstyrjöldina 
var lögð höfuðáherzla á nýskipan landa-
mæra í Evrópu, j a fn f ramt sem sigur-
vegararnir gerðu h inum sigruðu að greiða 
miklar stríðsskaðabætur. Í lok síðari heims-
styrjaldarinnar ríkti gerólíkt hugarfar . 
Bandaríkin, sem ein iðnríkja höfðu ekki 
orðið fyr i r eignatjóni í styrjöldinni og 
voru við lok hennar langauðugasta ríki 
veraldar, buðu n ú Evrópuþjóðum stór-
fellda efnahagsaðstoð, Marshall-aðstoðina 

svonefndu, ekki aðeins bandamönnum sin-
um úr styrjöldinni, heldur einnig h inum 
sigruðu, ekki aðeins þeim þjóðum, sem 
bjuggu við hliðstætt hagkerfi og Banda-
r íkjamenn sjálfir, heldur einnig hinum, 
sem komið höfðu á hjá sér félagshagkerfi, 
sósíalísku hagkerfi. Það urðu að vísu að-
eins hin fyrrnefndu, sem þáðu aðstoðina. 
Hit t var ekki siður mikilvægt, að þau rík?, 
sem aðstoðina þágu og komu í því sam-
bandi á fót Efnahagssamvinnustofnun Evr-
ópu í París árið 1948, settu sér sameigin-
lega það mark að efla samvinnu og við-
skipti sin á milli, afnema höft og auka 
frjálsræði í hvers konar samskiptum á 
sviði viðskipta og peningamála og leitast 
j a fn f ramt við að auka alþjóðlega verka-
skiptingu og alþjóðaviðskipti. M u n óhætt 
að fullyrða, að þetta tvennt, efnahagsað-
stoð Bandaríkjanna og árangursrík við-
leitni til þess að auka alþjóðasamvinnu á 
sviði efnahagsmála, hafi átt verulegan þátt í 

þeim undraverðu f ramförum, sem átt 
hafa sér stað í Evrópu, síðan heimsstyrj-
öldinni síðari lauk. 

II. 
Ísland öðlaðist fullveldi í lok heims-

styrjaldarinnar fyrri . Má segja, að það hafi 
verið í samræmi við þau sjónarmið varð-
andi þjóðfrelsi, sem þá voru ríkjandi. Ís-
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land hafði þó í reynd öðlazt sjálfsforræði 
með heimastjórninni 1904. Á síðustu ára-
tugum 19. aldar höfðu hafizt nokkrar efna-
hagsframfarir . Skúturnar voru fyrs tu 
mikilvirku fiskiskipin, sem Íslendingar 
eignuðust. En með komu botnvörpuskip-
anna í byr jun þessarar aldar og síðar vél-
bátanna og þeirrar fiskvinnslu, sem sigldi í 
kjölfarið, hófst á Íslandi atvinnubylting, 
sem vafasamt er að eigi sér hliðstæðu í ná-
lægum löndum, studd af nýstofnuðum 
seðlabanka, Íslandsbanka, sem kom á fót 
íslenzku peningakerfi og flutti erlent f jár -
magn til landsins. Á hálfr i öld var bláfá-
tæku bændaþjóðfélagi, sem byggði enn á 
búskaparhát tum miðalda, breytt í nút íma 
iðnríki með svipuðum lífskjörum og þeim, 
sem tíðkast í ná lægum löndum. 

Frá stofnun Íslandsbanka 1904 og f r a m 
að heimsstyrjöldinni fyr r i var íslenzka 
krónan gullmynt, jafngild hinni dönsku, 
og utanríkisviðskipti voru frjáls. Eft ir styrj-
öldina varð talsverð ringulreið í íslenzkum 
peningamálum, en 1925 var gengi krón-
unnar fest í ákveðnu hlutfalli við sterlings-
pund, og var íslenzka krónan þannig tengd 
gjaldeyri helztu viðskiptaþjóðar Íslend-
inga. Frá lokum fyr r i heimsstyrjaldar-
innar og þangað til að heimskreppan skall 
á u m og eftir 1930, voru utanríkisviðskipti 
Íslendinga í aðalatriðum frjáls. 

En í kjölfar heimskreppunnar miklu við 
upphaf fjórða áratugarins urðu þáttaskil í 

efnahagsmálum Íslendinga. Stjórnvöld 
brugðust þannig við gífurlegu verðfalli á 
útflutningsvörum þjóðarinnar og söluerfið-
leikum á erlendum mörkuðum, að tekin 
voru upp gjaldeyris- og innflutningshöft í 

því skyni að reyna að koma í veg fyr i r 
viðskiptahalla og skuldasöfnun erlendis. 
Með þessum ráðstöfunum hófst þriggja ára-
tuga tímabil, sem mótaðist af of hár r i 
skráningu á gengi krónunnar og gjaldeyris-
og innflutningshöftum, sem megnuðu þó 
ekki að koma í veg fyr i r halla á utanríkis-
viðskiptum og erlenda skuldasöfnun, að ár-
u m síðari heimsstyrjaldarinnar frátöldum. 

Fyrstu þrját íu ár þessarar aldar, þeir-
áratugir, þegar lagður var grundvöllur að 
nútíma atvinnulífi á Íslandi, einkenndust 
af f r já lsum utanríkisviðskiptum, að árum 
fyr r i heimsstyrjaldarinnar að sjálfsögðu 
frátöldum. Næstu þrír áratugir einkennd-
ust af höf tum á viðskiptum og gjaldeyris-
verzlun. U m og eftir 1960 var hins vegar 
gerbreytt u m stefnu í efnahagsmálum og 
tekin upp raunhæf gengisskráning, studd 
af markvissri stefnu í f j á rmálum ríkisins 
og peningamálum samhliða stórauknu 
frjálsræði í utanríkisviðskiptum og gjald-
eyrisverzlun. Á þeim tveim áratugum, sem 
liðnir eru, síðan þessi stefna var tekin upp, 
hefur grundvallaratriðum hennar ekki ver-
ið breytt, þótt nýir valdhafar hafi komið 
til sögunnar og ólíkir flokkar farið með 
völd. En ja fnf ramt hafa á þessu tímaskeiði 
skapazt ný viðhorf varðandi alþjóðlega 
samvinnu á sviði efnahagsmála, sem Ís-
lendingar þur f tu að taka afstöðu til, við-
horf, sem ja fnf ramt m u n u hafa grundvall-
arþýðingu fyr i r Íslendinga á næstu árum 
og áratugum. 

III. 
Þess var áður getið, að eftir heimsstyrj-

öldina síðari var efnt til margs konar al-
þjóðasamvinnu á sviði efnahagsmála. Urðu 
Íslendingar aðilar að flestum þessara stofn-
ana. Þegar Alþjóðabankinn og Alþjóða-
gjaldeyrissjóðurinn tóku til starfa 1946, 
voru Íslendingar meðal stofnenda. Aðildin 
að þessum stofnunum hefur verið Íslend-
ingum mikilvæg, enda hefur bankinn veitt 
lán til Íslands að upphæð 46,2 millj. doll-
ara, og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur 
einnig veitt Íslandi umtalsverðar yfirdrátt-
arheimildir. 

Þegar Efnahags- og framfarastofnun-
inni var komið á fót í París árið 1948 til 
þess að annast ú th lutun efnahagsaðstoðar 
Bandaríkjanna, voru Íslendingar meðal 
stofnenda. Á á runum 1948—1953 urðu 
þeir aðnjótandi efnahagsaðstoðar að upp-
hæð 38,6 millj. dollara, og var hún m.a. 
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notuð til þess að koma á fót áburðarverk-
smiðju, reisa raforkuver og stofna Fram-
kvæmdabanka. Þá höfðu Íslendingar marg-
vislegt hagræði af því greiðslukerfi, sem 
stofnunin kom á fót og leysti af hólmi þá 
tvíhliða viðskipta- og greiðslusamninga, 
sem áður höfðu verið grundvöllur milli-
ríkjaviðskipta milli Vestur-Evrópulanda. 
Íslendingar gerðust hins vegar ekki aðilar 
að Alþjóðasamningnum u m tolla og við-
skipti, GATT, er hann var gerður 1947. 
Þeir gerðust bráðabirgðaaðilar að honum 
1964 í sambandi við viðræður þær um 
tollalækkanir, sem kenndar voru við 
Kennedy Bandaríkjaforseta, og fullgildur 
aðili, er þeim lauk 1967. 

Þótt þróun efnahagsmála í Vestur-Evr-
ópu einkenndist fyrst og fremst af auknu 
fr jálsræði í viðskiptum og gjaldeyrismál-
um, héldu Íslendingar að styrjöldinni lok-
inni fast við þá stefnu, sem þeir höfðu fylgt 
f rá 1930 og til upphafs styrjaldarinnar, 
þ.e. stefnu of hárrar skráningar á krónunni 
samhliða höf tum á utanríkisverzlun og 
gjaldeyrisviðskiptum. Á styrjaldarárunum 
eignuðust Íslendingar mikinn gjaldeyris-
varasjóð. Var talsverður hluti hans not-
aður til þess að endurnýja framleiðslutæki 
landsmanna eftir styrjöldina, einkum tog-
araflotann. En að öðru leyti má segja, að 
gjaldeyrisvarasjóðurinn hafi gufað upp 
eins og dögg fyr i r sólu á skömmum tíma, 
enda var genginu haldið óbreyttu fyrs tu 
f imm árin eftir styrjöldina, j a fn f r amt því 
sem hert var mjög verulega á þeim höf tum 
á sviði gjaldeyris- og innflutningsmála og 
þeim verðlagsákvæðum, sem voru nauð-
synleg á s tyr ja ldarárunum. Fáeinum ár-
um eftir styrjaldarlok var jafnvel komið á 
skömmtun hér á landi, samtímis því sem 
verið var að aflétta skömmtun í Evrópu-
r ík jum, og hert á fjárfestingareftirlit i . 

Árið 1950 gerði n ý ríkisstjórn t i lraun 
til þess að breyta u m stefnu. Gengi krón-
unnar var lækkað u m 42,6%, og gerðar 
voru ráðstafanir til þess að auka frjálsræði 
á sviði innflutnings- og gjaldeyrismála og 

aflétta verðlagshömlum. E n stefnubreyt-
ingin bar því miður ekki þann árangur, 
sem til var ætlazt. Annars vegar var á-
stæðan sú, að viðskiptakjör breyttust mjög 
til hins verra á fyrs tu á rum sjötta áratug-
arins. Hins vegar var þess ekki gætt að 
styðja stefnuna í gengismálum og innflutn-
ings- og gjaldeyrismálum með þess konar 
stefnu í f j á rmá lum ríkisins, bankamálum 
og vaxtamálum, að ynni gegn óhagstæðum 
viðskiptajöfnuði. Ekki voru heldur gerðar 
ráðstafanir til þess að koma upp nægileg-
um gjaldeyrisvarasjóði, til að unnt væri að 
viðhalda f r já l sum gjaldeyrisviðskiptum. 
Svo fór því, að þegar á árinu 1951 varð að 
hverfa f rá þessari stefnu í grundvallarat-
riðum. Var það gert með því að taka upp 
tvöfalda gengisskráningu, draga jafn-
f ramt úr innflutningsfrelsi og herða af tur 
verðlagseftirlit. Íslendingar héldu þannig 
af tur inn á braut haftabúskapar, sem varð 
æ víðtækari, eftir því sem á áratuginn leið. 

IV. 
Fyrstu f immtán árin eftir að heimsstyrj-

öldinni lauk varð þannig þróun efnahags-
mála á Íslandi mjög með öðrum hætti en 
hún varð í helztu viðskiptalöndum Íslend-
inga í Vestur-Evrópu. Á Íslandi efldist 
haftabúskapur, samtímis því sem viðskipti 
urðu æ fr jálsari í Vestur-Evrópu, milli-
ríkjaviðskipti jukust mjög og hagvöxtur var 
mikill og vaxandi. 

En fleira gerðist markvert í efnahags-
málum Vestur-Evrópu á fyrs tu á runum 
eftir styrjöldina. Þeim sjónarmiðum tók 
mjög að vaxa fylgi, að Evrópuríki ættu að 
efla samvinnu sin í milli á sviði efnahags-
mála. Fyrsta skrefið, sem stigið var í þessa 
átt, var stofnun Kola- og stálbandalags Evr-
ópu, sem tók til starfa 1952. Ja fnf ramt var 
haldið á f r am umræðum u m nauðsyn þess 
að stofna til hliðstæðrar samvinnu á æ 
fleiri sviðum efnahagslífsins. Leiddu þær 
til s tofnunar Efnahagsbandalags Evrópu 
vorið 1957. Jafnhliða var komið á fót 
Kjarnorkubandalagi Evrópu. 
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Hugsandi mönnum í Evrópu og raunar 
um heim allan gat ekki dulizt, að með 
undirr i tun Rómarsamningsins í marz 1957 
hafði gerzt heimssögulegur atburður á 
sviði efnahagsmála. Bretar, sem í fyrstu 
höfðu tekið þátt í undirbúningsviðræðun-
um, en hætt því árið 1955, gerðu sér þetta 
þegar ljóst. Þeir höfðu því forystu um, að 
innan Efnahags- og f ramfarastofnunarinn-
ar í París voru ha fnar umræður um stofn-
un fríverzlunarsvæðis, sem tæki til allra 
aðildarríkja stofnunarinnar. Hugmyndin 
var sú, að ríkin skyldu gera með sér við-
skiptasáttmála þess efnis, að felldir yrðu 
niður tollar og höft af viðskiptum ríkjanna 
innbyrðis, en hverju ríki skyldi hins vegar 
fr jálst að ákveða tolla sina gagnvart þeim 
ríkjum, sem ekki stæðu að samkomulaginu. 
Þessar viðræður báru ekki árangur, og lauk 
þeim seint á árinu 1958. Í kjölfar þess hófu 
sjö af aðildarríkjum s t o f u n a r i n n a r undir 
forystu Breta viðræður sin í milli um 
stofnun fríverzlunarsamtaka. Niðurstaðan 
varð stofnun Fríverzlunarsamtaka Evrópu, 
EFTA, og var stofnsamningur þeirra und-
irritaður í Stokkhólmi í á rsbyr jun 1960. 

Var n ú svo komið, að Vestur-Evrópa var 
klofin í tvær viðskiptaheildir. Þret tán að-
-ildarríki Efnahagssamvinnustofnunar Evr-
ópu höfðu skipað sér í tvær fylkingar, sex 
í aðra, en sjö í hina. F imm aðildarríki 
stóðu utan beggja bandalaganna, Grikk-
land, Írland, Ísland, Spánn og Tyrkland. 
Finnar, sem voru ekki aðilar að Efnahags-
samvinnustofnun Evrópu, sóttu brátt um 
aukaaðild að Fríverzlunarsamtökunum, og 
tókust samningar um það um mitt ár 1961. 

Í umræðunum, sem f r am fóru um frí-
verzlunarsvæðishugmyndina innan Efna-
hagssamvinnustofnunarinnar, varð ljóst, að 
ættu Íslendingar að geta tekið þátt í slíku 
viðskiptasamstarfi, yrði að taka tillit til 
margvislegrar sérstöðu þeirra. Á það 
reyndi aldrei, hvort við hefðum getað feng-
ið viðurkenningu á þeim sjónarmiðum, sem 
lögð hafði verið áherzla á í viðræðunum. 
Þó er óhætt að segja, að skilningur virtist 

ríkja á því, að aðstæður hér væru sérstakar. 
Þegar haf inn var undirbúningur að 

stofnun fríverzlunarsamtaka sjöveldanna. 
var Ís lendingum ekki boðið að taka þátt í 
þeim viðræðum né heldur Grikkjum, Í rum 
og Tyrkjum. Að því er Íslendinga snerti 
var meginástæðan eflaust sú, að EFTA var 
fyrst og fremst ætlað að vera fríverzlunar-
svæði með iðnaðarvörur og ekki ætlað að 
taka nema að takmörkuðu leyti til 
landbúnaðar- og sjávarafurða. Vegna deil-
unnar, sem þá var við Breta um útfærslu 
Íslendinga á fiskveiðilögsögu sinni í 12 
mílur, hefði og varla komið til greina, að 
Bretar og Íslendingar gætu talið sig eiga 
heima í einu og sama viðskiptabandalagi. 
Efnahagskerfi Íslendinga á þeim tíma var 
og með þeim hætti, að stofnaðild þess að 
EFTA hefði verið óhugsandi. Ísland, eitt 
þessara ríkja, hafði algjörlega óraunhæfa 
gengisskráningu og bjó við mjög víðtækt 
kerfi útflutningsstyrkja og innflutnings-
gjalda samfara ströngum gjaldeyris- og 
innflutningshöftum. Slíkt efnahagskerfi 
hefði með engu móti geta fallið inn í þann 
ramma, sem stofnríki EFTA miðuðu við. 

Stofnun viðskiptabandalaganna tveggja 
gat og í fyrstu ekki haf t mikil áhrif á utan-
ríkisviðskipti Íslendinga. Stafaði þetta af 
því, að tollalækkanir innan bandalaganna 
áttu sér stað smám saman og hins vegar 
skyldi sameiginlegur tollur Efnahags-
bandalagsins á sjávarafurðir ekki byrja að 
koma til f ramkvæmda fy r r en í ársbyrjun 
1962. Þar að auki mátti búast við, að nokk-
ur dráttur yrði á því, að bandalagið mark-
aði stefnu sína í sjávarútvegsmálum. 

Engu að síður mátti hugsandi Íslending-
u m á þessum árum vera það ljóst, að al-
gjörlega n ý viðhorf voru að skapast í við-
skiptamálum Vestur-Evrópu, viðhorf, sem 
óhjákvæmilega hlytu að snerta Íslendinga 
mjög, ekki aðeins viðskiptahagsmuni 
þeirra, heldur einnig tengsl þeirra við þjóð-
ir Vestur-Evrópu í víðtækum skilningi. Ís-
lendingar voru að komast á þær krossgöt-
ur, þar sem þeir yrðu að gera upp hug 
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sinn um það, hvort þeir vildu verða aðilar 
að víðtækri milliríkjasamvinnu á sviði við-
skipta eða standa utan slíkra samtaka og 
leitast við að búa að sínu. 

V. 
Samsteypustjórn Framsóknarflokks, Al-

þýðubandalags og Alþýðuflokks, sem 
mynduð hafði verið á miðju ári 1956, fór 
frá völdum seint á árinu 1958 vegna á-
greinings um stefnuna í efnahagsmálum 
innanlands. Tók þá við völdum minni-
hlutastjórn Alþýðuflokks. Efnahagsvand-
inn innanlands var leystur með bráða-
birgðaráðstöfunum sumarið 1959, en að af-
loknum haustkosningum blasti grundvall-
arvandi efnahagslífsins enn við. Megin-
spurningin var sú, hvort fylgja ætti enn 
þeirri stefnu, sem í aðalatriðum hafði verið 
fylgt f rá stríðslokum, þ.e. að halda of hárr i 
skráningu á gengi krónunnar , en reyna að 
leiðrétta það misræmi, sem af því hlytist, 
með kerfi útflutningsbóta og innflutnings-
gjalda, samfara verulegum höf tum á ut-
anríkisviðskiptum og hömlum í verðlags-
málum. 

Niðurstaðan varð sú, að Sjálfstæðisflokk-
ur og Alþýðuflokkur sömdu um myndun 
samsteypustjórnar og j a fn f ramt um gagn-
gerar breytingar á s tefnunni í efnahags-
málum, róttækustu breytingar, sem nokkur 
ríkisstjórn hér á landi hefur gert á sviði 
efnahagsmála. Opinbert gengi krónunnar 
var lækkað um 57%, en það hafði auðvitað 
verið óraunhæft . J a fn f ramt var útflutn-
ingsbóta- og innflutningsgjaldakerfið af-
numið. Losað var að mestu um höft á sviði 
gjaldeyris- og innflutningsmála. Akveðið 
var að beita markvissri stefnu í f j á rmálum 
ríkisins, banka- og vaxtamálum í því skyni 
að stuðla að því, að það markmið gengis-
skráningarinnar næðist, að greiðslujöfnuð-
ur við útlönd væri hagstæður og þjóðin 
eignaðist hæfilegan gjaldeyrisvarasjóð. 
Sjálfvirkt kerfi launahækkana í kjölfar 
breytinga á vísitölu framfærslukostnaðar 
var afnumið. 

Rökin fyr i r þessari stefnubreytingu 
voru ekki aðeins þau, að hún væri nauð-
synleg til þess að gera hagkerfið heilbrigt 
og leggja grundvöll að varanlegum fram-
förum o g traustum hagvexti, heldur einnig 
að allt benti til þess, að á þeim áratug, sem 
væri að hefjast, mundu verða miklar breyt-
ingar á viðskiptastöðu Íslendinga vegna 
þeirrar þróunar, sem hafin var í viðskipta-
m á l u m Vestur-Evrópu. Ef haldið hefði ver-
ið fast við óraunhæfa gengisskráningu, út-
flutningsbóta- og innflutningsgjaldakerfi og 
haftakerfi, hefði verið óhugsandi fyr i r Ís-
lendinga að taka með nokkrum hætti þátt 
í þeirri þróun, sem hafin var í Vestur-Evr-
ópu og hvíldi öll á markaðsbúskap og til-
tölulega f r já lsum viðskiptum. Stefnubreyt-
ingin var í raun og veru nauðsynleg for-
senda þess, að Íslendingar gætu orðið hlut-
gengur aðili í alþjóðlegri samvinnu á sviði 
viðskiptamála, hvernig svo sem heppileg-
ast væri að haga þeirri samvinnu. 

IV. 
Á áratugnum 1960—1970 var það eitt 

helzta umræðuefnið — og ágreiningsefnið 
— á sviði íslenzkra efnahagsmála, hvort og 
þá á hvern hátt Íslendingar skyldu tengj-
ast viðskiptabandalögunum í Vestur-Evr-
ópu eða m.ö.o. hvort þeir ættu að taka þátt 
í samþjóðlegu samstarfi í viðskiptamálum 
eða halda sér f rá slíkri samvinnu og reyna 
að búa sem mest að sínu. Þegar í ársbyrjun 
1961 var talið, að í undirbúningi væru 
einhvers konar viðræður u m sameiningu 
bandalaganna tveggja. Ríkisstjórnin tók 
það til athugunar, hvort ráðlegt vær! að 
leita aðildar að EFTA, fyrst og fremst í því 
skyni að öðlast samstöðu með EFTA-lönd-
u n u m í samningum við Efnahagsbanda-
lagið, svo og að leita hagkvæmrar lausnar 
innan EFTA á sérstökum vandamálum 
okkar í því skyni, að sú lausn yrði for-
dæmi, er lagt yrði til grundvallar í samn-
ingum við Efnahagsbandalagið. Um vorið 
varð hins vegar ljóst, að Fríverzlunarsam-
tökin mundu ekki semja sem heild við 



170 FJÁRMÁLATÍÐINDI 

Efnahagsbandalagið, heldur mundu ein-
stök lönd þess hvert um sig leita aðildar 
að bandalaginu eða tengsla við það og 
freista þess að fá lausn á sérvandamálum 
sinum hvert í sínu lagi. 

Yfirleitt var gert ráð fyr i r því, að fy r r 
eða síðar yrðu Bretar og fleiri þjóðir í 
E F T A aðilar að Efnahagsbandalaginu. 
Æ t t u Íslendingar að eiga aðild að þessari 
þróun, komu frá fræðilegu sjónarmiði þrír 
möguleikar til greina: Í fyrsta lagi ful l að-
ild að Efnahagsbandalaginu, í öðru lagi 
aukaaðild að því, en ákvæði Rómarsamn-
ingsins u m aukaaðild voru mjög almenns 
eðlis og þess vegna erfitt að vita, hvað 1 
aukaaðild gæti falizt, og í þriðja lagi tolla-
samningur við Efnahagsbandalagið. Um 
þessar þr já r leiðir áttu sér stað miklar inn-
ræður. Ýmsir andstæðingar þáverandi 
stjórnvalda töldu ríkisstjórnina, eða a.m.k. 
sterk öfl innan stjórnarflokkanna stefna að 
fullr i aðild hvað svo sem þau segðu. Þetta 
átti hins vegar ekki við nein rök að styðj-
ast Stefna ríkisstjórnarinnar og stjórnar-
flokkanna var að kanna rækilega, hvað í 
aukaaðild gæti falizt. Af hál fu stjórnarand-
stöðuflokkanna var sumpart u m að ræða 
fylgi við tollasamningsleiðina, en mest bar 
þó á almennri andstöðu við hvers konar 
aðild að bæði Efnahagsbandalaginu og 
EFTA. 

Þróun mála í Evrópu varð hins vegar 
önnur en flestir höfðu gert ráð fyr ir . Sum-
arið 1961 sóttu Bretar, Danir og Í rar um 
aðild að Efnahagsbandalaginu. Síðar ósk-
uðu Norðmenn eftir aðild og Svíar eftir 
samningum um aukaaðild. Eft ir lang-
vinnt samningaþóf lauk málum þannig, að 
franska ríkisstjórnin tók ákveðna afstöðu 
gegn aðild Breta í ársbyr jun 1963, og var 
þá allt málið úr sögunni u m sinn. Vorið 
1967 ákvað brezka stjórnin á ný jan leik 
að leita fyr i r sér um aðild að Efnahags-
bandalaginu. Lagði hún og síðar Danir, 
Norðmenn og Í rar f r a m formlegar beiðnir 
um aðild. Þessir samningar hófust í r aun 
og veru aldrei, því að í desember 1967 

lýsti Frakklandsforseti yf i r synjun við að-
ild Breta að bandalaginu í annað sinn. 

Þessi þróun mála hlaut að sjálfsögðu að 
hafa áhrif á afstöðu Íslendinga. Eins og áð-
ur segir höfðu raddir verið uppi u m það, 
fyrs t og fremst af hál fu þeirra, sem vildu 
leysa vanda Íslendinga með tollasamning-
um, en ekki neins konar tengslum við 

Efnahagsbandalagið, að reyna að tryggja 
hagsmuni Íslendinga á grundvelli GATT, 
þ.e. Alþjóðasamningsins um tolla og við-
skipti. Ísland hafði gerzt bráðabirgðaðili að 
þessum samningi 1964 og var nú boðin 
aðild að Kennedy-viðræðunum svonefndu, 
sem áður var getið um. 1 lokasamningnum 
1967 var að vísu u m að ræða nokkra bót á 
tollakjörum íslenzks útflutnings til Banda-
ríkjanna, en mjög óverulegar tollalækkanir 
gagnvart Efnahagsbandalaginu og Bret-
landi gegn tilsvarandi lækkun íslenzkra 
tolla. Þegar 1967 var því augljóst, að hér 
var ekki um að ræða leið, sem leyst gæti 
vanda Íslendinga vegna tilkomu viðskipta-
bandalaganna í Vestur-Evrópu. 

Í bráð virtist nú ekki lengur hægt að 
gera ráð fyr i r því, að Efnahagsbandalagið 
stækkaði með beinni eða óbeinni samein-
ingu bandalaganna tveggja. ríkisstjórnin 
ákvað þá síðast á árinu 1967 að beita sér 
fy r i r aðild Íslands að EFTA. Varð hér um 
mikið ágreiningsmál að ræða. Lauk því 
þannig, að í desember 1969 samþykkti Al-
þingi aðildina. Framsóknarflokkurinn 
hafði lagt til, að málinu væri frestað, en 
þingmenn hans sátu h já við endanlega at-
kvæðagreiðslu. Sjö þingmenn Alþýðu-
bandalagsins greiddu atkvæði gegn aðild-
inni. Í samræmi við þessa ályktun gerðist 
Ísland aðili að EFTA 1. marz 1970. Um 
leið var komið á fót þeim iðnþróunarsjóði, 
sem nú heldur tíu ára afmæli sitt og orðið 
hefur efnahagsuppbyggingu á Íslandi mik-
ilvæg lyftistöng. 

U m það leyti sem Alþingi fjallaði um 
inngöngu Íslands í EFTA, ákvað Efnahags-
bandalagið að gefa Bretlandi, Danmörku, 
Noregi og Írlandi kost á því að gerast að-



ÍSLENZK EFNAHAGSÞRÓUN 175 

ilar að bandalaginu. Ja fn f ramt var ákveð-
ið, að Efnahagsbandalagið skyldi, strax og 
samningar við umsækjendurna hefðu byrj-
að, einnig hef ja viðræður við önnur EFTA-
lönd, sem þess óskuðu, um afstöðu til 
bandalagsins. Hér var u m að ræða sex 
lönd, Austurríki, Finnland, Ísland, Portú-
gal, Sviss og Svíþjóð. Ef Ísland hefði ekki 
verið orðinn aðili að EFTA 1. marz 1970, 
hefði það ekki átt neinn kost á viðræðum 
við Efnahagsbandalagið fy r r en þá löngu 
síðar. Aðildin að EFTA olli því hins vegar, 
að Íslendingar áttu kost á slíkum viðræð-
um, en þessari mikilvægu staðreynd hefur 
ekki verið gefinn sá gaumur sem vert er. 

Sama ríkisstjórnin og hafði beitt sér fyr-
ir aðildinni að EFTA, þ.e. samsteypustjórn 
Sjálfstæðisflokks og Alþýðuflokks, ákvað að 
hef ja viðræður við Efnahagsbandalagið, og 
hófust þær þegar í nóvember 1970. Var þar 
óskað eftir því, að viðskiptasamningur við 
Efnahagsbandalagið hvíldi á h inum sömu, 
a lmennu skilmálum, sem samið var um við 
inngöngu í EFTA, þannig að þeir giltu 
fyr i r hið stækkaða Efnahagsbandalag. 
Ennf remur var látin í ljós ósk um, að frí-
verzlunin næði til allra sjávarafurða, en 
ekki aðeins til þeirra, sem féllu undir 
EFTA-samninginn. 

Næsta sumar urðu stjórnarskipti á Ís-
landi. Þeir flokkar, sem ýmist höfðu viljað 
fresta aðildinni að EFTA eða að meiri 
hluta verið henni andvígir, voru nú orðnir 
aðilar að ríkisstjórn. En grundvallarstefn-
unni á þessu sviði var samt ekki breytt. Ís-
lendingar voru á f ram í EFTA og gerðu í 
júlí 1972 einnig viðskiptasamning við 
Efnahagsbandalagið, sem var í grundvall-
aratr iðum byggður á þeim sjónarmiðum, 
sem lýst hafði verið í upphafi viðræðn-
anna, að því þó frátöldu, að tiltekin ákvæði 
samningsins u m lækkandi tolla af íslenzk-
u m sjávarafurðum skyldu ekki koma til 
f ramkvæmda, meðan ekki næðist viðun-
andi lausn fyr i r aðildarríki bandalagsins á 
deilu þeirra u m stærð íslenzku fiskveiði-
lögsögunnar, sem yfir stóð milli Íslands 

annars vegar og Bretlands og Sambandslýð-
veldisins Þýzkalands hins vegar. Var þessi 
viðskiptasamningur samþykktur samhljóða 
á Alþingi. Stjórnarandstöðuflokkarnir, sem 
beitt höfðu sér fy r i r aðild að EFTA og 
hafið samningaviðræðurnar við Efnahags-
bandalagið, greiddu atkvæði með honum. 
Nokkrir þingmenn sátu hins vegar hjá. 
Þegar Íslendingar og Bretar gerðu með sér 
landhelgissamninginn í Osló í júní 1976, 
ákvað Efnahagsbandalagið að láta þær 
tollalækkanir, sem fyr i rvar i hafði verið 
gerður um, koma til f ramkvæmda frá 1. 
júlí 1976, eins og ákvæðin hefðu verið 
f ramkvæmd frá upphafi , og var hér um 
mjög þýðingarmikla ákvörðun að ræða. 

V. 
Margvísleg rök lágu til þess, að íslenzk 

stjórnvöla leituðu aðildar EFTA 1969 og 
gerðu viðskiptasamning við Efnahags-
bandalagið 1972. Þegar leið á sjöunda ára-
tuginn, varð sá vandi, sem sigldi í kjölfar 
viðskiptabandalaganna tveggja fyr i r Ís-
lendinga, smám saman æ tilfinnanlegri. 
Tollur á freðfiski í Bretlandi var 10%. 
Norðmenn þurf tu hins vegar engan toll að 
greiða, þar eð þeir voru aðilar að Frí-
verzlunarsamtökunum. Í Efnahagsbanda-
laginu var upphaflega 18% tollur á freð-
fiski, en hafði verið lækkaður niður í 15% 
í Kennedy-viðræðunum. Í báðum banda-
lögunum var u m að ræða verulega tolla á 
t.d. rækju, lagmeti, fiskimjöli og lýsi. Þess-
ir tollar rýrðu augljóslega þjóðartekjur Ís-
lendinga. Hitt var þó enn alvarlegra, að 
framtíðarstaða Íslendinga á þessum mörk-
uðum hlaut að teljast í hættu. Það var ekki 
aðeins, að ólíklegt væri, að Íslendingar 
gætu tekið þátt í því að sinna aukinni eft-
irspurn eftir s jávarafurðum á þessum 
mörkuðum, heldur virtist minnkandi hlut-
deild þeirra í innflutningi þessara landa 
líklegasta niðurstaðan. Í báðum bandalög-
unum var og tollur á innflutningi ýmiss 
iðnaðarvarnings frá löndum utan banda-
laganna. Á Íslandi var mönnum smám 
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saman að verða það æ ljósara, að ættu Ís-
lendingar að geta vænzt áframhaldandi 
aukningar þjóðartekna og aukins hagvaxt-
ar, væri ekki nægilegt að byggja í jafnrík-
um mæli á auðlindum sjávarins og átt 
hefði sér stað undanfarna áratugi. Hér yrði 
einnig til að koma hagnýting á annarr i 
helztu auðlind Íslendinga, orkunni í fall-
vötnum og jarðvarma. 1 því sambandi 
yrði að koma á fót n ý j u m iðngreinum, sem 
hagnýtt gætu skilyrði Íslands til f ram-
leiðslu á ódýrri orku. Ja fn f ramt var mönn-
um að verða ljóst, að framleiða mætt i ýms-
an iðnvarning til útflutnings í litlum og 
meðalstórum fyr i r tækjum með hagnýtingu 
sérhæfðs vinnuafls, sem hér væri fyr i r 
hendi, en á allri slíkri iðnaðarframleiðslu, 
bæði þeirri, sem grundvallaðist á orkunotk-
un, og hinni, sem byggði á sérhæfðu 
vinnuafli , var tollur í báðum bandalögun-
um, ef um var að ræða innflutning frá 
löndum utan þeirra. 

Á hinn bóginn var augljóst, að a fnám 
þeirra verndartolla, sem íslenzkur iðnað-
ur hafði um langt skeið búið við, hlaut að 
valda honum nokkrum vanda og gera hvort 
tveggja nauðsynlegt að veita honum hæfi-
legan aðlögunartíma og heilbrigða aðstoð í 
því sambandi. Margvíslegar ráðstafanir 
af hál fu stjórnvalda hlutu að vera nauð-
synlegar í þessu skyni. Eitt af því, sem 
æskilegt hlaut að teljast í þessu sambandi, 
var, að íslenzkur iðnaður ætti kost á f jár -
magni með hagstæðum kjörum til nýr ra r 
uppbyggingar. 

Þegar litið var á þau áhrif, sem aðild 
Íslands að EFTA hefði á viðskipti þess við 

hin Norðurlöndin, var augljóst, að tollar 
mundu lækka verulega á innflutningi frá 
þessum löndum, en hann var miklu meiri 
en útf lutningur til þeirra, samtímis því, 
að Íslendingar gátu ekki búizt við aukinni 
sölu til Norðurlanda að neinu ráði þrátt 
fyr i r lækkaða tolla. Af þessum sökum 
varð til sú ágæta hugmynd, að Norður-
löndin skyldu koma á fót iðnþróunarsjóði 
á Íslandi, er stuðla skyldi að eflingu is-

lenzks iðnaðar. Annars vegar var hér um 
það að ræða að bæta úr skorti á gagn-
kvæmni í viðskiptum Íslands við hin Norð-
urlöndin og hins vegar að auðvelda ís-
lenzkum iðnaði nauðsynlega aðlögun að 
breyttum markaðsaðstæðum. 

VI 
Ef dæma á um það, hvort stigin hafi 

verið rétt spor eða röng, þegar Íslending-
ar gengu í EFTA og gerðu viðskiptasamn-
ing sinn við Efnahagsbandalagið, liggur 
beinast við að spyrja, hver breyting hafi 
orðið á tollgreiðslum af ís lenzkum útflutn-
ingi til þessara landa og hver á viðskiptum 
við þau. Niðurstöður athugunar, sem gerð 
hefur verið á því, hversu miklu lægri toll-
greiðslur urðu samkvæmt viðskiptasamn-
ingnum við Efnahagsbandalagið árið 1979 
en þær hefðu orðið án hans, sýndu, að 
tollalækkunin nam 7,4 milljörðum kr. 
Tollalækkunin á útf lut tum sjávarafurð-
um nam 4,7 milljörðum kr., en á útf lut tum 
iðnaðarvörum 2,7 milljörðum kr. Árið áður 
en Ísland gekk í EFTA eða 1969 nam 
heildarútf lutmngur til þessara landa 55,4 
millj. dollurum, en var 1979 413,3 millj. 
dollarar og hafði þannig aukizt um 646%. 
Innflutningur hafði numið 74,1 millj. doll-
urum, en var 1979 571 millj. dollarar og 
hafði aukizt enn meira eða um 670%. 
Hér er auðvitað ekki eingöngu um að ræða 
áhrif aðildarinnar að EFTA og viðskipta-
samningsins við Efnahagsbandalagið. En 
tölurnar sýna þó, svo að ekki verður um 
villzt, aukið mikilvægi viðskipta við Vest-
ur-Evrópu. Athuganir hafa einnig verið 
gerðar á því, hvort þær tollalækkanir á 
innf lut tum vörum, sem kveðið er á um í 
samningunum, hafi haf t skaðleg áhrif á 
íslenzkan atvinnurekstur og þá fyrst og 
fremst íslenzkan iðnað. Meginniðurstað-
an er sú, að svo hafi ekki verið. 

Mikilvægast í þessu sambandi er þó, 
hvort unnt er að staðhæfa, að aðildin að 
E F T A og viðskiptasamningurinn við 
Efnahagsbandalagið haf i bætt skilyrði Ís-
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lendinga til útflutnings á markaði þeirra 
Vestur-Evrópuríkja, sem hér er um að 
ræða. Sú aukning útflutningsins, sem átt 
hefur sér stað, og sú bætta samkeppnisað-
staða, sem tollalækkanirnar hafa veitt, tek-
ur af öll tvímæli um, að sú hefur orðið 
raunin á. Og hér verður að bæta því við, 
að mesti ábatinn kann að vera ókominn 
í ljós. Útfærsla Bandaríkjanna og Kanada 
á fiskveiðilögsögu sinni í 200 mílur m u n 
líklega stórefla fiskveiðar þessara landa á 
næstu árum. Það gæti haft alvarlegar 
afleiðingar í för með sér fy r i r markaðsað-
stöðu Íslendinga í Bandaríkjunum. Ef svo 
færi, gæti. Evrópumarkaðurinn orðið m u n 
mikilvægari fy r i r Íslendinga en hann er 
nú. 

Enn er þess að geta, að þótt sjávarútveg-
ur verði eflaust á f ram aðalatvinnuvegur 
Íslendinga og sá, sem arðsamastur reyn-
ist, h lýtur hagnýting þeirra auðlinda lands-
ins, sem mikilvægastar eru við hlið fiski-
stofnanna, þ.e. orku fallvatna og jarð-
varma, að skipta sívaxandi máli fyr i r skil-
yrði þjóðarinnar til að auka þjóðarfram-
leiðslu og efla hagvöxt. Þessar mikilvægu 
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orkulindir verða bezt hagnýttar í ýmiss 
konar iðnaði, sem sumpart framleiddi til 
útflutnings og sumpart fyrir íslenzkan 
markað. En eigi að vera unnt að efla út-
flutningsiðnað verulega á Íslandi, er nauð-
synlegt að eiga aðgang að stórum mörkuð-
um, þar sem samkeppnisskilyrði eru við-
unandi. Aðildin að EFTA og viðskipta-
samningurinn við Efnahagsbandalagið 
veita einmitt slík skilyrði, sem nauðsyn-
legt er að hagnýta í vaxandi mæli á næstu 
árum. 

Hiklaust er því unnt að staðhæfa, að sú 
milliríkjasamvinna, sem efnt var til með 
aðild Íslands að EFTA og viðskiptasamn-
ingnum við Efnahagsbandalagið, hafi ver-
ið Íslendingum hagstæð og eigi eftir að 
reynast enn hagstæðari í framtíðinni. Is-
lendingar báru gæfu til þess að láta ekki 
einangrast á sviði alþjóðaviðskipta. Þeir 
gengu til samstarfs við nágrannaþjóðir, 
þær þjóðir, sem þeir hafa öldum saman 
haf t nánust skipti við, um að efla sameig-
inlega hagsmuni í viðskiptamálum. En 
með því eru ja fnf ramt treyst gömul tengsl 
á öðrum sviðum, öllum til góðs. 



Valdimar Kristinsson 

Samgöngur og ferðamál 

Vegagerð — Farþegaflutningar innanlands — Vöruflutn-
ingar innanlands — Hótel og sumargistihús — Farþega-
flutningar milli landa — Vöruflutningar milli landa — 
Kaupskipastóll —- Bifreiðaeign — Flugfloti — Póstur og 
sími — Útvarp. 

Annað hvort ár hefur verið rituð grein 
u m samgöngur í Fjármálatíðindi og rætt 
nokkuð um þróun samgöngumála inn-
anlands og til og frá landinu. síðari árin 
hefur ferðamálum verið bætt við, enda eru 
náin tengsl milli þeirra og samgöngumál-
anna. 

Vegakerfið er alltaf mest til umræðu, 
enda er það víðast enn á mjög frumstæðu 
stigi. Reyndar hefur áhugi á góðvegagerð 
aukist verulega allra síðustu árin og lítið 
eitt miðað, þótt flestum finnist allt of hægt 
ganga. Góðvegagerð er hugtak, sem hér er 
notað um vegagerð, þar sem kalla má að 
vegirnir séu komnir í framtíðarhorf , að því 
er varðar breidd, hæð og legu, og þeir lagð-
ir bundnu slitlagi. Allt er þetta miðað við 
aðstæður á hver jum stað og að sjálfsögðu 
háð hugsanlegum breytingum. 

Bundna slitlagið getur ýmist verið stein-
steypa, malbik, olíumöl eða svokölluð 
klæðning. Allt heldur þetta vegunum í 
formi, þannig að þeir hæt ta u m leið að 
r júka út í veður og vind, og þar með er 
vegrykið horfið. Ekki er þó rétt að tala 
u m varanleg slitlög; fát t er varanlegt og 
sist ódýrari slitlögin. Hins vegar verður 
ekki komist h já góðu eða allgóðu viðhaldi 

á svona vegum, annars verða þeir litt 
akfærir, og þar með má segja, að varan-
leikinn sé kominn til sögunnar. 

Nokkuð hefur verið steypt af vegum 
hér á landi eða Keflavíkurvegurinn og 
leiðin frá Reykjavik og upp í Mosfellssveit, 
auk gatna allviða. Þótt steypan sé sterk-
asta vegagerðarefnið, er ólíklegt, að hún 
verði mikið notuð hér vegna kostnaðar, og 
breytir innlend sementsframleiðsla ekki 
miklu þar um, enda er umferð um nær 
enga íslenska vegi svo mikil, að til greina 
komi að steypa þá, allra síst þegar svo við-
tæk verkefni liggja fyr i r vegagerðinni sem 
raun ber vitni. Malbik er hins vegar æski-
legt, þar sem umferð er tiltölulega mikil. 
Miðað við verðlag á miðju ári 1980 kostar 
malbikið um 37 milljónir á hvern km á 
8½ m breiðum vegi. Olíumölin er aðeins 
litlu ódýrari eða 31 milljón á km. olíu-
mölin er hins vegar meira notuð en ella 
vegna þess, að hún er auðveldari í flutning-
u m og hægt er að framleiða hana í litlum 
stöðvum. Malbikunarstöðvar eru af tur á 
móti fáar, en stórar og dýrar. 

Nýjasta bundna slitlagið er síðan svo-
kölluð „klæðning", þar sem möl er dreift 
yf i r olíuborinn veg. Hafa verið gerðar til-
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rauni r með þessa aðferð síðustu árin og 
virðist hún ætla að gefa góða raun, er tvö 
lög klæðningar eru lögð á með stuttu milli-
bili. slíkur f rágangur kostar nú 19 milljón-
ir á km og 16 milljónir, þegar um er að 
ræða 7½ m breiðan veg. Er líklegt, að þessi 
aðferð eigi eftir að flýta verulega lagningu 
bundins slitlags á íslenska. vegi. 011 eru 
fy r rnefnd verð miðuð við nokkra vinnu 
við veginn, áður en bundna slitlagið er 
lagt á, en undirbygging er svo annað mál. 
H ú n er allvíða orðin góð eða tiltölulega 
góð, en miklu víðar þó léleg, orðin ónýt 
eða hefur varla verið fyr i r hendi, og á slíka 
vegi verður ekki lagt. bundið slitlag án 
endurbyggingar þeirra. Sem dæmi má 
nefna, að á leiðinni milli Reykjavikur og 
Akureyrar er samtals um fjórðungur mal-
arvegarins tilbúinn til að taka við bundnu 
slitlagi, annar f jórðungur þarf litlar lag-
færingar til, en helminginn þarf meira og 
minna að laga eða endurbyggja. Fyrr-
nefndu hlutarnir gætu þannig komist í 
framtíðarhorf á tiltölulega stuttum tíma, ef 
gert verður verulegt átak í góðvegagerð á 
næstu árum, en sá síðastnefndi krefst. 
meiri tíma og þó fyrst og fremst meira 
f jármagns. Þegar hefur þó allnokkuð áunn-
ist á þessari leið, þar sem nú í haust er 
komið bundið slitlag á 88,9 km. Það gerir 
nákvæmlega 20%, þar sem vegalengdin frá 
Lækjartorgi í Reykjavik að Ráðhústorgi á 
Akureyri er n ú 443,5 km. Þar af eru í um-
sjá Vegagerðarinnar 432,2 km og 77,6 km 
með bundnu slitlagi. 

Rétt er að benda á, að ef umferð eykst 
verulega síðar á einhverjum vegaköflum, 
sem lagðir hafa verið olíumöl eða klæðn-
ingu, er hægur vandinn að malbika þar 
yf i r og undirlagið aðeins þeim m u n betra. 
Hins vegar verður steyptur vegur varla 
bættur öðruvísi en með malbiki. 

Víða u m land er verið að lagfæra og 
endurbyggja vegi og koma þeim upp úr 
snjónum eins og kallað er, en yfirleitt eru 
þetta stuttir kaf lar á hver jum stað og 
sjaldnast lagðir bundnu slitlagi, þannig að 

fyr i r sumarumferðina auka þeir lítið ör-
yggið, þar sem umferðarhraðinn eykst á 
beinni vegum ásamt meðfylgjandi ryk-
og holumyndun og auknu grjótflugi. Þetta 
kann þó að standa til bóta á aðalleiðum, 
eins og áður er vikið að. Haustið 1980 var 
búið að leggja bundið slitlag á 368 km af 
vegum landsins. Eftir margra ára aðgerða-
lítið tímabil í þessum málum var lagt 
bundið slitlag á 95 km vega á þessu ári, og 
bættist þannig þriðjungur við þá 273 km, 
sem fyr i r voru. 

Einstakar framkvæmdir í vegagerð 
Á Reykjanesi má segja að allar aðalleið-

ir séu komnar í framtíðarhorf. Nýlega 
hefur verið lagður vegur f rá Höfnum að 
Reykjanesi í sambandi við saltverksmiðj-
una. Á Krísuvíkurveginn hefur verið lögð 
olíumöl nokkurn spöl út frá Reykjanes-
braut. 

Ha fna r eru f ramkvæmdir við Hafnar -
fjarðarveg frá Arnarnesi að Engidal, má 
telja líklegt, að þeim ljúki á árinu 1981. 
Byrjað er á Arnarneshæðinni, þar sem að-
alvegurinn á að lækka, en brú síðan að 
koma þvert yfir . Að þessum framkvæmd-
u m loknum má búast við, að hafist verði 
handa um að leggja Reykjanesbrautina 
frá Breiðholti að Hafnarf irði . Gæti sú 
f ramkvæmd tekið tvö ár, og er u m 7 km 
leið að ræða. Að þessari tvíþættu vegagerð 
lokinni m u n u samgöngur á sunnanverðu 
höfuðborgarsvæðinu breytast mjög til 
batnaðar. 

Þingvellir eru fegursta og skjólsælasta 
útivistarsvæðið á suðvesturhluta landsins, 
sem æskilegt væri að sem flestir hefðu sem 
bestan aðgang að. Enn hefur vegarlagn-
ingin þangað þó ekki verið miðuð við þessi 
sjónarmið. Undirbyggja þarf veginn betur 
langleiðina frá Mosfellsdal að gamla Þing-
vallavegi, og þaðan að Almannagjá þarf að 
leggja alveg ný jan veg. Hef ja átti undir-
byggingu vegarins fyr i r ofan Gljúfrastein 
nú í sumar. 
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Síðastliðinn vetur og vor var unnið að 
vegagerð á Kjalarnesi. Var endanlega geng-
ið f r á helmingi vegarins, er á vantaði f rá 
Kollafirði að Tíðaskarði, og hann lagður 
malbiki. Hinn hlutinn, sá syðri, sem er 
tæpir 5 km, verður væntanlega endurlagð-
ur næsta vetur. Þá var lagfærður vegur í 
hina áttina, þ.e. inn með Hvalfirði, og er 
n ú góðvegurinn kominn á móts við Hval-
eyri. Frekari f ramkvæmdir í Hvalfirði eru 
þær, að í sumar var lögð klæðning á veg-
inn f rá Fossá fyr i r mynn i Brynjudals að 
Múlanesi. Enn mun vegarstæðið yfir 
Botnsvog ekki vera fullákveðið. 

Á síðari á rum hefur Akranesvegur verið 
mikið lagaður og lagður olíumöl að hluta. 
Nú er f ramkvæmdum við Borgarfjarð-
arbrúna og meðfylgjandi garð langt komið. 
Hún var opnuð til umferðar í ágúst í sum-
ar, en áður var hún u m nokkurt skeið 
opin almennri umferð utan venjulegs 
vinnutíma vegagerðarmanna. Ekki verður 
vegurinn á garðinum malbikaður á þessu 
hausti, en hins vegar hefur verið lagt bund-
ið slitlag frá Seleyrinni að sams konar 
kafla vestan Hafnarf ja l ls . Með opnun brú-
ar innar leggst mikil u m f e r ð á götur í norð-
urhluta Borgarness, en ætlunin er að leggja 
strandveg norðaustan við bæinn til að taka 
við þessari umferð í framtiðinni. 

Að þessari f já r f reku f ramkvæmd lok-
inni ætti að mega gera sér vonir um, að 
hafist verði handa u m aðra vegagerð á 
hringleiðinni, þar sem hún liggur u m 
Vesturland. Botnsvogur er áður nefndur , 
en þar er von um allmikla styttingu á veg-
inum. Leiðin frá Borgarnesi og upp að 
Holtavörðuheiði þarf meiri og minni lag-
fær ingar við, en nyrðri h lut inn (nær 25 
km) , það er f rá Dalsmynni, er í hörmu-
legu ástandi og víða líkari slóða en aðal-
þjóðvegi nokkurs lands. Vegurinn um 
Holtavörðuheiðina er hins vegar að mestu 
kominn í framtíðarhorf nema nyrst. 
Bundið slitlag verður þó ekki lagt þar á í 
bráð. 

Af Vestfjörðum er það helst að segja, 

að verið er að leggja veg og byggja brú yf i r 
Önundarfjörð, sem er um það bil að ljúka 
og mun stytta og bæta vegakerfið 
þar um slóðir. Þá er hafinn undirbúningur 
að vegarlagningu yfir Steingrímsfjarðar-
heiði upp á norðanverða Þorskafjarðar-
heiði, en sjálf vegagerðin þar hefst ekki 
fyrr en 1981. Með þessum vegi myndast 

stærri hringleið um Vestfjarðakjálkann en 
áður. 

Enn er verið að leggja ný ja veginn yfir 
Hrútafjarðarháls, en helmingur hans hef-
ur þó verið tekinn í notkun. Tengingunni 
niður í Miðfjörð verður ekki náð fy r r en 
á næsta ári, en þá hefur þessi 10 km vegar-
kafli verið a.m.k. 6—7 ár í lagningu. Fjár-
veitingin hlýtur að hafa verið smátt 
skömmtuð, þar sem tæknin leyfir vegar-
lagningu af þessu tagi á einu ári. 

N ú er kominn framtíðarvegur með 
bundnu slitlagi f r á vegamótunum við 
Reykjabraut og að Blönduósi. Rétt þar fyr -
ir sunnan er varasamur, hlykkjóttur kafli 
við Stóru-Giljá. Þa r er ætlunin að rétta ú r 
veginum og byggja ný ja brú á næsta ári. 
Frá Blönduósi er ennfremur komin klæðn-
ing á veginn nokkuð f r a m í Langa-
dalinn, og ful lbúinn vegur biður þar eftir 
bundu slitlagi langleiðina að Æsustöðum. 
Þar verður líklega reynt að ná endum 
saman á n ý j u m vegi á næsta ári, og Æsu-
staðaskriður heyra þá endanlega sögunni 
til. N æ r ný ja vegarlagningin þá samfellt 
að Bólstaðarhlið og brekkunni upp á 
Vatnsskarð, en vegurinn þar getur varla 
verið til f rambúðar. 

Byrjað er á brúargerð yf i r Héraðs-
vötn, sem áætlað er að ljúki á næsta ári. 
Hér er u m að ræða 150 m langa, tveggja 
akreina brú, er kosta mun allt að milljarð 
króna. Nokkur stytting verður á hring-
veginum við þessa f ramkvæmd. 

Vegurinn til Siglufjarðar stendur mjög 
hát t í Mánárskriðum, en nú er verið að 
lækka hann þar u m 100 metra, og er 
áætlað að ljúka f ramkvæmdum á næsta 
ári. 
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Giljareitirnir hafa löngum verið þyrnar 
í augum vegfarenda, einkum á vetrum. 
Einhver drát tur verður á framtíðarvegar-
lagningu þar, og líklega verður ekki hægt 
að f inna skárra vegarstæði nema einhvern 
hluta leiðarinnar. Á sjálfri Öxnadalsheið-
inni er a f tur á móti kominn hár og mikill 
vegur, er nær niður í Öxnadalinn, þaðan 
og sem leið liggur að gatnamótum á Mold-
haugahálsi er hins vegar gamall, ú r sér 
genginn vegur, sem þarf að endurleggja. 
Engin áætlun er þó enn þar um, nema 
hvað byggja á brú yf i r Bægisá á næsta ári. 

Hægt hefur miðað vegagerð við Akur-
eyri. Þó er nú búið að endurbyggja hring-
veginn 10 km norður fyr i r bæinn að 
vegamótum Dalvíkurvegar, og var ]okið 
við að malbika þennan vegarkafla í sumar. 
Klæðning var lögð á 7 km Dalvíkurvegar í 
fyr ra , og nú er hún komin n æ r samfellt 
norður fy r i r Fagraskóg. Á næsta ári er ætl-
unin að byggja ný ja brú á Svarfaðardalsá 
hjá Dalvik. 

Austan Akureyrar var lögð klæðning á 
5 km kafla Svalbarðsstrandarvegar á þessu 
ári. Þá hefur a f tur verið tekið að vinna 
við vegarlagningu í Víkurskarði og er lík-
legt, að vegurinn þar verði opnaður á 
næsta ári, a.m.k. fy r i r vetrarumferð, enda 
er vegarstæðið þar 200 m lægra en um 
Vaðlaheiði (þ.e. um 315 m á móti 520 m ) . 
Eft i r að lokið hefur verið vegargerð um 
Vikurskarð verður væntanlega tekið til við 
vegarlagningu yf i r „Leirurnar" norðan 
Akureyrarflugvallar . Þar eru áætlaðir 
garðar og tvær brýr og má búast við, að 
heildarkostnaðurinn verði u m tvöfaldur á 
við brúargerðina yf i r Héraðsvötn í Skaga-
firði. 

Rætt er um að setja bundið slitlag á all-
marga vegarkafla á Norðaustur- og Austur-
landi á næstu árum, svo sem við Húsavík 
og hjá Mývatni . Bundið slitlag hefur verið 
lagt beggja vegna Lagarfljóts h já Egils-
stöðum svo og í Reyðarfirði. Bætt var við 
köflum við Seyðisfjörð og Eskifjörð á þessu 
ári. Uppi eru hugmyndir u m að ganga 

þannig frá veginum öllum milli Egilsstaða 
og Reyðarfjarðar áður en langt u m liður. 
Þá er áætlað að leggja bundið slitlag í ná-
grenni Hafnar í Hornafirði á næsta ári. 

Í Skaftafellssýslum er ekki gert ráð fyrir 
neinum meiriháttar vegaframkvæmdum á 
næstunni, nema hvað litillega er farið að 
huga að brú yfir Kúðafljót, er myndi stytta 
hringveginn töluvert. Bundið slitlag á síð-
an að leggja h já Vík í Mýrda l á næsta ári. 

Á Suðurlandi þokast góðvegagerðin 
nokkuð áfram. Olíumalarslitlag komst 
austur að Hellu á þessu ári og enn-
f remur langleiðina að Eyrarbakka, en að 
Hvolsvelli 1981 eða 1982. Haf in er endur-
lagning vegarins undir Ingólfsfjalli norðan 
Selfoss, en þar hefur löngum verið mjög 
slæmur vegur. Þá hefur verið lögð 
olíumöl á Þorlákshafnarveg á þessu ári og í 

f ramhaldi af honum væntanlega á veginn 
u m Þrengslin árið 1982. 

Hér hafa verið nefndar ýmsar vegagerð-
arf ramkvæmdir síðustu ára og ja fnf ramt 
getið nokkurra áætlana eitt til tvö ár f r am 
í t ímann. Sérstaklega hafa verið tíund-
aðar f ramkvæmdir og áætlanir varðandi 
bundin slitlög, enda vegagerð ekki lokið á 
hver jum stað fy r r en vegirnir hafa fengið 
slétt yfirborð og hæt t að r júka úr þeim. 
Á þessu grundvallaratriði virðist vera vax-
andi skilningur, og eiga stuttir góðvega-
kaflar í öllum landsfjórðungum efalaust 
mikinn þátt í þeirri hugarfarsbreytingu. 
Svo miklu munar að fá vegina í framtíðar-
horf, að flestir óska þess, að hægt væri að 
gera miklu meira í þeim e fnum á næst-
unni. 

Með greininni fylgja tvö kort. Annað 
sýnir ársumferðina að meðaltali á dag á 
h inum ýmsu vegum. Hitt sýnir þá vegi og 
vegakafla, er lagðir eru bundnu slitlagi 
haustið 1980. 

Farþegaflutningar innanlands 
Farþegaflutningar hér á landi fara að 

langmestu leyti f r am með bifreiðum og þá 
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1. tafla. Fólksflutningar á sérleyfis- 2. tafla. Innanlandsflug Flugleiða 
leiðum 1956-19791). 1955--1979. 

Ekin Farþegu- Flogin Far- Farþega-
vegalengd Tala km vegalengd þega- km Fragt Póstur 

þús. km farþega í þús. þús. km fjöldi í þús. tonn tonn 
1956 5.431 684,357 34.996 1955 1.150 44.512 10.013 949 107 
1957 5.117 588.144 32.926 1956 1.230 54.850 12.419 1.171 137 
1958 5.219 684.410 34.974 1957 1.309 59.501 1.422 144 
1959 . 5.112 580.320 30.852 1958 1.079 56.045 11.737 1.478 144 
1960 5.302 635.317 31.852 1959 821 51.195 10.488 1.140 181 
1961 . 5.441 647.717 36.017 1960 868 51.593 10.879 1.053 151 
1962 . 5.468 647.124 34.631 1961 755 48.382 10.527 905 106 
1963 . 5.043 689.397 35.183 1962 907 68.091 14.976 1.120 127 
1964 5.576 580.694 23.773 1963 893 66.653 15.416 982 1 17 
1965 . 5.167 550.369 32.886 1964 965 74.598 i 7.236 1.054 128 
1966 5.342 483.142 38.495 1965 1.811 93.489 22.274 1.291 177 
1967 3.433 492.517 38.998 1966 1.433 111.724 27.032 1.925 351 
1968 . 2.632 425,517 26.888 1967 1.474 117.988 28.234 2.656 434 
1969 2.531 525.858 27.963 1968 1.295 109.516 25.448 3.008 422 
1970 2.787 599.909 34.340 1969 1.225 107.032 25.348 3.283 455 
1971 2.862 619.005 36.361 1970 1.149 108.328 26.238 3.401 437 
1972 2.884 636.504 31.501 1971 1.355 130.612 31.780 3.834 526 
1973 2.890 655.926 33.357 1972 1.590 152.246" 37.037 4.082 560 
1974 2.428 589.386 33.371 1973 1.868 183.287 44.309 4.605 572 
1975 2.165 490.553 31.276 1974 1.995 201.375 46.729 4.764 614 
1976 1.920 486.648 29.137 1975 2.136 205.176 49.242 5.243 676 
1977 1.851 450.393 21.837 1976 1.967 205.756 49.724 4.387 678 
1978 1.875 471.532 29.561 1977 2.176 235.394 57.334 4.152 73? 
1979 1.978 498.184 27.389 1978 2.259 243.485 60.195 3.516 763 

1979 2.168 238.767 59.153 3.281 782 
1) Fólksflutningar á Hafnarfjarðarleið og Mosfells-

leið eru ekki taldir með, sjá texta. 

aðallega með einkabifreiðum. Fyrsta tafla 
sýnir fólksflutninga á sérleyfisleiðum 
1956—1979, en þar er um að ræða al-
menningsvagna aðra en strætisvagna, sem 
eru í reglubundnum ferðum. Miklar sveifl-
ur hafa verið á fjölda farþega á þessum 
árum. Lægsta talan er f rá 1968, og 1977 
var hún aðeins litlu hærri , en síðustu tvö 
árin hefur farþegum fjölgað nokkuð á ný. 
Annars er ekki síður fróðlegt að lita á töl-
urnar um farþegakm, þar sem farþega-
fjöldinn er margfaldaður með ekinni vega-
lengd hvers og eins. Þar er hæsta talan f rá 
1966 og sú lægsta f rá 1977. Endurspegl-
ast þar samdráttur eða aukning á ferðum 
fólks stuttar eða langar leiðir. Af þessum 
sökum hefur Hafnarf jarðar le ið ekki verið 
talin með og þá ekki heldur ferðir í 
Garðabæ og til Vífilsstaða, og nú ekki 
heldur Mosfellsleið. Farþegaflutningar á 
þessum leiðum teljast frekar til strætis-

vagnaferða, enda m u n u kvittanir ekki vera 
afhentar við greiðslu fargjalda. 

Strætisvagnar Reykjavikur halda nú 
uppi ferðum á 14 leiðum. Flestir urðu far-
þegar strætisvagnanna árið 1962 eða 18,2 
millj., en þeim fækkaði síðan næstu árin 
og urðu 13,3 millj. 1969. Nýt t leiðakerfi 
var tekið upp vorið 1970, og þá varð nokk-
ur f jölgun farþega. Komust þeir upp í 14,7 
millj. árið 1973, en síðan fór þeim af tur 
fækkandi og síðustu 3—4 árin hafa þeir 
verið 12½—13 millj., að skiptifarþegum 
meðtöldum. Aukningu og lengingu ferða 
vegna stækkunar borgarinnar hefur því 
verið mæt t með meiri notkun einkabila. 

Innanlandsflugið er mjög mikilvægur 
þáttur í samgöngumálunum. Farþegafjöld-
inn hefur vaxið mikið á hver jum áratug og 
komst yf ir 243 þús. 1978, en síðan 1977 
hefur hann verið hærr i en íbúatala lands-
ins. Ekki er þó að efa, að lélegt vegakerfi 
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3. tafla. Farþegaflutningar á helstu 
flugleiðum innanlands 1955-1979. 

Rvík Rvík Rvík Rvík 
Akureyri Vestm.eyj. Í s a f j . Egilsst. 

-Rvík -Rvík -Rvík -Rvík 
1955 13.330 9.177 5.520 4.078 
1956 17.113 11.821 6.219 5.617 
1957 18.525 12.366 6.481 6.678 
1958 15.308 13.082 6.122 5.980 
1959 15.064 12.740 4.850 6.235 
1960 16.784 11.143 5.678 5.933 
1961 15.555 10.851 5.467 5.950 
1962 22.854 13.214 8.911 9.203 
1963 22.381 12.228 7.258 10.643 
1964 24.682 15.541 8.574 12.884 
1965 31.701 16.166 11.696 17.170 
1966 34.604 22.922 15.510 19.588 
1967 38.438 25.848 15.092 18.632 
1968 36.337 22.528 13.825 13.188 
1969 35.952 21.620 14.099 12.445 
1970 36.911 20.363 14.581 13.044 
1971 45.595 23.651 17.601 16.250 
1972 53.922 26.520 20.945 18.725 
1973 61.812 35.322 24.542 22.765 
1974 64.068 48.135 25.400 21.635 
1975 66.618 46.931 26.279 20.576 
1976 75.021 36.397 27.368 22.765 
1977 84.490 40.781 31.567 26.385 
1978 89.760 35.640 35.708 31.806 
1979 87.239 32.762 35.124 31.357 

á dr júgan þátt í hinu mikla flugi hérlendis, 
þar sem landið er ekki stærra en svo, að á 
góðvegum væri yfirleitt hægt að komast 
f rá hvaða stað sem er til annars á einum 
degi. Öfugt við farþegafjöldann hafa vöru-
flutningar í lofti dregist saman á síðari 
árum. Önnur tafla sýnir þróunina í þess-
um málum frá 1955. Mikilvægustu flug-
leiðir innanlands eru sýndar í 3. töflu, en 
það eru leiðirnar f rá Reykjavík til Akur-
eyrar, Vestmannaeyja, ísaf jarðar og Eg-
ilsstaða. Langflestir fljúga til og frá Ak-
ureyri eða meira en þriðjungur innan-
landsfarþega Flugleiða. Fækkun hefur orð-
ið á Vestmannaeyjaleið, en fjölgun til og 
frá ísafirði og Egilsstöðum. 

Meginhluti áætlunarflugsins innan-
lands er á vegum Flugleiða, en nokkur 
minni flugfélög fljúga einnig reglulega til 
ýmissa staða. Helst þeirra er Arnarflug, 
sem tók við af Vængjum og f lýgur f rá 

Reykjavík til staða á Vestur- og Norð-
vesturlandi, og Flugfélag Norðurlands, sem 
flýgur f rá Akureyri til staða á Norðaust-
urlandi og einnig til Egilsstaða og ísa-
fjarðar. Flugfélag Austurlands flýgur víða 
um í þeim landshluta, en flugfélagið Ern-
ir á Vestfjörðum. 

Farþegaflutningar á sjó milli f jar lægra 
landshluta eru litlir á móti því sem áður 
var, enda eru engin eiginleg farþegaskip í 
þeim siglingum lengur. Reglubundnum 
siglingum með farþega er haldið uppi á 
nokkrum skemmri leiðum. Herjólfur fer 
f rá Vestmannaeyjum til Þorlákshafnar, 
Akraborgin siglir milli Akraness og 
Reykjavíkur, flóabáturinn Baldur einkum 
um Breiðafjörð, Fagranesið um Ísafjarðar-
djúp og Drangur um Eyjaf jörð og til 
Grímseyjar. Þá er Hríseyjarfer ja í flutn-
ingum, svo og Mjóafjarðarbátur . 

Vöruflutningar innanlands 
Meginhluti af innflutningi til lands-

ins fer um Reykjavíkurhöfn eða ná-
grenni hennar, þar sem olía er ja fnf ramt 
flutt til Hafnar f ja rðar og Hvalf jarðar og 
súrál til Straumsvikur. Frá Reykjavík eru 
vörur því f lut tar til allra landshluta. Skipa-
félögin beina þó f lutningum beint frá út-
löndum til annarra hafna , eftir því sem 
hagkvæmni leyfir, og stórauknir gáma-
flutningar hafa auðveldað framhaldsflutn-
inga þeirra f rá Reykjavík. Ríkisskip hefur 
einnig endurskipulagt flutningakerfi sitt á 
síðustu árum. 

Vöruflutningar með stórum vörubifreið-
um hafa lengi verið miklir, þótt Aregakerfið 
sé viða illa undir slíka flutninga búið. 
Margir aðilar standa að þessum flutning-
um og vörumóttaka í Reykjavík er á 
nokkrum stöðum, en Vöruflutningamið-
stöðin er langstærsti aðilinn í þeim efnum. 
Síðustu árin m u n u 50—60 þús. tonn af 
vörum hafa árlega farið út á land frá 
Vöruflutningamiðstöðinni, en flutningur 
til Reykjavikur nær varla fjórðungi af því 
magni. 
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Hótel og sumargistihús 
Síðustu árin hefur litil aukning orðið á 

hótelrými hér á landi. Samkvæmt upplýs-
ingum Ferðamálaráðs voru 79 hótel á öllu 
landinu á miðju ári 1980, að sumargisti-
stöðum meðtöldum. Herbergjafjöldinn var 
samtals 2260 og rúmin 4363. Yfir þriðj-
ungur hótelherbergjanna er í Reykjavik 
miðað við sumart ímann, en u m tveir þriðju 
miðað við vetrart ímann. Á ár inu 1980 var 
gistihúsakosturinn í Reykjavík sem hér 
segir: 

Herbergi Rúm 
Hótel Borg 46 75 
Hótel Saga 106 182 
Hótel Loftleiðir 217 434 
Hótel Holt 52 93 
Hótel Esja 134 268 
City Hótel 31 54 
Hótel Hekla 31 62 
Hjálpræðisherinn 42 65 
Gistiheimilið Snorrabraut 52 . . 18 46 
Gistiheimilið Brautarholti 22 . . 24 45 
Gistiheimilið Ránargötu 12 11 19 

Samtals 712 1.343 
Stúdentagarðar (á.sumrin) 90 170 

Alls 802 

Á Akureyri var gistihúsakosturinn þessi: 
Herbergi 

Hótel KEA 28 
Hótel Varðborg 24 
Hótel Akureyri 19 
Skíðahótelið 11 

Samtals 82 158 
Heimavist Menntask. (á sumrin) 70 138 

Alls 152 296 

1.513 

Rúm 
55 
51 
30 
22 

Sumargistihús í skólum hafa bætt mjög 
aðstöðuna til að taka á móti ferðamönnum. 
Hótel Garður hefur lengi verið rekið í stúd-
entagörðunum við Háskólann, og n ú eru 
rekin sautján sumargistihús í skólum og 
víðar undir nafn inu Edda á vegum Ferða-
skrifstofu ríkisins. Það er að Reykholti í 
Borgarfirði, í Bjarkarlundi og Flókalundi, á 
Ísafirði (heimavist Menntaskólans), að 
Reykjum í Hrútafirði, á Húnavöllum, á 
Blönduósi, á Akureyri (heimavist Mennta-

skólans), að Stóru-Tjörnum, að Eiðum, á 
Hallormsstað, í Staðarborg í Breiðdal, í 
Nesjaskóla í Hornafirði, á Kirkjubæjar-
klaustri, í Skógaskóla og að Laugarvatni í 
tveimur skólum. Samtals eru 568 gistiher-
bergi og 1111 rúm í Edduhótelunum, sem 
er f jórðungur allrar gistiaðstöðu á landinu 
á sumrin. Sumargistihús í skólum eru einn-
ið rekin á fleiri stöðum og þá af ýmsum 
aðilum. Auk þess er allmikið um, að 
einkaheimili veiti ferðamönnum gistingu. 

Farþegaflutningar milli landa 
Farþegaflutningar til Íslands síðustu 

áratugi eru sýndir í 4. töflu, en nákvæm-
ar er skráð, þegar fólk kemur til landsins, 
heldur en þegar það fer f rá því. Flestir far-
þeganna eru skemmtiferðamenn, en ekki 
er hægt að skilja á milli ferðamennsku og 
annarra erindagjörða. Yfir 73 þús. Íslend-
ingar ferðuðust til útlanda á síðasta ári, en 
um 80 þús. árið áður. Þar með he fu r 
nokkuð dregið af tur saman frá hæstu töl-
unni, en síðustu þ r jú árin hefur fjöldi, er 
svarar til u m og yf i r þriðjungs lands-
manna, farið árlega til útlanda. 

Erlendir ferðamenn urðu nær 77 þús. á 
síðasta ári og voru næstum jafnmargir 
árið áður, en þeir höfðu þegar náð 74 þús-
undum 1973 og fækkaði síðan af tur og má 
því segja, að stöðnun sé komin í þann at-
vinnuveg, er lýtur að móttöku erlendra 
ferðamanna. Meira en helmingur erlendra 
ferðamanna kemur á þremur mánuðum, 
í júní, júlí og ágúst, og skapar það erfið-
leika fyr i r hótel, sem rekin eru allt árið. 
Síðustu þr jú árin hefur fjöldi innlendra 
og erlendra ferðamanna í f lutningum til 
og f rá landinu verið álíka mikill. Árið 
1971 voru hinir erlendu hins vegar n æ r 
tvöfalt fleiri. Auk erlendra ferðamanna, 
sem taldir eru á venjulegan hátt, komu 
10.467 farþegar í 20 ferðum skemmtiferða-
skipa árið 1978 og 16.351 í 25 ferðum 
árið eftir. Er þetta mikil fjölgun frá lægð-
inni 1974 og 1975, er aðeins um 6 eða 7 
þús. ferðamenn komu á þennan hátt. Flest 
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4. tafla. Farþegaflutningar til 
Íslands 1947-1979. 

Íslendingar Útlendingar 

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

Fjöldi f . f . ári í % Fjöldi f.f. ári í % 
1947 1 3.853 - _ 4.395 _ _ 
1948 4.333 480 12,5 4.802 407 9,3 
1949 6.376 2.043 47,1 5.312 510 10,6 
1950 4.312j -2.064 -32,4 4.383 -929 -17,5 
1951 4.780 468 10,9 4.084 -299 -6,8 
1952 4.943 163 3,4 4.823 739 18,1 
1953 5.183 240 4,9 6.380 1.557 32,3 
1954 6.566 1.383 26,7 6.843 463 7,3 
1955 7.112 546 8,3 9.474 2.631 38,4 
1956 8.751 1.639 23,0 9.517 43 0,5 
1957 8.858 107 1,2 9.279 -238 -2,5 
1958 8.239 -619 -7,0 10.111 832 9,0 
1959 9.712 1.473 17,9 12.269 2.158 21,3 
1960 9.491 - 2 2 1 -2,3 12.806 537 4,4 
1961 10.078 587 ,6 ,2 13.516 710 5,5 
1962 11.227 1.149 11,4 17.249 3.733 27,6 
1963 13.124 1.897 16,9 17.575 326 1,9 
1964 16.746 3.622 27,6 22.969 5.394 30,7 
1965 18.679 1.933 11,5 28.879 5.910 25,7 
1966 23.147 4.468 23,9 34.733 5.854 20,3 
1967 26.368 3.221 13,9 37.728 2.995 8,6 
1968 20.848 -5.520 -20,9 40.447 2.719 7,2 
1969 19.482 -1.366 -6,6 44.099 3.652 9,0 
1970 26.899 7.417 38,1 52.908 8.809 20,0 
1971 32.205 5.306 19,7 60.719 7.811 14,8 
1972 36.319 4.114 12,8 68.026 7.307 12,0 
1973 47.661 11.342 31,2 74.019 5.993 8,8 
1974 54.941 7.280 15,3 68.476 -5.543 -7,5 
1975 51.438 -3.503 -6,4 71.676 3.200 4,7 
1976 59.879 8.441 16,4 70.180 -1.496 -2,1 
1977 70.992 11.113 18,6 72.690 2.510 3,6 
1978 80.273 9.281 13,1 75.700 3.010 4,1 
1979 73.489 -6.784 -8,5 76.912 1.212 1,6 

skipanna stóðu við skemur en sólarhring 
í Reykjavík, en í allmörgum ferðunum 
var einnig komið við á Akureyri. 

Árið 1979 kom hingað fólk frá hundrað 
löndum. Langflestir voru Bandaríkjamenn 
eða 22.525 og 29% af heildinni. Næstfjöl-
mennastir voru Þjóðverjar, 9.680 og 13%, 
og Þjóðverjar voru rúmlega % hlutar 
þeirra, er komu með skemmtiferðaskip-
um. Þriðji fjölmennasti hópur ferðamanna 
voru Danir og Færeyingar (7.318), þá 
Bretar (6.761), Svíar (6.660), Norðmenn 
(5.737), Frakkar (3.829), Svisslendingar 
(3.436). 

5. tafla. Farþegaflutningar til Íslands eftir 
samgöngutækjum 1950-1973. 

Farþegar frá útlöndum: 
Með skipum Með flugvélum 

Út- Ís-
lend- lend- Sam-
ingar ingar tals 

1950 1.734 2.631 4.365 
1955 2.838 2.732 5.570 
1956 2.990 3.002 5.992 
1957 2.772 2.141 4.913 
1958 2.785 2.282 5.067 
1959 3.275 2.811 6.086 
1960 2.894 2.772 5.666 
1961 2.617 3.152 5.769 
1962 2.672 3.251 5.923 
1963 2.800 3.212 6.012 
1964 3.157 3.635 6.792 
1965, 4.391 3.988 8.379 
1966 4.160 4.018 8.178 
1967 3.385 3.787 7.172 
1968 2.226 1.822 4.048 
1969 2.083 2.019 4.102 
1970 1.156 2.055 3.211 
1971 1.301 1.767 3.068 
1972 1.263 1.488 2.751 
1973 1.299 1.462 2.761 

Út- Ís-
lend- lend- Sam-
ingar ingar tals 

1.681 
4.380 
5.749 
6.717 
5.957 
6.901 
6.719 
6.926 
7.976 
9.912 

13.111 
14.691 
19.129 
22.581 
19.026 
17.463 
24.844 
30.438 
36.319 
46.199 

2.649 
6.636 
6.527 
6.507 
7.326 
9.021 

i.9.912 
10.899 
14.577 
14.775 
19.812 
24.488 
30.573 
34.343 
38.221 
42.016 
51.752 
59.418 
66.763 
72.720 

4.330 
11.016 
12.276 
13.224 
13.283 
15.922 
16.631 
17.825 
22.553 
24.687 
32.923 
39.179 
49.702 
56.924 
57.247 
59.479 
76.596 
89.856 

103.082 
118.919 

6. tafla. Millilandaflug Flugleiða 1950-1979. 

Flogin 
vegalengd Farþega- Farþega- Fragt Póstur 

þús. km fjöldi km í þús. tonn tonn 
1950 708 5.702 11.776 172 15 
1955 3.330 27.295 93.284 382 51 
1956 4.025 36.943 119.611 555 64 
1957 5.472 45.922 154.659 557 70 
1958 4.750 49.129 162.789 706 72 
1959 5.859 57.925 223.333 928 89 
1960 6.043 64.851 250.558 529 91 
1961 6.232 76.881 315.934 677 127 
1962 8.347 103.520 474.633 831 213 
1963 8.671 112.744 517.058 846 190 
1964 9.488 144.179 652.942 1.052 271 
1965 10.614 189.860 886.911 1.328 282 
1966 10.967 227.494 1.019.172 2.148 502 
1967 10.865 259.436 1.142.531 2.645 648 
1968 10.960 266.383 1.172.697 4.164 806 
1969 10.745 275.580 1.252.765 5.079 866 
1970 12.155 350.109 1.722.608 2.527 670 
1971 11.908 363.918 1.800.560 3.799 667 
1972 13.135 393.884 1.903.600 3.936 708 
1973 14.281 409.556 1.940.393 6.158 850 
1974 12.523 404.694 1.878.582 6.031 861 
1975 11.397 374.039 1.760.332 4.288 925 
1976 12.899 415.655 2.027.392 5.181 952 
1977 13.191 413.776 2.031.997 6.651 989 
1978 13.486 455.712 2.185.505 8.234 989 
1979 13.401 489.002 2.278.770 8.135 970 
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7. tafla. Heildarinnflatningsmagn 
milli Íslands og útlanda 1935-1979. 

Innflutningur Útflutningur 

Tonn Hlutfall Tonn Hlutfall 

1935 333.665 100,0 117.127 100,0 
1940 226.928 68,0 186.317 159,1 
1945 329.344 98,7 199.985 170,7 
1950 488.825 146,5 148.914 127,1 
1955 643.500 193,0 198.718 169,7 
1960 666.111 199,6 296.173 252,9 
1961 601.825 180,4 339.277 289,7 
1962 677.000 202,9 395.781 337,9 
1963 753.250 225,8 435.443 371,8 
1964 763.993 229,0 437.228 373,3 
1965 826.429 247,7 507.880 433,6 
1966 838.953 251,4 539.663 460.7 
1967 879.280 263,5 406.642 347,2 
1968 934.309 280,0 315.466 269,3 
1969 862.883 258,6 393.613 336,1 
1970 975.289 292,3 384,829 328,6 
1971 1.049.824 314,6 329,613 281,4 
1972 1.046.450 313,6 395.512 337,7 
1973 1.320.199 395,7 473.360 404,1 
1974 1.400.562 419,7 434.099 370,6 
1975 1.278.177 383,1 454.352 387,9 
1976 1.114.811 334,1 461.280 393,8 
1977 1.299.326 389,4 533.937 455.9 
1978 1.295.886 388,4 628.414 536,5 
1979 1.413.162 423,5 733.034 625,8 

Í 5. töflu er farþegaflutningum skipt 
milli skipa og flugvéla 1950—1973. Öll 
farþegaaukningin varð með flugvélum, og 
eftir að Gullfoss var seldur úr landi, í 
október 1973, var hæt t að skrá sérstaklega 
þá fáu, sem komu með skipum. Þrát t fyr i r 
sumarferðir Smyrils (frá júní 1975) er 
fjöldi flugfarþega og farþega á sjó nú gef-
inn upp í einu lagi. 

Sjötta tafla sýnir farþegafjölda í milli-
landaflugi Flugleiða. Flest árin var um 
fjölgun að ræða og oft verulega. Mestir 
urðu svo flutningarnir á síðasta ári, er 
farþegarnir urðu nær hálf milljón. Vöru-
flutningar í lofti hafa einnig aukist og 
voru síðustu tvö árin yf i r átta þúsund tonn. 

Frá Keflavík hafa verið fastar flugferðir 
til New York, Chicago, Glasgow, Lundúna, 
Luxemborgar, Parísar, Dusseldorf, Frank-
fur t , Oslóar. Stokkhólms og Kaupmanna-
hafnar . Frá Reykjavik er ennf remur flogið 

8. tafla. Innflutningur nokkurra vöru-
tegunda (orkugjafa) í tonnum 1935-1979. 

Gasolía, Bensín, % af 
brennslu- þotu- Samt. heildar-

Kol olía eldsn. tonn innfl. 

1935 139.290 12.170 5.845 157.305 47,1 
1940 132.864 10.555 2.554 145.973 64,3 
1945 116.820 17.331 16.992 151.143 45,9 
1950 94.860 141.350 42.410 278.620 56,0 
1955 61.333 207.278 56.677 325.288 53,7 
1960 21.476 313.786 56.079 391.341 48,8 
1961 17.392 280.858 49.978 348.228 57,9 
1962 16.136 311.765 56.927 384.828 56,8 
1963 10.725 349.393 61.641 421.759 56,0 
1964 12.695 351.725 61.753 426.173 55,8 
1965 8.022 380.827 80.764 469.613 56,8 
1966 5.006 409.956 73.139 488.101 58,2 
1967 5.118 393.195 96.777 495.090 56,3 
1968 3.012 444.930 97.646 545.588 58,4 
1969 2.332 342.025 87.809 432.166 50,1 
1970 1.826 395.252 115.244 512.322 52,5 
1971 1.351 397.755 112.917 512.023 48,8 
1972 788 376.107 134.946 511.841 48,9 
1973 830 463.393 188.555 652.778 49,4 
1974 165 472.181 138.454 610.800 43,6 
1975 222 410.308 131.071 541.601 42,4 
1976 218 389.933 96.036 486.187 43,6 
1977 179 445.557 163.456 609.192 46,9 
1973 157 416.456 181.756 598.369 46,2 
1979 9.833 470.485 160.321 640.639 45,3 

til Færeyja. Auk Flugleiða heldur SAS nú 
eitt erlendra flugfélaga uppi reglulegum 
ferðum til Íslands, og eru þær ferðir mið-
aðar við áframhaldandi flug til Grænlands 
(Narssarssuak). Flugleiðir fljúga einnig 
mikið með ferðamenn til Grænlands, og 
síðan eru öll leiguflugin til sólarlanda, en 
á þeim vettvangi á Arnarf lug einnig drjúg-
an hlut að máli. 

U m Keflavikurflugvöll fóru 553.385 far-
þegar á síðasta ári. Eru farþegar í milli-
lendingu þá taldir einu sinni, en ef þeir 
eru taldir tvisvar, eins og víða mun venja 
í f lughöfnum erlendis, þá er heildartalan 
814.733 farþegar. Skipting farþeganna var 
sem hér segir: Úr landi fóru 144.475, og 
til landsins komu 147.562, en farþegar í 
millilendingu voru 261.348. Hæst varð 
þessi tala um 100 þús. hærr i árið 1971, 
þegar meira var u m viðkomur í leiguflugi 
erlendra flugfélaga. 
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9. tafla. Vöruflutningar milli Íslands og útlanda á vegum íslenskra skipafélaga 
1950-1979 í þús. tonna1). 

Innflutningur: Önnur fél. % af Útflutningur Önnur fél. % af 
og leigu- heildar- og leigu- heildar-

Eimskip skip2) Samtals innfl. Eimskip skip Samtals innfl. 
1950 101,9 85,4 187,3 38,3 1950 55,0 29,0 84,0 56,4 
1955 134,5 168,8 303,3 47,1 1955 74,4 57,2 131,6 66,2 
1960 128,3 230,9 359,2 53,9 1960 124,6 86,1 210,7 71,1 
1961 128,4 217,6 346,0 57,5 1961 120,9 87,9 208,8 61,5 
1962 148,0 257,1 399,1 58,9 1962 110,2 125,3 235,5 59,5 
1963 142,8 288,7 431,5 57,3 1963 129,2 134,5 263,7 60,6 
1964 168,9 261,3 430,2 56,3 1964 129,4 158,7 288,1 65,9 
1965 151,7 251,7 403,4 48,8 1965 132,0 163,2 295,2 57,0 
1966 157,8 260,8 418,6 49,9 1966 140,9 151,1 292,0 54,1 
1967 151,7 146,4 298,1 33,9 1967 132,0 135,0 267,0 65,7 
1968 185,7 172,5 358,2 38,3 1968 98,9 103,2 202,1 64,1 
1969 179,8 141,1 320,9 37,2 1969 132,0 151,0 283,0 71,9 
1970 208,7 179,9 388,6 39,8 1970 152,8 110,0 262,8 68,3 
1971 236,4 163,2 399,6 38,1 1971 150,2 83,9 234,1 71,0 
1972 240,9 203,7 444,6 42,5 1972 152,8 144,2 297,0 75,1 
1973 259,7 211,9 471,6 35,7 1973 147,4 142,9 290,3 61,3 
1974 292,6 200,9 493,5 35,2 1974 140,8 98,2 239,0 55,0 
1975 315,6 156,7 472,3 37,0 1975 156,6 103,2 259,8 57,2 
1976 285,1 183,4 468,5 42,2 1976 231,0 118,3 349,3 75,7 
1977 292,5 211,1 503,6 38,7 1977 233,6 151,7 385,3 72,2 
1978 301,0 203,6 504,6 38,9 1978 271,1 119,1 390,2 62,1 
1979 262,0 259,5 521,5 36,9 1979 274,2 158,0 432,2 59,0 

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

2) Olíuflutningar eru hér taldir með, en þeir voru 
verulegir með íslenskum skipum á árunum 1957-

1966. Leiguskipin voru yfirleitt erlend, en á síðari 
árum hafa innlend leiguskip einnig verið í förum 
fyrir íslensku skipafélögin, og í þessari töflu eru 
þau ein tekin með frá 1975. 

Vöruflutningar milli landa 

Heildarflutningsmagn milli Íslands og 
útlanda, skipt á innflutning og útflutning, 
er sýnt í 7. töflu. Útflutningsmagnið var 
liðlega helmingur á við innflutnings-
magnið árið 1979, en hefur sveiflast á 
bilinu frá þriðjungi til helmings. Á ýmsu 
veltur um þessi hlutföll og má benda á, að 
sveiflur í síldveiðum og loðnuveiðum hafa 
skipt miklu máli í þessu sambandi og enn-
f remur innflutningur til virkjana og stór-
iðju, og jafnvel hvort einstakir stórir farm-
ar af olíu koma rétt fyr i r eða eftir áramót. 
Innflutningur orkugjafa (kola, brennslu-
olíu og bensíns) er sýndur í 8. töflu. Hef-
ur hann verið 40—50% af heildarinnflutn-
ingsmagninu síðasta áratuginn. 

Vöruflutningar milli Íslands og útlanda 
fara n æ r eingöngu f ram með skipum, þar 
sem litið m u n a r um vöruflutninga í lofti, 

að því er magn varðar. Ýmsar mikilvægar 
vörur, svo sem varahlutir, koma þó flug-
leiðis. Í 9. töflu er sýnt flutningsmagnið, 
sem flutt hefur verið til og frá landinu á 
vegum íslenskra skipafélaga 1950—1979. 
Eft ir að hætt var að flytja inn olíur með 
íslenskum skipum hefur hlutur þeirra yfir-
leitt verið um 40% af magninu eða tæp-
lega það. En íslensku skipin flytja dýrustu 
vörurnar, þ.e. stykkjavöruna, sem mest 
vinna er við að skipa upp. Gámar eru 
reyndar mjög að breyta fyr r i viðhorfum 
varðandi uppskipun. Hlutdeild íslenskra 
skipa í útflutningsmagninu hefur verið 
mjög sveiflukennd, en var um 60% síð-
ustu árin. 

Kaupskipastóll 
Kaupskipafloti landsmanna er nú 81 

þús. tonn, og þar af eru vöruflutningaskip 
n æ r 76 þús. tonn. Farþegaskipin og olíu-
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10. tafla. Kaupskipaflotinn 1945-1979. 

Vöruflutninga- Olíuflutninga- Kaupskipafloti 
Farþegaskip skip skip samtals 

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

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

— 1955 . . . . 5 8.310 19 29.738 4 2.687 28 40.735 
— 1960 . . . . 7 7.796 23 36.260 4 13.839 34 57.895 
— 1961 . . . . 7 7.796 23 36.260 4 13.839 34 57.895 
— 1962 . . . . 7 7.796 24 39.268 5 13.987 36 61.051 
— 1963 . . . . 6 7.726 26 41.368 9 14.067 41 63.161 
— 1964 . . . . 7 7.870 30 42.287 10 14.962 47 65.119 

Árslok 1965 . . . . 7 7.870 33 48.128 11 17.467 51 73.465 
— - 1966 . . . . 7 6.594 33 48.471 7 8.361 47 63.426 
— 1967 . . . . 7 6.594 30 43.576 7 8.361 44 58.531 
— 1968 . . . . 7 6.534 29 39.988 7 8.361 43 54.922 
— 1969 . . . . 6 5.226 28 37.966 7 8.361 41 51.553 
— - 1970 . . . . 6 5.239 32 48.618 5 3.394 43 57.251 
— 1971 . . . . 6 5.224 33 50.289 5 2.795 44 58.308 
.— 1972 . . . . 6 5.224 34 49.121 5 2.795 45 57.140 
— 1973 . . . . 5 1.366 37 51.995 5 2.517 47 55.878 
— 1974 . . . . 5 1.689 43 59.020 5 2.517 53 63.226 
— 1975 . . . . 5 1.679 48 64.113 5 2.515 58 68.307 
— 1976 . . . . 6 2.717 50 66.752 5 2.515 61 71.984 
— 1977 . . . . 5 2.222 53 73.424 5 2.515 63 78.161 
— - 1978 . . . . 5 2.222 51 72.641 4 1.620 60 76.483 
— 1979 6 2.252 52 75.892 5 3.052 63 81.196 

11. tafla. Skipakomur í Reykjavíkurhöfn 1950-1979. 

Fjöldi skipa Lestir (brúttó)* í þús. ísl. skip ' % 

Íslensk Erlend Skip alls íslensk Erlend Samtals Tala Lestir 

1950 . . 2.567 618 3.185 517 223 740 81 70 
1955 . . 2.199 566 2.765 561 665 1.226 80 46 
1960 . . 2.589 386 2.975 688 481 1.169 87 59 
1961 . . 3.213 430 3.643 696 483 1.179 88 59 
1962 . . 2.990 482 3.482 1.666 822 2.848* 86 67 
1963 . . 2.773 450 3.223 1.885 832 2.717 86 69 
1964 . . 3.454 443 3.897 1.877 914 2.791 89 67 
1965 . . 3.349 532 3.881 1.844 1.137 2.981 86 62 
1966 . . 3.113 541 3.654 1.809 1.211 3.020 85 60 
1967 . . 3.302 563 3.865 1.648 1.062 2.710 85 61 
1968 . . 2.969 428 3.397 1.760 969 2.729 87 64 
1969 . . 3.186 412 3.598 1.680 1.075 2.755 88 61 
1970 . . 2.836 449 3.285 1.537 1.064 2.601 86 59 
1971 . . 2.821 500 3.321 1.598 1.270 2.868 85 56 
1972 . . 3.200 362 3.562 1.710 1.290 3.000 90 57 
1973 . . 3.078 354 3.432 1.664 1.261 2.925 90 57 
1974 . . 3.077 315 3.392 1.667 1.009 2.676 91 62 
1975 . . 3.187 205 3.392 1.969 931 2.900 94 68 
1976 . . 3.361 248 3.609 2.074 1.075 3.149 93 66 
1977 . . 2.958 282 3.240 1.994 1.149 3.143 91 63 
1978 . . 2.776 221 2.997 1.960 1.093 3.053 93 64 
1979 . . 2.714 309 3.023 1.764 1.435 3.199 90 55 
* Frá ársbyrjun 1962 hefur Reykjavíkurhöfn gefið upp brúttólestir skipa í stað nettólesta áður. 
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flutningaskipin eru n ú bæði fá og smá. 
Ef t i r að Gullfoss var seldur tír landi 
(haustið 1973), eru farþegaskipin aðeins 
í siglingum við ströndina. í 10. töflu er 
sýnd heildarstærð og fjöldi kaupskipa. 
Vöruflutningaskip, sem mega f ly t ja fleiri 
en 12 farþega, eru kölluð farþegaskip. 
Helstu félög, er halda uppi siglingum til og 
f r á landinu, eru Hf. Eimskipafélag Íslands 
(24 skip), Skipadeild SÍS (7 skip) og Haf-
skip hf . (6 sk ip ) . 

Ellefta tafla sýnir skipakomur í Reykja-
víkurhöfn, sem nú er r eyndar í tveimur 
h lu tum, Vesturhöfn og Sundahöfn. Megin-
hluta af a lmennum innf lu tn ingi lands-
m a n n a er skipað þar upp, en mikill minni-
hlut i útf lutningsins fer u m höfnina . 

Bifreiðaeign 
Eins og 12. tafla sýnir h e f u r bifreiða-

eign landsmanna aukist hröðum skrefum 
síðustu áratugi, en miklar sveiflur hafa 
verið í innf lutningi bifreiða f rá ári til árs. 
Aukningin er n æ r öll í fólksbifreiðum, 
enda eru þ æ r 90% af heildarbílafjöldan-
um, en almenningsbifreiðum og vörubif-
reiðum hefu r þó fjölgað töluvert síðustu 
árin. Stórir vörubilar eru n ú m u n fleiri 
en áður, og fjöldi velbúinna almennings-
bifreiða he fu r bæst í bílaflotann. N ú eru 
aðeins 2,8 íbúar u m hverja fólksbifreið í 
landinu. 

Meðalaldur bifreiða er einnig sýndur í 
12. töflu. E r meðalaldurinn miðaður við 
árgerð og gert ráð fyr i r , að allir bílar séu 
settir saman á miðju ári. Meðalaldur fólks-
bíla á ár inu 1979 var 7,4 ár. 

Flugfloti 
Íslenski f lugflotinn he fu r verið allstór. 

Flugleiðir eiga þ r j á r þotur af gerðinni 
DC-8 og leigja eina af sömu tegund; tekur 
hver þeirra 249 farþega. Þá á félagið breið-
þotu af gerðinni DC-10, en h ú n er í fastri 
leigu erlendis. Einnig á það vél af gerð-
inni Boeing-727, er tekur 164 farþega, og 

12. tafla. Bifreiðaeign 1950-1979. 

Bifreiðafjöldinn Meðalaldur 

Árs- Fólks- Alm,- Vöru- Bifr. Fólks- Alm.- Vöru-
lok bifr.1) bifr. bifr. alls bifr. bifr. bifr. 

'50 6.038 289 4.389 10.716 7,1 6,9 8,2 
'55 9.812 328 5.471 15.611 7,6 8,8 9,9 
'56 10.793 317 5.473 16.583 7,7 8,9 10,5 
'57 11.936 331 5.535 17.802 7,9 9,0 10,8 
'58 12.939 321 5.547 18.807 8,1 9,6 11,4 
'59 14.228 325 5.703 20.256 8,2 9,9 11,7 
'60 15.358 337 5.926 21.621 8,5 9,9 12,0 
'61 16.754 351 6.195 23.300 8,7 9,9 11,8 
'62 18.815 395 6.275 25.485 8,3 9,8 11,6 
'63 22.342 406 6.476 29.224 7,6 9,6 11,0 
'64 25.228 417 6.279 31.924 7,3 9,8 10,7 
'65 28.335 444 6.180 34.959 7,1 9,5 10,4 
'66 32.515 466 6.297 39.278 6,7 9,6 9,4 
'67 35.491 500 6.126 42.117 6,6 9,9 9,5 
'68 37.009 559 6.038 43.606 7,0 9,3 9,6 
'69 37.304 555 5.717 43.576 7,6 9,8 9,9 
'70 40.786 567 5.658 47.011 7,6 9,9 10,3 
'71 46.081 656 5.752 52.489 7,1 9,4 9,6 
'72 50.492 806 5.857 57.155 6,8 9.1 9,3 
'73 56.274 845 6.070 63.189 6,7 9,3 9,3 
'74 63.830 897 6.637 71.364 6,4 9,3 8,9 
'75 63.900 938 6.621 71.459 6,8 9,2 9,1 
'76 65.731 968 6.711 73.410 7,1 9,5 9.4 
'77 70.064 1026 6.916 78.006 7,2 9,7 9,5 
'78 75.679 1081 7.381 84.141 7,2 9,9 9,4 
'79 81.025 1117 7.873 90.015 7,4 10,3 9,6 

1) Með sætum fyrir 7 farþega eða færri. 

tvær eldri vélar af sömu tegund, er taka 
126 farþega, en þær hafa verið settar á 
sölulista. Ti1 innanlandsflugs eiga Flug-
leiðir nú f jó ra r vélar af gerðinni F-27, 
taka þ r j á r þeirra 48 farþega hver, en ein 
56 farþega. 

Flugleiðir eiga þriðjung af f lutningafyr-
ir tækinu Cargolux, sem rekur 4—5 vélar af 
gerðinni DC-8 og breiðþotu af gerðinni B-
747 og á von á annar r i slíkri haustið 1980. 

Air Bahamas, sem er í eigu Flugleiða, 
leigir eina af DC-8 þotunum þeirra. 

Arnar f lug rekur tvær vélar af gerðinni 
Boeing-720, er taka 149 farþega hvor. Þeir 
hafa einnig tekið við rekstri Vængja á 
innanlandsleiðum. 

Í eigu minn i f lugfélaganna, til innan-
landsflugs, og í einkaeign eru u m 150 vél-
ar, er samtals geta f lut t u m 500 farþega. 
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13. tafla. Póstsendingar 1976-1979. 

1976 1977 1978 1979 
þús. þús. þús. þús. 

Innanlands: 
Alm. bréfapóstsend. 12.826 11.759 13.820 14.931 
Ábyrgðarbréf 648 633 642 672 
Verðbréf 7 6 7 7 
Bögglar 434 491 539 591 
Póstávísanir 484 490 513 511 
Innl. blöð og tímarit 4.510 6.187 5.631 5.590 

Frá útlöndum: 
Alm. bréfapóstsend. 3.308 3.204 3.016 2.394 
Ábyrgðarbréf 120 121 121 117 
Bögglar 80 88 89 86 

Til útlanda: 
Alm. bréfapóstsend. 2.357 1.640 1.562 1.071 
Ábyrgðarbréf 149 160 146 140 
Bögglar 46 51 53 59 

14. tafla. Símskeyti og telexritanir 
1950-1919. 

Fjöldi símskeyta Skeyti Telexritanir 

til út- frá út- innan- til út- frá út-
landa löndum lands landa löndum 

1950 81.569 64.735 312.607 _ _ 
1955 104.781 84.763 324.393 _ _ 
1960 97.472 90.368 278.546 _ -

1961 97.239 90.146 278.939 _ _ 
.1962 86.385 79.770 277.723 4.494 5.946 
1963 85.765 77.384 279.570 11.440 14.326 
1964 87.316 80.104 306.166 15.684 21.159 
1965 95.545 87.046 316.155 20.541 28.500 
1966 98.754 94.149 323.027 21.541 27.663 
1967 97.761 92.356 320.638 23.018 28.800 
1968 81.588 78.272 313.558 33.858 37.000 
1969 75.284 73.146 307.160 37.715 41.200 
1970 80.304 74.201 299.127 57.583 71.600 
1971 75.248 65.885 315.686 94.947 112.800 
1972 70.752 64.941 328.816 131.674 146.500 
1973 69.896 62.608 330.748 171.826 179.259 
1974 61.024 53.641 353.174 197.865 216.700 
1975 49.967 42.976 366.988 217.143 225.300 
1976 46.978 39.666 349.789 244.087 233.186 
1977 41.007 34.232 345.549 263.842 275.778 
1978 37.924 40.533 486.7641) 289.323 308.992 
1979 36.966 40.316 536.368 314.530 346.344 

1) Í ársbyrjun 1978 var tekin upp ný aðferð við taln-
ingu símskeyta og handvirkra langlínusímtala. 
Þessar upplýsingar eru nú unnar í skýrsluvélum 
samhliða reikningagerð fyrir þessa þjónustu, en 
voru áður unnar úr upplýsingum frá símstöðv-
unum. Hin nýja vinnuaðferð á að gefa mun rétt-
ari upplýsingar, þannig að hér er ekki um raun-
verulega magnaukningu að ræða. 

Póstur og sími 
Póst- og símaþjónustan er einn mikil-

vægasti þát tur samgöngukerfisins. Póst-
sendingar innanlands og milli Íslands og 
útlanda eru sýndar í 13. töflu. Nokkrar 
sveiflur eru á póstmagninu frá ári til árs. 
Mikil fækkun almennra bréfapóstsendinga 
1979 borið saman við 1978 mun frekar 
stafa af tilviljun í talningu heldur en að 
um verulegan samdrátt sé að ræða. Send-
ingar af þessu tagi m u n u taldar í eina viku 
tvisvar á ári, og geta sérstakar aðstæður þá 
haf t veruleg áhrif á heildaráætlunina yfir 
árið. 

Fjöldi símskeyta er sýndur í 14. töflu, 
og þar eru einnig skráðar telexritanir. Tel-
exsambandi við umheiminn var komið á 
1962 og er það einkum notað af s tofnunum 
og fyr i r tækjum, er hafa mikil viðskipti við 
útlönd. Árið 1970 var tekin í notkun sjálf-
virk telexstöð í Reykjavik, og varð það til 
að auðvelda mjög telexviðskipti við útlönd, 
sem árlega hafa vaxið mikið. T árslok 1979 
voru telexnotendur hér á landi orðnir 324 
að tölu. Símskeytum til útlanda hefur 
fækkað með aukningu telexritana, og sama 
er að segja um símskeyti f rá Útlöndum, en 
síðustu tvö árin hefur þeim þó fjölgað 
nokkuð á ný. 

Símtölum innanlands, sem sýnd eru í 15. 
töflu, fjölgar árlega, og eru þau nú nær 
eingöngu sjálfvirk. Enn hefur sjálfvirkum 
stöðvum fjölgað, auk þess sem eldri eru 
stækkaðar. Á á rumun 1978 og 1979 voru 
opnaðar sjálfvirkar stöðvar á eftirtöldum 
stöðum: 

1978 

Laugaland 
Hamar 
Fljót 

1979 

Eiðar 
Aratunga 
Árnes 

(11. ágúst) 
(1. október) 
(1. október) 

(12. mars) 
(14. mars) 

(1. október) 
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15. tafla. Símtöl 1966-1979. 

Símtöl innanlands Símtöl við útlönd 

Sjálfv. Handv. (þús.) Til út- Frá út-
Skr. í þús. langl. staðar landa löndum 

1966 J 43.776 2.226 22.403 44.921 32.100 
1967 163.892 2.091 20.061 48.640 36.400 
1968 188.836 1.918 16.746 44.172 37.000 
1969 211.999 1.779 14.939 38.004 32.000 
1970 250.119 1.812 14.067 49.378 43.100 
1971 270.422 1.910 11.152 55.870 44.500 
1972 284.273 1.937 11.246 64.260 51.500 
1973 298.097 1.999 10.467 75.010 72.156 
1974 317.486 2.147 9.490 88.898 73.600 
1975 331.831 2.013 9.230 89.667 77.650 
1976 371.391 1.638 7.315 105.660 96.959 
1977 393.539 1.213 7.289 137.869 116.895 
1978 423.513 1.758 160.537 128.526 
1979 436.450 1.547 189.717 158.099 

16. tafla. Símnotendur á höfuðborgarsvœðinu 
og á landsbyggðinni 1966-1979. 

Notendur Talfœri 

Höfuð- Höfuð-
borgar- Lands- borgar- Lands-

Árslok svœðið1) byggðin svœðið1) byggðin 

1967 31.030 18.740 39.508 20.190 
1968 32.110 19.498 41.794 21.473 
1969 32.882 20.161 43.292 21.681 
1970 34.664 21.029 45.427 22.505 
1971 36.140 21.995 48.363 23.805 
1972 38.496 23.244 49.026 25.877 
1973 40.888 23.262 52.32.4 26.489 
1974 43.254 25.172 55.802 28.434 
1975 44.902 27.067 57.947 30.219 
1976 . . . . 45.454 28.129 59.876 31.831 
1977 46.698 28.989 62.019 32.873 
1978 46.936 30.744 63.859 35.690 
1979 48.627 32.083 66.332 37.499 

1) Án Mosfellssveitar. 

Símtöl við útlönd koma einnig f ram í 
15. töflu. Hefur þeim fjölgað mikið á síð-
ari árum. Með tilkomu jarðstöðvarinnar, 
Skyggnis, sem verið er að taka í notkun í á-
föngum um þessar mundir , m u n u símtöl 
og hvers konar skeytasendingar til og frá 
útlöndum verða m u n greiðari en áður. 
Einnig verður hægt að taka sjónvarpssend-
ingar í gegnum jarðstöðina. 
Í 16. töflu er sýndur fjöldi símnot-

enda á höfuðborgarsvæðinu annars veg-
ar og landsbyggðinni hins vegar. í báðum 
tilvikum eru talfærin verulega fleiri en 
notendur, einkum á höfuðborgarsvæðinu, 
en flest aukatalfærin eru hjá fyr i r tækjum 
og stofnunum. í árslok 1979 voru 80.710 
símnotendur á öllu landinu, þar af voru 
76.856 tengdir sjálfvirkum stöðvum eða 
95,2% og 103.831 talfæri, þar af 99.872 
tengd sjálfvirkum stöðvum eða 96,2%. 

Útvarp og sjónvarp 
Þegar rætt er u m samgöngur í víðustu 

merkingu, er eðlilegt, að vikið sé að þjón-
ustu útvarpsins. Útvarpið hefur náð til 
alls landsins í um það bil hálfa öld, en í 
sumum landshlutum hafa hlustunarskil-
yrði oft verið erfið á langbylgjum og mið-
bylgjum vegna truflana f rá erlendum út-
varpsstöðvum. Með tilkomu FM-stöðva og 
uppbyggingu örbylgjukerfis, sem komið 
er allvel á veg og stöðugt er verið að bæta, 
standa vonir til, að nær allir landsmenn 
nái t ruflanalausum sendingum útvarps. 
Hið sama mun gilda um sjónvarpið, og 
simakerfið batnar um leið. Útvarpsviðtæki 
eru fyr i r löngu komin inn á hvert heim-
ili og í samræmi við síðari tíma tækni 
raunar í vasa hvers manns, sem kærir sig 
um. 

Íslenska sjónvarpið hefur starfað frá því 
í septemberlok 1966, og regluleg útsending 
í lit hófst 24. okt. 1975. Haustið 1980 voru 
yf i r 60.000 sjónvarpstæki í notkun í land-
inu, og eru litatækin orðin meira en helm-
ingur þeirra eða 32.000. N ú eru um fjórir 
íbúar u m hvert sjónvarpstæki, og er út-
breiðslan orðin mikil á tiltölulega stutt-
um tíma, ekki sist í l i tatækjunum. 

Svo má heita, að sjónvarpið nái til alls 
landsins. Þó eru til sveitabæir, þar sem 
ekkert sést, og sumir hafa ófullnægjandi 
skilyrði. Dreifing sjónvarpsins hefur kost-
að mikið fé, en hefur líka gengið vel. Með 
þessu móti hefur aðstaða fólks um. allt land 
til að njóta skemmtunar og fróðleiks verið 
bætt verulega. 



Ingvar Sigfússon. 

Utanríkisviðskipti 1979 
Viðskiptakjörin — Vöruskiptajöfnuðurinn — Útflutnings-
verslunin — Innflutningsverslunin — Viðskipti við ein-
stök lönd. 

Inngangur 

Vöruskiptajöfnuður var hagstæður 1979 
annað árið í röð u m rúma 9 milljarða 
króna, en hann var 2 milljörðum króna 
lakari en vöruskiptajöfmiður 1978, sé mið-
að við sama gengi. Sé miðað við ársmeðal-
töl, versnuðu viðskiptakjörin um 10,3% á 
árinu 1979. 

Frekar litlar breytingar urðu á gengi ísl. 
krónunnar fyrs tu mánuði ársins 1979. Upp 
úr miðjum apríl og f r am í ágúst varð mjög 
hrat t gengissig, en síðan dró úr því. Eftir-
farandi tafla sýnir samvegna stöðu er-
lendra gjaldmiðla gagnvart íslenskri krónu 
(1978 = 100). 

Vísitala meðalgengis 

1972 28,99 1975 54,68 1978 100,00 
1973 34,48 1976 62,00 1979 133,89 
1974 34,96 1977 70,25 

133,89 

Jan. 120,82 Maí 124,79 Sept. 145,84 
Febr. 121,27 Júní 128,51 Okt. 147,34 
Mars 122,56 Júlí 134,71 Nóv. 149,38 
Apríl 123,47 Ágúst 141,45 Des. 151,16 

Eins og sjá má á töflunni hefur meðal-
verð erlendra gjaldmiðla hækkað um 
33,9% 1979 miðað við 1978. Hækkun á 
gengi erlendra gjaldmiðla um 33.9% þýðir 
í r aun lækkun á gengi íslensku krónunnar 
u m .25,3%. Frá ársbyrjun til ársloka hækk-
aði gengi erlendra gjaldmiðla um 26.4%,. 
sem samsvarar 20,9% lækkun á gengi ísl. 
krónunnar. 

Í töflu 1—22 eru tölur birtar á því gengi, 

sem í gildi var á hver jum tíma. Þar, sem 
samanburður er gerður milli ára. eru tölur 
fyrri ára umreiknaðar yf i r á meðalgengi 

ársins 1979 skv. gengisvísitölu, þannig eru 
tölur fyr i r árið 1978 t.d. hækkaðar upp um 
33,9%. Slíkur samanburður gefur mun 
betri mynd af þróun inn- og útflutnings, 
þegar til lengri tíma er litið. 

Viðskiptakjörin 

Vegna mikillar hækkunar á heimsmark-
aðsverði olíu 1979 jókst verðmæti olíuinn-
flutnings um 98% frá árinu áður, en 
magnaukning varð einungis 6%. Þessi 
geysilega olíuverðhækkun orsakaði um 8% 
rý rnun viðskiptakjara. Til viðbótar má 
rekja 2% rýrnun viðskiptakjara til gengis-
sigs Bandaríkjadollars. í heild versnuðu 
viðskiptakjörin um 10,3%. 

Samkvæmt útreikningi Þjóðhagsstofnun-
ar hækkaði verð innflutnings um 60.9% 
milli áranna 1978 og 1979. Verð innflutn-
ings er hér reiknað í íslenskum krónum. 
Sé miðað við verðlag í erlendri mynt , nem-
ur hækkunin 20,2%, en milli áranna 1977 
og 1978 nam hækkunin 3,6%. Olíuverð 
hækkaði um 87%, en hækkun á verði ann-
ars almenns innflutnings milli áranna 
1978 og 1979 nam 7%. 

Útflutningsverð, reiknað í íslenskum 
krónum, hækkaði um 44,4% milli áranna 
1978 og 1979, en sé miðað við verð í er-
lendri mynt . nemur hækkunin 7,8% mið-
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að við 3,6% hækkun milli áranna 1977 og 
1978. 

Á eft irfarandi töflu má sjá verðvísitölu 
inn- og útflutnings auk viðskiptakjaranna, 
og eru tölur byggðar á útreikningum Þjóð-
hagsstofnunar. Til hægðarauka er vísitala 
meðalgengis sett með til þess að sýna 
gengisbreytingaráhrif. Bæði eru birt árs-
meðaltöl og ársfjórðungsmeðaltöl. 

Vísitala 
Innfl- Útfl.- Viðsk,- meðal-
ingur ingur kjör gengis 

1972 100,0 100,0 100,0 100,00 
1973 124,1 143,1 115,3 108,77 
1974 184,5 191,8 104.0 120,80 
1975 303,1 269,3 88,8 189,03 
1976 360,7 360,9 100,1 213,87 
1977 429,2 465,5 108,5 242,32 
1978 633,i 686,6 108,5 344,95 
1979 1.018,7 991,5 97,3 461,85 
1978 IV 788,4 781,6 99,1 496,67 
1979 I 826,S 843,1 102,0 419,87 
1979 II 954,1 940,6 98,6 433,22 
1979 III 1.087,1 1.013,4 93,2. 485,22 
1979 IV 1.241,5 1.119,2 90,1 514,98 

Eins og f r am kom árið 1978 rýrnuðu 
viðskiptakjörin stöðugt það ár. Á fyrsta 
ársfjórðungi 1979 bötnuðu viðskiptakjörin 
um 2,9% miðað við síðasta ársfjórðung 
1978. Á öðrum ársfjórðungi 1979 versnuðu 
viðskiptakjörin um 3,5%, en þá var mjög 
farið að gæta áhrifa olíuverðshækkunar-
innar. Á þriðja ársfjórðungi varð verð-
lækkun á útflutningi, sem var meginorsök 
viðskiptakjararýrnunar um 5,4%. Á fjórða 

ársfjórðungi rýrnuðu viðskiptakjörin um 
3,3%. 

Eft i r farandi tafla sýnir magnvísitölur 
undanfar inna 8 ára samkvæmt útreikn-
ingum Hagstofu Íslands ( 1 9 7 2 = 100). 

Magnvísitölur 
Innflutn- Útflutn-

ingur ingur 
1972 100,0 100,0 
1973 116,9 108,0 
1974 127,1 99,7 
1975 108,0 107,5 
1976 109,1 123,2 
1977 122,3 134,0 
1978 133,6 157,6 
1979 134,3 171,0 

Í ofangreindum magnvísitölum er inn-
flutningi á skipum og flugvélum sleppt, 
enda veita vísitölur, sem þannig eru reikn-
aðar, betri upplýsingar, þegar samanburð-
ur við fleiri ár er hafður í huga. 

Samkvæmt magnvísitölu jókst útflutn-
ingsmagn um 8,5% 1978 og 1979, en milli 
áranna 1977 og 1978 nam aukningin 
17,6%. Samsvarandi aukning innflutn-
ingsmagns var 0,5% og 9,2%. Þess ber að 
geta, að magnvísitölur endurspegla ekki 
einungis magnbreytingar, heldur einnig 
flutning milli vörudeilda eftir vinnslustigi 
viðkomandi vöru, t.d. ísfisks og frystra 
fiskflaka o.s.frv. 
Í eft irfarandi töflu, sem byggð er á út-
reikningum Hagstofu Íslands, hafa verð-
vísitölur verið leiðréttar fyr i r gengis-
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breyt ingum, þannig að u m sama gengi er 
að ræða öll á r in (1963 = = 1 0 0 ) . 

lnnflutn- Útflutn- Viðskipta-
ingur ingur kjör 

1963 100,0 100,0 100,0 
1964 105,9 112,3 106,1 
1965 107,0 125,7 117,5 
1966 109,0 128,3 117.7 
1967 106,8 113,4 106,2 
1968 101,0 103,0 102,0 
1969 99.5 108,3 108,8 
1970 104,0 128,7 123,8 
1971 111,4 156,5 139,7 
1972 117,5 162,5 138,3 
1973 134,1 213,8 159,4 
1974 179,5 258,0 143,7 
1975 188,4 229,4 121,8 
1976 197,8 271,8 137,2 
1977 215,1 311,9 145,0 
1978 225,1 324,2 144,0 
1979 263,9 348,4 132,0 

Eins og sést á töf lunni ha fa viðskipta-
kjör in ekki verið lakari síðan 1975 og þar 
áður 1970. Til skýringar er rét t að taka 
f r am, að viðskiptakjörin sýna hlutfal l ið á 
milli útflutningsverðlags og innflutnings-
verðlags. Ef viðskiptakjörin eru y f i r 100 
stigum miðað við árið á undan , þá h e f u r 
útf lutningsverðlag hækkað meira en inn-
flutningsverðlag og gagnstætt, ef þau eru 
und i r 100 stigum. 

Til fróðleiks er hér bir t tafla, sem sýnir, 

hvernig viðskiptakjör helstu viðskiptalanda 
okkar hafa þróast. 

Viðskiptakjör 1) Hlutfallsleg 
(1975 = 100) breyting í % 

1977 1978 1979 1978 1979 

Bandaríkin 97,3 95,9 91,0 -1,4 -5,1 
Bretland 100,6 106,3 107,1 5,7 0,8 
Danmörk 96,8 100,8 95.9 4,1 -4,9 
Noregur 94,8 95,9 100,7 1,2 5,0 
Svíþjóð 95,1 93,5 90,2 -1,7 -3,5 
Þýskaland 98,8 10!,6 94,8 2,8 -6,7 
Ísland 122,2 122,2 109,6 10,3 

1) Heimild: International Financial Statistics. 

Á töf lunni sést, að þrát t fy r i r að við-
skiptakjörin haf i hvergi versnað eins mik-
ið og á Íslandi, versnuðu þau í f lestum 
viðskiptalöndum okkar. Viðskiptakjörin 
batna aðeins í þeim löndum, sem f r am-
leiða olíu. 

Vöruskiptajöfnuður 

Vöruskiptajöfnuður var hagstæður 1979 
u m 9,3 mil l jarða króna samanborið við 
11,6 mill jarða hagstæðan vöruskiptajöfmið 
1978. Sé tekið tillit til mismunandi birgða-
þróunar útf lutningsvara, þ.e. birgðaaukn-
ingar 1979 og m i n n k u n a r birgða 1978, og 

V Ö R U S K I P T A J Ö F N U Ð U R 1 9 7 9 
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innflutningi sérstakra fjárfestingarvara 
jafnað á milli ára, reynist vöruskiptajöfn-
uður vera 9 milljörðum króna hagstæðari 
1979 en 1978. Eins og áður sagði jukust 
birgðir mjög á árinu 1979. Frá ársbyrj-
un til ársloka nam aukningin 10,8 millj-
örðum króna, metið á gengi í árslok 1979. 

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

Vöruskiptajöfnuður 
(Skv. skráðu gengi á hverjum tíma) 

1977 1978 1979 
Innflutningur (f.o.b.) 
Skip og flugvélar -12.270 -6.385 -12.705 
v/Þjórsárvirkjana -585 -460 -1.150 
v/álbræðslu -7.950 -13.050 -20.153 
v/Kröfluvirkjunar -395 -105 -

v/járnblendiverksm. -250 -3.440 -4.842 
Annar -90.895 -144.185 230.330 

(Þar af olía) (-14.707) (-20.140) (-52.486) 
Samtals -113.345 -168.275 -269.180 

Útflutningur (f.o.b.): 
Samtals 101.890 176.285 278.450 

(bar af ál) (14.933) (23.652) (37.455) 
Vöruskiptajöfnuður -19.455 8.660 9.270 
Vöruskiptajöfnuður 
án innflutnings sér-
stakra fjárfestingar-
vara og inn- og út-
flutnings v/álbræðslu -3.938 8.448 10.665 

Eins og f ram kemur í töflunni er vöru-
skiptajöfnuður hagstæður um 10,7 millj-
arða króna 1979. Skipting á innflutningi 
til álbræðslu var: Rekstrarvörur 17,6 millj-
arðar króna og fjárfestingarvörur 2,5 millj-
arðar króna. Sams konar skipting fyr i r 
járnblendi var: Rekstrarvörur 2,1 milljarð-
ur króna og fjárfestingarvörur 2,7 milljarð-
ar króna. 

Þar sem ekki er um sama gengi að ræða 
þessi ár, er samanburður ekki alveg raun-
hæfur , enda inniheldur hann gengismun. 
Taflan, sem hér fer á eftir, sýnir vöru-
skiptajöfnuðinn síðustu þr jú ár, þar sem 
útflutningstölum fyr i r 1977 og 1978 hef-

ur verið breytt yf ir á meðalgengi 1979 skv. 
vísitölu meðalgengis. Þannig framsett gef-
ur taflan mun betri mynd af þeim breyt-
ingum, sem orðið hafa á þessum árum. 

Vöruskiptajöfnuður 
(Meðalgengi 1979) 

1977 1978 1979 
Innflutningur (f.o.b.) 
Skip og flugvélar -23.385 -8.549 -12.705 
v/Þjórsárvirkjana -1.115 - 6 1 6 -1.150 
v/álbræðslu -15.233 -17.473 -20.153 
v/Kröfluvirkjunar -752 -141 -
v/járnblendiverksm. -411 -4.606 -4.842 
Annar -173.239 -193.049 -730.330 

(Þar af olía) (-28.030) (-26.965) (-52.486) 
Samtals -124.201 -224.434 -269.180 

Útflutningur (f.o.b.): 
Samtals 194.194 236.028 278.450 

(Þar af ál) (28.461) (31.668) (37.455) 
Vöruskiptajöfnuður -20.007 11.594 9.270 
Vöruskiptajöfnuður 
án innflutnings sér-
stakra fjárfestingar-
vara og inn- og út-
flutnings v/álbræðslu -7.506 11.311 10.665 

Samkvæmt ofangreindu yfirliti er vöru-
skiptajöfnuðurinn um 2,3 milljörðum kr. ó-
hagstæðari 1979 en 1978. Annar innflutn-
ingur jókst milli áranna 1978 og 1979 um 
19,3%, þar af n a m hækkun vegna olíu 
94,6%, þannig að sé olía undanskilin, 
nemur aukningin um 7%. Heildarinn-
f lutningur jókst u m 19,9% milli áranna 
1978 og 1979. Aukning á innflutningi 
skipa og flugvéla n a m 48,6% milli 1978 og 
1979. Hér er um að ræða innflutning á 3 
skuttogurum og 4 fiskiskipum öðrum, 
þremur vöruflutningaskipum og einu tank-
skipi. Á árinu voru fluttar inn 25 flugvélar 
fy r i r 777 milljónir króna. 

Heildarverðmæti útflutnings 1979 nam 
278,4 milljörðum króna. Nemur verðmæt-
isaukning milli 1978 og 1979 18%. Út-
flutningsaukning áls var svipuð eða 18,3%. 

Ef einungis væri miðað við almennan 
innflutning og inn- og útflutningi vegna 
álbræðslu sleppt, yrði vöruskiptajöfnuður-
inn hagstæður um 10,7 milljarða 1979 
miðað við 11,3 milljarða 1978. 

Meðfylgjandi þessum kafla er linu-
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rit, sem sýnir þróun vöruskiptajafnaðar 
1979 samkvæmt mánaðartölum yfir inn-
og útflutning. Miðað er við skráð gengi á 
hver jum tíma. Þess ber að gæta, að sam-
kvæmt venju Hagstofu Íslands er innflutn-
ingur skipa og flugvéla talinn á skýrslu 
tvisvar á ári og innifal inn í tölum fyr i r 
júní og desember. 

Ú t f l u t n i n g s v e r s l u n i n 

Eins og f r a m kemur í inngangi eru allar 
tölur metnar á gengi ársins 1979. 

Á árinu 1979 hækkaði útflutningsverð 
u m 7,8% miðað við 1978. Útflutnings-
magn jókst hins vegar u m 8,5%. Áætlað 
er, að útflutningsframleiðsla hafi aukist 
u m 14% að magni, en nálægt 25%, að því 
er gjaldeyrisverðmæti snertir miðað við 
1978, þannig að augljóst er, að u m birgða-
aukningu var að ræða. Birgðir sjávaraf-
urða, metnar á gengi í árslok 1979, námu 
38 mill jörðum króna í árslok 1979 og höfðu 
vaxið u m tæp 44% frá árslokum 1978. 
Nokkur minnkun var á birgðum landbún-
aðarafurða og áls á sama tímabili, en 
birgðir kísiljárns mynduðust. Alls námu 
heildarútflutningsvörubirgðir 45 milljörð-
u m króna í árslok 1979, og er þar u m 31% 
aukningu f rá 31/12 að ræða. 

Eins og áður segir n a m aukning f ram-
leiðsluverðmætis útflutningsafurða tæp-
u m 25%, þar af n a m aukning f ram-
leiðsluverðmætis sjávarafurða 22%, en iðn-

aðarvara 33%. Af iðnaðarvörum jókst 
framleiðsluverðmæti álframleiðslu um 
16,5%. Framleiðsluverð er reiknað sem út-
flutningsverðmæti ársins að viðbættri 
birgðaaukningu eða frádreginni birgða-
minnkun, metið á verðlagi og gengi ársins 
1979. 

Heildarverðmæti útflutnings árið 1979 
nam r ú m u m 278 milljörðum króna, og er 
það 18% meiri útf lutningur en 1978. Af 
heildarútflutningi 1979 var hlutur sjávar-
vara stærstur eða 74,7%. Útflutnings-
aukning sjávarafurða var 15,4%. Útflutn-
ingur freðfisks nam 43,8% af útf lut tum 
sjávarafurðum. Hlutur iðnaðarvara í heild-
arútflutningi 1979 var 21,6%, en hlutur 
áls í útflutningi iðnaðarvara nam 62,2%. 
Á árinu hófst framleiðsla á 75% kísiljárni 
í járnblendiverksmiðjunni á Grundar-
tanga. 1 árslok hafði hún framleit t 16.878 
tonn, og n a m hlutur kisiljárns 5,5% af 
ú t f lu t tum iðnaðarvörum 1979. Hlutur 
landbúnaðarvara í heildarútflutningi var 
1,1%. 

Nú verður gerð nánar i grein fy r i r út-
flutningi, sölu og verðlagsþróun helstu 
vöruflokka 1979. 

Á árinu 1979 voru flutt út f rys t fisk-
flök fyr i r 88,5 milljarða kr. eða alls 107 
þúsund tonn. Miðað við 1978 er um 8,7% 
aukningu að ræða 1979, að því er útflutn-
ingsmagn áhrærir , en 16,1% verðmætis-
aukningu. Meðalverð á tonn hækkaði u m 
6,9% milli 1978 og 1979. Framleiðsla á 

MEÐALÚTFLUTNINGSVERÐ 
1967 = 100 
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1. tafla. Útflutningur 1977-1979 eftir vöruflokkum. 
( Verð í millj. kr. og magn í tonnum). 

(Á gengi hvers tíma). 

1977 1978 1979 

Magn Verð Magn Verð Magn Verð 
Sjávarvörur: 
Saltfiskur, þurrkaður 1.671 490 2.056 925 3.152 1.959 
Saltfiskur, óverkaður 33.747 9.727 37.222 15.828 41.014 26.979 
Saltfiskflök 2.362 698 2.342 1.187 2.151 1.557 
Þunnildi, söltuð 34 10 41 20 118 75 
Skreið 3.088 2.415 6.899 7.413 3.281 5.063 
Ísvarin síld og loðna 68 3 - - 9.611 201 
Ísfiskur, annar 9.692 1.276 23.473 5.578 34.912 11.444 
Freðfiskur 92.680 33.504 107.189 59.998 114.496 91.182 
Rækjur og humar, fryst 2.180 2.664 2.267 4.144 2.042 5.724 
Hrogn, hraðfryst 2.323 523 1,3.133 1.401 5.014 3.658 
Þorskalýsi, kaldhreinsað 1.063 154 1.414 284 1.419 545 
Þorskalýsi, ókaldhreinsað 1.784 187 1.075 174 1.137 271 
Matarhrogn, söltuð 3.732 1.329 2.764 1.355 2.930 1.986 
Beituhrogn, söltuð 315 51 327 65 494 122 
Saltsíld 10.482 2.023 15.403 4.189 20.047 7.780 
Freðsíld 1.587 288 3.697 830 8.297 2.959 
Fryst loðna 4.267 610 98 22 8.851 2.692 
Loðnulýsi 66.736 5.198 68.486 7.499 87.433 11.119 
Karfalýsi 414 31 716 74 182 21 
Hvallýsi 2.216 243 802 90 2.734 483 

29.775 2.513 42.183 4.528 39.213 5.037 
Síldarmjöl 241 21 94 11 860 116 
Loðnumjöl 113.943 9.519 152.150 17.157 161.250 21.367 
Karfamjöl 1.023 83 1.003 103 2.184 288 
Hvalkjöt, fryst 3.597 642 3.976 1.106 4.195 2.371 
Fiskúrgangur, frystur 10 4 2.938 98 

579 
2.519 141 

Ýmsar sjávarafurðir 9.210 922 5.411 
98 

579 4.550 2.870 

Sjávarafurðir, samtals 398.238 75.128 487.159 134.658 564.116 208.010 

Landbúnaðarvörur: 
Kindakjöt, fryst 
Ostur 
Ull 
Gærur, saltaðar 
Ýmsar landbúnaðarvörur 

Landbúnaðarvörur, samtals 

Afurðir af ferskvatnsveiði, selveiði, 
œðarvarpi o. fl 

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

Iðnaðarvörur, samtals 

4.639 1.350 4.544 2.176 4.952 3.417 
1.231 329 2.084 846 2.894 1.638 

237 95 283 180 583 543 
547 148 202 116 371 281 

1.892 474 2.344 758 2.025 1.248 

8.546 2.396 9.457 4.076 10.825 7.127 

33 172 69 280 55 417 

Aðrar vörur 

597 1.093 735 1.948 734 3.280 
424 606 653 1.471 621 2.041 
498 2.406 329 2.764 475 5.753 

20.985 830 20.020 1.226 21.288 1.809 
74.245 14.933 77.349 23.652 76.225 37.455 

1.702 1.207 1.816 2.000 1.832 3.052 
3.330 1.268 5.325 1.774 19.370 6.769 

101.781 22.343 106.227 34.835 120.545 60.159 

25.338 1.849 25.503 2.437 38.032 2.739 

Alls 533.936 101.888 628.415 176.286 733.573 278.452 
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2. tafla. Útflutningur ísfisks og frysts humars og hrogna 1977-1979. 

1977 1978 1979 

Magn í Verð í Magn í Verð í Magn í Verð í 

Ísfiskur: 
tonnum millj. kr. tonnum millj. kr. tonnum millj. kr. 

Ísfiskur: 
Danmörk 350 49 2.614 151 7.284 191 
Færeyjar 2.654 226 1.574 189 2.941 122 
Bretland 309 58 13.599 3.471 23.648 8.234 
Vestur-Þýskaland 5.838 809 7.393 1.687 10.371 2.905 
Önnur lönd 610 136 620 120 278 193 

Samtals 9.761 1.278 25.800 5.618 44.522 11.645 

Frystur humar: 
Bretland _ - 6 10 -

Ítalía 24 22 43 88 73 218 
Sviss 23 56 17 75 34 257 
Bandaríkin 744 1.200 587 1.530 296 1.398 
Önnur lönd 3 2 - 1 - -

Samtals 793 1.280 653 1.704 403 i .873 

Fryst hrogn: 
Bretland 69 
Danmörk 359 
Svíþjóð 197 
Frakkland 71 
Japan 1.627 
Önnur lönd 

Samtals 2.324 

22 61 36 198 163 
69 570 162 936 432 
39 99 24 - -

33 98 79 120 133 
360 2.282 1.094 3.750 2.921 - 23 6 10 9 

523 3.133 1.401 5.014 3.658 

f rystum fiskflökum 1979 var rúm 113 þús-
und tonn, og er það um 15% aukning 
miðað við 1978. Birgðir í árslok 1978 voru 
16.520 tonn, en í árslok 1979 námu þær 
22.701 tonni. U m 76% af útf lut tum freð-
fiskflökum fóru til Bandaríkjanna, og þar 
er verðið líka bæst eða um 8% hærra en 
markaðsverð í Bretlandi, sem er næst-
stærsti markaðurinn með um 13,8%. Út-
flutningur á heilfrystum fiski nam 2,6 
milljörðum króna 1979, og er það 6,9% 
aukning verðmætis miðað við 1978. Verð 
á tonn hækkaði u m 9,4% 1979 miðað við 
1978. 

Útf lutningur á óverkuðum saltfiski jókst 
um 10% 1979, annað árið í röð. Verðmæti 
útflutningsins 1979 var 27.3% meira en 
1978. Verð pr. tonn var 15,5% hærra 1979 
en 1978. Birgðir óverkaðs saltfisks námu 
600 tonnum í árslok 1979 og höfðu minnk-
að um 3.400 tonn á árinu. Alls voru f ram-

leidd 37.614 tonn á árinu 1979 og flutt 
út fyr i r 41 milljarð kr. 

Útflutningur á fullverkuðum saltfiski 
1979 nam tæpum tveim milljörðum kr., og 
hafði verð hækkað u m 3,2% frá 1978. 

Á árinu 1979 var framleit t 4.481 tonn 
af skreið, en 1978 voru framleidd 699 
tonn. Flutt voru út 3.281 tonn 1979 og var 
það 52% minna magn en 1978, þannig að 
verð á tonn hækkaði á milli áranna um 
7,3%. Í árslok 1979 voru skreiðarbirgðir 
um 1.500 tonn, og höfðu þær aukist um 
1.200 tonn frá árslokum 1978. 

Útf lutningur á loðnumjöli nam 21.482 
mill jónum króna á árinu 1979. Eru það 
6,5% minni verðmæti en 1978 þrátt fyr ir 
6,5% magnaukningu milli áranna 1978 
og 1979. Verð á tonn lækkaði því um 
12,2% milli áranna. Framleiðsla loðnu-
mjöls nam 166.823 tonnum 1979. Birgðir í 

árslok 1979 námu 10.764 tonnum. 
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3. tafla. Útflutningur freðfisks og frystrar rœkju 1977-1979. 

1977 1978 1979 

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

Heilfrystur fiskur, annar en síld og loðna: 
Bandaríkin 490 120 305 131 361 277 
Sovétríkin 3.144 372 2.502 421 3.813 917 
Bretland 925 168 2.098 539 1.537 659 
Vestur-Þýskaland 1.034 194 1.258 335 601 209 
Belgía 137 35 129 49 289 171 
Ítalía 78 12 47 11 27 8 
Önnur lönd 1.347 273 1.087 336 632 367 

Samtals 7.155 1.174 7.426 1.822 7.260 2.608 

Fryst fiskflök: 
Bandaríkin 67.475 27.522 77.312 46.509 81.730 70.539 
Sovétríkin 9.634 2.439 6.772 2.777 8.227 4.700 
Tékkóslóvakía 116 20 _ _ _ _ 
Bretland 5.866 1.929 11.711 6.449 14.847 11.856 
Vestur-Þýskaland 795 211 2.143 908 1.116 698 
Belgía 453 144 693 286 851 478 
Önnur lönd 147 65 33 21 466 303 

Samtals 84.486 32.330 98.664 56.950 107.237 88.574 

Fryst rœkja: 
Bretland 389 382 533 728 534 1.350 
Noregur 129 137 87 145 28 81 
Danmörk 138 155 481 819 307 757 
Svíþjóð 488 438 198 210 439 773 
Vestur-Þýskaland 163 181 151 274 237 649 
Önnur lönd 81 91 164 264 95 242 

Samtals 1.388 1.384 1.614 2.440 1.640 3.852 

Á árinu 1979 var flutt út loðnulýsi 
fy r i r 11 milljarða kr., og er það 11,2% 
aukning miðað við 1978. Að magni til nam 
aukningin 28,0% milli 1978 og 1979. 
Birgðir í árslok 1979 námu 27.766 tonnum, 
framleiðsla ársins var 95.093 tonn. 

Meðalverð á tonn af fiskimjöli lækkaði 
um 10,4% milli áranna 1978 og 1979. 
Verðmæti útflutnings minnkaði um 14,1% 
milli sömu ára og magn u m 4,1%. Fram-
leiðsla fiskimjöls nam 42.358 tonnum. 
Birgðir í árslok 1979 námu 1.962 tonnum, 
og minnkuðu birgðir um 961 tonn á árinu. 

Af öðrum útflutningi sjávarvara má 
nefna útflutning á f rys tum humri , en 
hann n a m 1.873 mill jónum króna 1979, 
verð á tonn var 33,0% hærra en 1978, 
en magn dróst saman um 38,3%. Útflutn-

ingur á frystr i ræk ju n a m 3.852 milljónum 
kr. Magnið var svipað 1978 og 1979. Verð 
á tonn hækkaði um 16%. Útflutningur 
á f rystum hrognum jókst um 60% að 
magni til milli 1978 og 1979, en 95% að 
verðmæti. Verð á tonn hækkaði því um 
21,8%. Útflutningur á söltuðum matar-
hrognum jókst um 333 tonn milli áranna 
1978 og 1979. Verð var óbreytt. Útfluin-
ingur á saltsíld nam 20 þúsund tonnum 
árið 1979, og er það 30% meira en 1978 
að magni til. Verð á tonn hækkaði u m 
6,6%. 

Fluttar voru út landbúnaðarafurðir fyrir 
7,1 milljarð króna 1979, er það 30,6% 
verðmætisaukning miðað við 1978. Birgð-
ir í árslok námu 3,5 milljörðum króna. 

Útflutningur iðnaðarvara jókst að magni 
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4. tafla. Útflutningur á saltfiski, söltuðum þunnildum 
og söltuðum matarhrognum 1977-1979. 

1977 1978 1979 

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

Fullverkaður saltfiskur: 
millj. kr. 

Brasilía 740 203 1.137 529 1.102 640 
Portúgal 302 99 30 12 810 492 
Panama 117 30 176 81 296 177 
Frakkland - 4 2 277 199 
Zaire 395 120 625 263 348 211 
Önnur lönd 116 38 84 38 319 240 

Samtals 1.670 490 2.056 925 3.152 1.959 

Óverkaður saltfiskur: 
Bretland 303 62 454 137 700 315 
Grikkland 4.291 1.210 4.036 1.689 4.661 3.184 
Ítalía 3.533 1.199 5.441 2.681 7.160 5.540 
Portúgal 19.074 5.109 17.833 6.765 16.054 8.588 
Spánn 6.252 2.077 8.978 4.393 11.354 8.766 
Önnur lönd 294 69 480 163 1.085 586 

Samtals 33.747 9.726 37.222 15.828 41.014 26.979 

Söltuð fiskflök, þunnildi o. fl.: 
Ítalía 53 15 146 72 343 335 
Vestur-Þýskaland 2.340 691 2.237 1.135 1.925 1.296 
Önnur lönd 3 1 - - 0 1 

Samtals 2.396 707 2.383 1.207 2.268 1.632 

Söltuð matarhrogn: 
Danmörk 1.059 479 979 636 803 736 
Svíþjóð 1.650 450 1.312 434 1.398 688 
Vestur-Þýskaland 290 131 178 117 91 85 
Grikkland 304 77 416 94 694 208 
Frakkland 109 50 113 72 182 163 
Önnur lönd 320 143 93 67 256 228 

Samtals 3.732 1.330 3.091 1.420 3.424 2.108 

til u m 13,5% 1979 miðað við 1978, en 
29%, sé talað u m verðmæti. 

Útf lutningur áls 1979 jókst að verðmæti 
u m 18,3% miðað við 1978, þrátt fyr ir að 
útflutningsmagn í tonnum haf i minnkað 
um 1,5%, verð á tonn hefur því hækkað 
milli áranna um 20%. 

Útflutningur á kisilgúr jókst um 1.268 
tonn 1979 miðað við 1978, verð á tonn 
hækkaði um 3,6% milli áranna. U m 50% 
af kísilgúr eru flutt út til V-Þýskalands, 
Bretlands og Ítalíu. 

Útf lutningur á prjónavörum til Rúss-
lands og annarra landa nam 5,7 milljörð-
u m króna 1979 og jókst að magni til um 
44,4% miðað við 1978. 

Eins og áður sagði nam útflutningur kís-
iljárns 3.312 milljónum króna árið 1979, 
birgðir í árslok námu einum milljarði kr. 

Hér að f raman hefur verið gefið yfirlit 
yfir útf lutning helstu framleiðsluvara Is-
lendinga á árinu 1979. Frekari sundurlið-
un er að f inna í meðfylgjandi töflum, en 
þá skv. skráðu gengi á hver jum tíma. 
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5. tafla. Útflutningur á skreið 1977-1979. 

1977 1978 1979 

Í t a l í a 
Nigería . . . 
Kamerún . 
Noregur . . 
Önnur lönd 

Samtals 

Magn i 
tonnum 

Verð í 
millj. kr. 

Magn í 
tonnum 

Verð i 
millj. kr. 

Magn í 
tonnum 

Verð í 
millj. kr. 

488 428 666 808 786 1.534 
2.574 1.964 5.373 5.669 1.223 1.739 

- - 727 788 9 12 
- - - - 851 1.148 

25 23 133 148 412 630 

3.087 2.415 6.899 7.413 3.281 5.063 

6. tafla. Útflutningur á fiskimjöli 1977-1979. 

1977 1978 1979 

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

Þorskmjöl og karfamjöl: 
millj. kr. 

Danmörk 202 18 628 66 389 47 
Svíþjóð 1.374 116 528 64 580 89 
Bretland 12.076 1.012 14.352 1.497 13.433 1.658 
Holland 2.158 190 1.243 134 519 67 
Pólland 5.792 466 1.728 203 4.327 578 
Belgía 125 11 1.279 133 1.322 159 
Vestur-Þýskaland 1.406 114 3.636 364 2.013 256 
Finnland 3.116 281 7.182 765 5.767 757 
Önnur lönd 5.071 439 12.610 1.405 13.047 1.714 

Samtals 31.318 2.647 43.186 4.631 41.397 5.325 

Innflutningsverslunin 
Verðmæti innflutnings 1979 nam 291 

milljarði króna. Verðmætisaukning milli 
áranna 1978 og 1979 nemur 18%. Áður 
hefur verið getið u m þátt olíuverðhækkana 
í þessari aukningu, og verður það ekki end-
urtekið hér. Í 20. töflu er skipting inn-
flutnings eftir vörudeildum, en í 18. töflu 
er hlutfallsleg skipting innflutnings eftir 
notkun 1977—1979. 

Á árinu 1979 voru f lut tar inn neyslu-
vörur fy r i r 95,4 milljarða kr., er um 5,2% 
aukningu frá árinu áður að ræða. Hlutdeild 
neysluvara í heildarinnflutningi var 36,8% 
1978 og minnkaði í 32,8% 1979. Innflutn-
ingur óvaranlegra neysluvara jókst um 
8,6%, meðan innflutningur varanlegra 
neysluvara og fólksbíla og bifhjóla minnk-
aði u m 2 % og 6%, miðað við 1978. Inn-
f lutningur hrávara jókst um 9,4% 1979 
miðað við 1978. 

Hlutur rekstrarvara í heildarinnflutn-
ingi jókst úr 32,8% 1978 í 39,3% 1979, 
eingöngu vegna hækkunar á heimsmark-
aðsverði olíu, en hlutur eldsneytis og 
smurningsolía í heildarinnflutningi jókst 
ú r 11,6% 1978 í 19,2% 1979. Alls voru 
f lut tar inn rekstrarvörur fyr i r 114,5 millj-
arða kr. 1979, er það 41,6% meira en 
1978. Innflutningur til álbræðslu 1979 var 
svipaður og 1978, en aukning varð á inn-
flutningi rekstrarvara til landbúnaðarins 
um 25%. Alls voru fluttar inn rekstrar-
vörur 1979 til álbræðslu fyr i r 16,9 millj-
arða kr., til landbúnaðar fy r i r 9,9 millj-
arða kr. og til fiskveiða fyr i r 7 milljarða 
kr., sem er aðeins minna en flutt var inn 
1978. Innflutningur á rekstrarvörum til 
fiskiðnaðar jókst um 10% frá 1978 og nam 
4,3 milljörðum kr. Innf lutningur á elds-
neyti og smurningsolíum nam 56 milljörð-
u m kr. 1979, og nam verðmætisaukningin 
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7. tafla. Útflutningur á þorskalýsi 1977-1979. 

1977 1978 1979 

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

Kaldhreinsað: 
millj. kr. 

Bandaríkin 355 48 268 55 344 141 
Brasilía 153 21 153 32 178 62 
Kolombía 140 20 108 21 167 58 
Venesúela 90 12 116 23 61 19 
Mexíkó 72 11 175 36 80 28 
Tékkóslóvakía 28 4 39 9 59 27 
Vestur-Þýskaland - 138 30 250 95 
Önnur lönd 224 38 417 78 280 115 

Samtals 1,063 
Ókaldhreinsað: 
Vestur-Þýskaland 50 
Bretland 728 
Holland 22 
Finnland 134 
Sviss 101 
Danmörk 171 
Frakkland 361 
Bandaríkin 98 
Önnur lönd 119 

Samtals 1.784 

154 1.414 284 1.419 545 

6 37 8 173 31 
78 733 106 379 84 

z 
17 121 24 132 41 
12 87 20 94 30 
16 - - 20 5 
33 - - 218 47 
11 43 8 69 20 
8 54 8 52 13 

183 1.075 174 1.137 271 

8. tafla. Ú t f lu tn ingur hvalafurða 1977-1979. 

1977 1978 

Hvalkjöt, fryst: 
Japan 
Önnur lönd 

Samtals 

Hvallýsi: 
Vestur-Þýskaland 
Bretland 
Holland 
Önnur lönd 

Samtals 

Hvalmjöl: 
Spánn 
Finnland 
Japan 

1979 

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

3.553 628 3.976 1.106 4.195 2.371 
44 14 - - - -

3.597 642 3.976 1.106 4.195 2.371 

802 90 913 128 
- - - - 600 116 

1.782 195 _ _ 621 123 
435 48 - - 600 116 

2.217 243 802 90 2.734 483 

721 76 
1.131 80 - _ - -

_ _ - - 582 56 

Samtals 1.131 80 721 76 582 56 
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9. tafla. Útflutningur á loðnulýsi og loðnumjöli 1977-1979. 

1977 1978 1979 

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

Loðnulýsi: 
millj. kr. 

Bretland 49.089 3.866 46.744 5.122 51.832 6.668 
Holland 13.782 1.038 9.657 1.004 22.551 2.828 
Vestur-Þýskaland 1.918 145 6.913 802 9.044 1.097 
Noregur - _ 4.448 489 2.194 300 
Önnur lönd 1.947 148 920 100 2.312 296 

Samtals 66.736 5.197 68.682 7.517 87.933 11.189 

Loðnumjöl: 
Danmörk 2.060 174 80 10 553 71 
Finnland 14.117 1.140 20.518 2.249 22.931 3.108 
Svíþjóð - _ 910 111 1.352 164 
Bretland 15.249 1.275 20.000 2.232 51.056 6.599 
Júgóslavía 2.980 252 18.606 2.295 14.521 1.879 
Pólland 28.788 2.395 19.754 2.196 11.871 1.595 
Ungverjaland 4.765 396 4.791 549 2.000 252 
Rúmenía _ _ 1.761 211 16.922 2.131 
Vestur-Þýskaland 9.304 792 12.567 1.382 3.000 357 
Önnur lönd 36.680 3.092 53.257 5.934 37.904 5.326 

Samtals 113.943 9.516 152.244 17.169 162.110 21.482 

10. tafla. Niðursoðnar og niðurlagðar sjávarafurðir 1977-1979. 

1977 1978 1979 

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

Danmörk 35 30 38 43 38 49 
Noregur 46 24 5 3 92 130 
Bretland 40 18 158 82 70 88 
Frakkland 34 32 27 37 42 99 
Sovétríkin 1.125 836 1.040 1.136 625 966 
Tékkóslóvakía 142 69 30 26 46 59 
Bandaríkin 168 103 118 100 309 415 
Austur-Þýskaland 21 28 21 39 - -

Vestur-Þýskaland 51 38 274 436 528 1.127 
Önnur lönd 40 27 105 98 82 119 

Samtals 1.702 1.205 1.816 2.000 1.832 3.052 

11. tafla. Útflutningur á frystu kindakjöti 1977-1979. 

1977 1978 1979 

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

Kindakjöt, fryst: 
Færeyjar 750 224 620 326 813 654 
Noregur 2.377 779 2.869 1.476 2.875 2.052 
Svíþjóð 650 188 661 242 692 392 
Danmörk 445 109 291 101 413 236 
Önnur lönd 417 50 103 30 159 83 

Samtals 4.639 1.350 4.544 2.175 4.952 3.417 
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12. tafla. Útflutningur á söltuðum gœrum og ull 1977-1979. 

1977 1978 1979 

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

Saltaðar sauðagœrur: 
millj. kr. 

Svíþjóð 74 32 161 109 179 202 
Pólland 323 98 _ _ _ 
Vestur-Þýskaland - _ _ _ 84 16 
Önnur lönd 150 18 40 6 108 63 

Samtals 547 148 201 115 371 281 

Ull: 
Vestur-Þýskaland 98 48 160 111 345 343 
Bandaríkin 4 3 - _ 3 4 
Færeyjar 14 8 1 1 - _ 
Bretland 116 36 107 62 227 191 
Önnur lönd 5 1 15 6 8 5 

Samtals 237 96 283 180 583 543 

13. tafla. Útflutningur á loðsútuðum skinnum og húðum 1977-1979. 

1977 1978 1979 

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

Finnland 100 179 147 384 145 617 
Bandaríkin 23 47 18 59 19 99 
Vestur-Þýskaland . . . 20 47 30 95 34 162 
Bretland 8 17 10 32 11 42 
Pólland 310 496 293 634 249 921 
Frakkland 19 36 9 25 15 59 
Svíþjóð 44 93 143 394 157 790 
Önnur lönd 72 .178 85 325 104 590 

Samtals 597 1.092 735 1.948 734 3.280 

14. t a f l a . Útflutningur á ullarteppum 1977-•1979. 

1977 1978 1979 

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

Rússland 172 247 167 372 114 358 
Önnur lönd 8 17 27 93 39 196 

Samtals 179 264 194 465 153 554 
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15. tafla. Útflutningur á prjónavörum 1977-1979. 

1977 1978 1979 

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

Rússland 270 959 11 454 172 1.276 
Bandaríkin 79 550 96 765 74 1.161 
Danmörk 15 109 29 289 28 427 
Önnur lönd 134 788 127 1.256 201 2.889 

Samtals 498 2.406 329 2.764 475 5.753 

16. tafla. Útflutningur á kísilgúr 1977-1979. 

1977 1978 1979 

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

Danmörk 1.096 39 999 55 1.337 107 
Vestur-Þýskaland 6.634 301 5.240 358 5.762 568 
Bretland 2.161 86 3.302 219 2.148 218 
Tékkóslóvakía 1.853 62 1.091 54 674 52 
Frakkland 2.100 79 2.086 128 3.238 211 
Holland 672 29 590 45 651 72 
Austurríki 90 4 - - 608 41 
Belgía 852 33 1.140 75 1.396 134 
Ítalía 2.241 74 1.937 91 1.809 126 
Svíþjóð 381 15 365 20 280 23 
Ungverjaland 459 15 487 26 373 30 
Önnur lönd 2.448 93 2.783 155 3.012 227 

Samtals 20.985 830 20.020 1.226 21.288 1.809 

17. tafla. Útflutningur á áli og álmelmi 1977-1979. 

1977 1978 1979 

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

Bretland 23.965 5.013 22.153 6.874 20.219 10.289 
Vestur-Þýskaland 12.044 2.408 12.517 3.922 18.892 9.132 
Sviss 13.480 2.736 17.258 5.512 18.679 8.904 
Frakkland 457 105 _ - 9.673 4.669 
Ítalía 2.003 369 - _ 3.036 1.536 
Kína 11.006 2.170 11.571 2.853 - -

Pólland 2.984 571 2.587 790 2.172 1.098 
Önnur lönd 6.306 1.560 11.263 3.701 3.554 1.827 

Samtals 72.245 14.932 77.349 23.652 76.225 37.455 
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f rá 1978 98%. Magnaukning milli áranna 
var hins vegar ekki nema 6%. 

Fluttar voru inn f járfest ingarvörur fyr i r 
81.3 milljarða kr. 1979, og eru það 27,9% 
af heildarinnflutningi. Áður hefur verið 
gerð grein fyr i r innflutningi skipa og flug-
véla, þannig að það verður ekki endurtekið 
hér. Innflutningur á öðrum flutningstækj-
um dróst saman u m 12,7% 1979 miðað 
við 1978. Alls voru flutt inn önnur flutn-
ingstæki fyr i r 3,9 milljarða kr. 1979. Inn-
f lutningur véla og verkfæra nam 29 millj-
örðum kr. 1979, og var það nánast óbreytt 
frá 1978. Innf lutningur á öðrum ful lunn-
um fjárfest ingarvörum var fyr i r 13,6 millj-
arða kr. Innf lutningur á byggingarefni og 
efni til mannvirkjagerðar var fyr i r 18,7 
milljarða kr. 1979, og er það 14,7% meira 
en 1978. Innf lutningur á öðru efni jókst 
um 19,2% 1979 f rá 1978. 

Sú flokkun, sem hér hefur verið farið 
eftir og unnin er ú r skýrslum Hagstofu 
Íslands, er nokkrum vandkvæðum bund-

in og ekki alveg nákvæm. Orsökin er sú, 
að oft er erfitt að skipa vörutegundum í 
einstaka flokka, og þá er sú leið far in að 
skipa vörum í þann flokk, þar sem notkun 
þeirra er mest. 

18. tafla. Skipting innflutnings eftir notkun 
1977-1979. 

1977 1978 1979 
% % % 

Innflutningur alls, c.i.f 100,0 100,0 100,0 

Neysluvörur 32,3 36,8 32,8 
Fullunnar . 24,9 28,6 25,2 
Óvaranlegar 15,6 17,7 16,3 
Varanlegar 5,7 6,9 5,7 
Fólksbifreiðar og bifhjól . 3,6 4,0 3,2 
Hrávörur 7,3 8,2 7,6 

Rekstrarvörur 33,6 32,8 39,3 
Til álbræðslu 6,1 7,0 5,8 
Til landbúnaðar 3,4 3,2 3,4 
Til fiskveiða 3,4 2,9 2,4 
Til fiskiðnaðar 2,1 1,6 1,5 
Til annars 6,2 6,5 7,0 

Eldsneyti og smurningsolíur . . 12,4 11,6 19,2 
Bensín, annað en flugvélab. . 1,8 2,0 3,3 
Annað 10,6 9,6 15,9 

Fjárfestingarvörur 34,1 30,5 27,9 
Fullunnar 24,7 21,7 19,4 

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

Byggingarefni og efni til mann-
virkjagerðar 7,4 6,6 6,4 

Annað efni til framleiðslu á fjár-
festingarvörum 2,0 2,1 2,1 

19. tafla. Innflutningur nokkurra vörutegunda 1977-1979. 
( Verð í millj. kr. miðað við skráð gengi á hverjum tíma.) 

(Magn í tonnum, nema annars sé getið.) 

1977 1978 1979 

Magn Verð Magn Verð Magn Verð 

Kornvörur til manneldis 12.767 844 13.490 1.377 13.847 1.922 
Fóðurvörur 71.194 2.495 73.460 3.535 84.918 6.053 
Sykur 10.030 630 9.982 893 10.607 1.422 
Kaffi 1.780 1.800 1.928 2.373 2.558 3.764 
Salt 48.478 329 56.615 568 48.612 851 
Bensín 163.456 4.378 181.756 7.263 160.275 16.179 
Brennsluolía o. fl 445.557 9.627 416.456 12.711 470.486 36.696 
Timbur (þús. teningsfet") 74.792 2.616 76.957 3.744 74.012 5.523 
Hjóladráttarvélar (stk.) 617 576 595 779 587 1.234 
Fólks- og jeppabifreiðar (stk.) 7.000 4.527 7.875 7.753 7.262 9.692 
Vöru- og almenningsbifreiðar (stk.) . . . 558 1.162 775 2.555 693 2.924 
Flugvélar (stk.) 12 758 20 190 25 777 
Fiskiskip (stk.) 15 5.857 7 5.111 7 4.438 
Önnur skip (stk.) 4 271 - - 4 4.698 
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20. tafla. Innfluttar vörur eftir vörudeildum 1976-1979. 

(Flokkað samkvœmt vöruflokkun Sameinuðu þjóðanna. Upphæðir Í millj. kr. á gengi hvers árs). 

1976 1977 1978 1979 

Kjöt og kjötvörur _ _ 0,4 2,1 
Mjólkurafurðir og egg 2,1 4,0 8,8 13,5 
Fiskur og fiskmeti 282,2 323,4 338,7 382,6 
Korn og kornvörur 2.240,3 2.318,2 3.394,1 5.290,2 
Ávextir og grænmeti 2.120,1 2.520,3 3.907,0 5.581,7 
Sykur og sykurvörur 1.020,5 842,5 1.253,8 2.016,6 
Kaffi, te, kakó og kryddvörur 1.441,3 2.512,8 3.507,0 5.372,3 
Skepnufóður (annað en ómalað korn) 1.487,1 1.577,2 2.382,6 3.962,6 
Ýmiss konar matvörur o. fl 424,7 511,8 990,0 1.636,0 
Drykkjarvörur 483,5 589,1 1.111,4 1.638,5 
Tóbak og tóbaksvörur 843,6 895,8 1.417,2 2.267,3 
Húðir, skinn og óverkuð loðskinn 10,1 13,0 41,1 34,1 
Olíufræ, olíuhnetur og olíukjarni 3,8 6,6 9,2 18,5 
Hrágúm 8,4 11,3 21,0 28,2 
Trjáviður og korkur 1.853,1 2.626,3 3.763,3 5.553,6 
Spunaefni, óunnið og úrgangur 240,9 567,7 725,6 970,3 
Náttúrulegur áburður og jarðefni, óunnið (að undan-

1.565,0 skildum kolum, olíu o. fl.) 592,1 534,2 848,0 1.565,0 
Málmgrýti og málmúrgangur 3,4 3.642,1 6.587,0 8.561,0 
Hrávörur úr dýra- og jurtaríkinu o. fl 196,5 275,8 495,9 756,2 
Eldsneyti, smurningsolíur og skyld efni 10.508,0 15.532,2 21.704,5 57.177,2 
Dýra-, jurtaolíur (ekki ilmolíur) og feiti 323,3 507,2 726,0 1.213,9 
Efni og efnasambönd 4.881,7 377,9 651,2 1.047,0 
Koltjara og hráefni frá kolum, steinolíu og náttúrulegu 

gasi 16,9 1.122,4 1.379,2 2.538,3 
Sútunar-, litunar- og málunarefni 480,3 603,1 1.001,7 1.348,7 
Lyf og lyfjavörur 1.001,6 1.296,7 2.410,1 3.490,4 
Ilmolíur, ilmefni, snyrtivörur, fægi- og hreinsunarefni 594,6 762,9 1.334,7 2.055,2 
Tilbúinn áburður 1.157,2 1.238,7 1.611,9 2.623,2 
Sprengiefni og ýmsar efnavörur 2.257,8 2.684,8 4.345,4 7.533,7 
Leður, leðurvörur, verkuð loðskinn 101,8 179,3 261,6 421,7 
Gúmvörur 853,7 1.373,4 2.223,1 2.704,2 
Trjá- og korkvörur (nema húsgögn) 1.674,5 2.460,2 3.937,1 6.171,6 
Pappír, pappi og vörur úr honum 2.789,2 3.333,7 5.307,5 8.024,2 
Garn, álnavara, vefnaðarmunir o. þ. h 3.705,0 5.556,4 8.713,8 12.184,2 
Vörur úr ómálmkenndum jarðefnum 1.450,2 1.875,4 3.164,2 4.646,2 
Silfur, platína, gimsteinar og gullmunir 546,9 868,0 1.667,3 2.051,9 
Ódýrir málmar 2.857,8 3.759,3 5.761,2 8.966,1 
Málmvörur 3.152,2 4.692,7 7.654,9 11.061,8 
Vélar, aðrar en rafmagnsvélar 8.259,0 11.395,2 19.337,2 26.257,3 
Rafmagnsvélar og áhöld 9.114,7 10.482,6 18.180,0 24.355,5 
Flutningstæki 8.358,4 18.038,8 18.236,3 26.106,2 
Tilhöggvin hús, hreinlætis-, hitunar- og ljósabúnaður . 509,7 684,7 1.154,8 1.698,8 
Húsgögn 524,3 1.282,0 2.790,8 3.934,0 
Munir til ferðalaga, handtöskur o. fl 120,5 201,1 408,5 592,8 
Fatnaður 2.295,1 3.652,2 6.422,6 9.151,0 
Skófatnaður 892,1 1.194,0 1.955,7 2.877,6 
Vísindaáhöld, mælitæki, ljósmyndavörur og sjóntæki, 

5.470,3 úr og klukkur 1.311,5 2.189,0 4.140,4 5.470,3 
Ýmsar unnar vörur o. fl 2.641,2 3.767,4 6.755,8 9.587,5 
Vörur og viðskipti, ekki flokkuð eftir tegund 26,5. 85,7 . 280,3 366,4 

Samtals 85.659,6 120.969,1 184.320,6 291.307,2 
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21. tafla. Viðskipti við einstök lönd 1977-1979. 

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

Í millj. kr. 1977 1978 1979 1977 1978 1979 

Alls 120.969 184.321 291.307 101.889 176.286 278.452 

EFTA 24.850 40.785 66.225 14.895 22.820 38.028 
Austurríki 603 1.296 1.303 37 77 222 
Finnland 2.263 4.132 7.016 2.016 3.992 5.586 
Noregur 12.057 15.363 24.602 1.854 2.679 5.412 
Portúgal 343 677 7.501 5.719 7.188 9.808 
Sviss 1.119 1.975 3.796 2.865 5.893 9.860 
Svíþjóð 8.465 17.342 22.007 2.404 2.991 7.140 

EBE 57.207 
Belgía 3.054 
Bretland 13.289 
Danmörk 12.367 
Frakkland 3.813 
Holland 9.201 
írland 264 
Ítalía 2.736 
Luxemborg 135 
Vestur-Þýskaland 12.348 

Austur-Evrópa 14.859 
Austur-Þýskaland 320 
Búlgaría 14 
Pólland 2.711 
Rúmenía 47 
Rússland 10.885 
Tékkóslóvakía 851 
Ungverjaland 31 

Önnur Evrópulönd 917 
Færeyjar 321 
Grikkland 14 
Júgóslavía 32 
Spánn 522 
Tyrkland 28 

Norður-Ameríka 8.311 
Bandaríkin 7.963 
Kanada 348 

Ástralía 3.717 
Brasilía 1.724 
Ísrael 133 
Japan 3.852 
Kína 169 
Nígería 9 
Panama 109 
Önnur lönd 5.112 

86.815 135.318 30.601 56.519 107.507 
4.679 10.036 1.625 1.452 1.537 

19.812 32.532 14.745 29.822 53.356 
18.313 25.798 2.000 3.385 5.125 
4.045 6.692 682 1.457 8.061 

14.226 22.362 1.951 1.827 5.102 
384 525 42 104 775 

4.092 6.013 2.447 4.449 10.101 
224 147 10 39 116 

21.040 31.213 7.099 13.984 23.334 

18.875 36.863 12.370 13.597 22.576 
631 759 171 39 215 

24 37 - - -

1.337 1.664 4.026 4.670 5.828 
37 92 34 237 2.357 

15.572 32.622 7.178 6.941 10.805 
1.238 1.605 491 941 2.699 

36 84 470 769 672 

1.229 1.639 5.279 10.925 15.615 
31 30 743 967 1.358 
17 42 1.476 1.862 3.430 
74 72 560 2.821 1.980 

1.065 1.435 2.146 4.570 8.847 
42 60 354 705 -

13.776 20.720 31.072 52.409 79.432 
13.092 19.017 30.813 51.629 77.911 

684 1.703 259 780 1.521 

5.485 8.577 49 76 82 
2.167 3.702 224 1.130 710 

196 341 - 7 
6.249 9.076 1.733 2.770 8.489 

264 455 2.170 2.853 -

6 712 2.059 6.059 2.507 
203 223 233 81 177 

8.271 7.456 1.204 7.047 3.322 

Viðskipti við einstök lönd 

Heldur voru litlar breytingar á inn-
flutningi okkar Íslendinga 1979, þegar 
litið er til þess, f rá hvaða löndum hann 
kemur. Stærsta sveiflan er á innflutningi 

f rá Rússlandi, en hann nam 32,6 millj-
örðum kr. 1979, og nemur aukningin frá 
1978 56,5%. Það er að sjálfsögðu olíuinn-
flutningurinn þaðan, sem veldur. Ef telja 
ætti upp helstu viðskiptalönd Íslendinga, 
að því er innflutning 1979 snertir, voru 
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22. tafla. Viðskipti við einstök lönd í hlutfallstölum 1976-1979. 

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

1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979 

Alls 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
EFTA 18,6 20,6 22,1 22,7 20,7 14,6 12,9 13,6 

Austurríki 0,6 0,5 0,7 0,4 0,1 0 0 0,1 
Finnland 2,0 1,9 2,2 2,4 1,7 2,0 2,3 2,0 
Noregur 8,4 10,0 8,3 8,4 2,6 1,8 1,5 1,9 
Portúgal 0,3 0,3 0,4 2,6 10,4 5,6 4,1 3,5 
Sviss 0,9 0,9 1,1 1,3 3,2 2,8 3,3 3,5 
Svíþjóð 6,4 7,0 9,4 7,6 2,7 2,4 1,7 2,6 

EBE 43,4 47,2 46,9 46,5 31,1 30,1 31,9 38,6 
Belgía 3,1 2,5 2,5 3,4 0,8 1,6 0,8 0,6 
Bretland 10,1 11,0 10,7 11,2 12,1 14,5 16,9 19,2 
Danmörk 9,5 10,2 9,9 8,9 3,1 2,0 1,9 1,8 
Frakkland 2,0 3,2 2,2 2,3 0,6 0,7 0,8 2,9 
Holland 6,1 7,6 7,7 7,7 0,8 1,9 1,0 1,8 
Írland 0,2 0,2 0,2 0,2 0 0 0,1 0,3 
Ítalía 1,5 2,3 2,2 2,1 3,2 2,4 2,5 3,6 
Luxemborg 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 
Vestur-Þýskaland 10,9 10,2 11,4 10,7 10,5 7,0 7,9 8,4 

Austur-Evrópa 13,8 12,2 10,1 12,7 10,2 12,2 7,5 8,0 
Austur-Þýskaland 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0 0 
Búlgaría 0 0 0 0 0 _ - _ 
Pólland 1,0 2,2 0,7 0,6 3,0 4,0 2,6 2,1 
Rúmenía 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,8 
Rússland 11,7 9,0 8,4 11,2 5,5 7,0 3,9 3,9 
Tékkóslóvakía 0,8 0,7 0,7 0,6 1,0 0,5 0,5 1,0 
Ungverjaland 0,1 0 0 0 0,4 0,5 0,4 0,2 

Önnur Evrópulönd 0,8 0,8 0,6 0,5 4,4 5,1 6,2 5,6 
Færeyjar 0 0,3 0 0 0,5 0,7 0,5 0,5 
Grikkland 0 0 0 0 1,2 1,4 1,1 1,2 
Júgóslvaía 0 0 0 0 0 0,6 1,6 0,7 
Spánn 0,8 0,5 0,6 0,5 2,5 2,1 2,6 3,2 
Tyrkland 0 0 0 0 0,2 0,3 0,4 -

Norður-Ameríka 10,8 6,9 7,5 7,1 29,0 30,5 29,7 28,5 
Bandaríkin 10,5 6,6 7,1 6,5 28,8 30,2 29,3 28,0 
Kanada 0,3 0,3 0,4 0,6 0,2 0,3 0,4 0,5 

Ástralía 4,4 3,1 3,0 2,9 0,1 0,1 0 0 
Brasilía 1,1 1,4 1,2 1,3 0,7 0,2 0,6 0,3 
Ísrael 0,1 0,1 0,1 0,1 - _ - 0 
Japan 4,1 3,2 3,4 3,1 1,5 1,7 1,6 3,0 
Kína 0,1 0,1 0,1 0,2 _ - 2,1 1,6 
Nígería 0 0 0 0,2 1,3 2,0 3,4 0,9 
Panama 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 
Önnur lönd 2,7 4,2 4,9 2,6 0,9 1,2 4,5 1,4 

það Bretland með 11,2% af heildarinn- fyrir 66,2 milljarða kr. 1979, og er það 
flutningi, Rússland með sömu hlutfallstölu, heldur hærr i hlutdeild í heildarinnflutn-
V-Þýskaland með 10,7% af heildarinn- ingi en áður eða 22,7%. Hlutur Efnahags-
flutningi, Danmörk með 8,9% og Noregur bandalagsins í heildarinnflutningi breytt-
með 8,4%, en alls eru þessi lönd með rúm ist lítið sem ekkert, nam 46,5% 1979. Er 
50% af heildarinnflutningi. þar aðallega u m innflutning f rá Bret-

Innflutningur f rá EFTA-löndum var landi, Danmörku, Hollandi og V-Þýska-
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landi að ræða. Áður hefur verið minnst á 
innflutning frá Rússlandi, en hann er 88% 
af innflutningi f rá A-Evrópu. Frá öðrum 
löndum er helst að nefna innflutning f rá 
Bandaríkjunum, sem nam 6,5% af heildar-
innflutningi 1979. 

Útf lutningur Íslendinga til Bretlands 
he fu r verið í stöðugri sókn undanfar in ár 
f rá því að nema 8,5% af heildarútflutningi 
1974 þar til 1979, er útf lutningur til Bret-
lands var 19,2%, og nemur aukningin frá 
1978 33,6%. Útflutningur til Portúgals 
hélt á f r am að dragast saman, var 4,1% af 
heildarútflutningi 1978, en 3,5% 1979. 
Hlutdeild útflutnings til Rússlands í heild-
arútflutningi 1979 var 3,9% eða sama 
hlutfall og 1978, en þá dróst harm saman 

um 32% miðað við 1977. Útflutningur til 
V-Þýskalands nam 8,4% af heildarútflutn-
ingi 1979, en var 7,9% 1978. Útflutningur 
til Bandaríkjanna hefur farið minnkandi 
undanfar in 3 ár, 1977 var hann 30,2% af 
heildarútflutningi, en 1978 29,3% og 
28,0% 1979. Skreiðarútflutningur til Níg-
eríu dróst saman um 5,8 milljarða kr. 
1979 miðað við 1978, þar með datt hlutur 
útflutnings til Nígeríu í heildarútflutn-
ingi ú r 3,4% 1978 í 0,9% 1979. 

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



Jakob Gunnarsson: 

Erlend lán 1979 

Erlendar lántökur á árinu 1979 voru 
56.332 millj. kr., reiknað á meðalgengi árs-
ins 1979. Afborganir erlendra lána voru 
24.451 millj. kr., þannig að erlendar lán-
tökur u m f r a m afborganir voru 31.881 
millj.kr., sem er 12,3% aukning erlendra 
lána á meðalgengi 1979. 

Vaxtagreiðslur erlendra lána á árinu 
1979 voru 24.847 millj. kr., og greiðslu-
byrði þeirra er áætluð 12,8% af útflutn-
ingstekjum, sem er nokkru lægra hlutfall 
en á árinu 1978, en þá var hún 13,1%. 

Skuldastaða erlendra lána í árslok 1979 
er 331.348 millj.kr., en var 295.657 millj. 
kr. í árslok 1978, reiknað á árslokagengi 
1979. 

Hér á eftir verður fjallað um þessa þætti 
auk annarra viðkomandi erlendum lánum 
á sambærilegan hátt og tíðkazt hefur í 
Fjármálatíðindum á undanförnum árum. 

Lántökur Íslenzka álfélagsins h / f eru að 
venju ekki taldar með í þessari grein um 
erlend lán á árinu 1979. 

Erlendar lántökur. 
Erlendar lántökur á árinu 1979 voru 

56.332 millj. kr., en voru 46.834 millj.kr. 
1978 reiknað á meðalgengi 1979. Erlendar 
lántökur á árinu 1979 eru því um 20% 
hærr i en á árinu áður. Eft i r farandi yfirlit 
sýnir skiptingu á erlendum lántökum á ár-

inu 1979 eftir helztu lántakendum, borið 
saman við sambærilegar tölur 1978 í millj. 
kr.: 

Opinberir aðilar 
Lánastofnanir 
Einkaaðilar 
Erlendar lántökur, alls 

1979 
32.502 
10.882 
12.948 
56.332 

1978 
23.347 
11.589 
11.898 
46.834 

Þess ber að geta, að hér er um nettólán-
tökur að ræða, þar sem lántökur vegna sér-
stakrar endurgreiðslu eldri lána hafa verið 
dregnar frá, en þær voru 23.101 millj.kr. 
á árinu 1979, reiknað á meðalgengi ársins. 

Umsamin lán, en ónotuð í árslok 1979, 
eru talin nema 37.971 millj.kr. (42.952 
millj.kr. á árslokagengi), en sambærileg 
tala í árslok 1978 var 36.161 millj.kr. 

Innkomin lán, vaxtagreiðslur og afborg-
anir eru sýnd í 1. töflu, flokkuð eftir gjald-
eyristegundum, og í 2. töflu eru þau flokk-
uð nánar á helztu lántakendur. 

Hér á eftir verður getið helztu lána, sem 
samið var u m og notuð á árinu 1979. 

Lán ríkissjóðs og ríkisstofnana. 
Lántökur ríkissjóðs og ríkisstofnana voru 

alls 19.973 millj.kr., þar af voru 3.607 
millj.kr. notaðar til sérstakrar endur-
greiðslu eldri lána ríkissjóðs vegna hluta-
f járf ramlags til íslenzka járnblendifélags-
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I. tafla. Hreyfing langra erlendra lána 1979 eftir tegundum gjaldmiðla. 

Innkomin lán Vaxtagreiðslur Afborganir 

Opinb. Lána- Einka- Opinb. Lána- Einka- Opinb. Lána- Einka-
Í millj. kr. aðilar stofn. aðilar Samt. aðilar stofn. aðilar Samt. aðilar stofn. aðilar Samt. 
Mynttegundir: 

stofn. 

Lán í Bandaríkjunum í íslenzkum kr - - - - - 5 _ 5 - 25 _ 25 
Lán í Bandaríkjadollurum 26.106 5.097 5.567 36.770 9.397 2.862 1.914 14.173 4.679 4.574 2.587 11.840 
Lán í sterlingspundum - - 161 161 159 - 13 172 152 - 73 225 
Lán í Kanadadollurum - - - - - - _ - 16 _ _ 16 
Lán í dönskum krónum - - 591 591 93 - 222 315 324 _ 1.137 1.461 
Lán í norskum krónum - 2.536 3.564 6.100 25 862 570 1.457 84 2.791 709 3.584 
Lán í sænskum krónum 465 _ 341 806 151 17 70 238 614 63 120 797 
Lán í finnskum mörkum - _ _ - _ - 1 1 - - 3 3 
Lán í vestur-þýzkum mörkum 2.335 3.249 1.497 7.081 1.596 571 442 2.609 1.948 905 408 3.261 
Lán í svissneskum frönkum 20 _ 1.385 1.405 609 171 119 899 314 40 283 637 
Lán í frönskum frönkum 365 - -176 189 - _ 48 48 - _ 158 158 
Lán í hollenzkum gyllinum - _ - - 174 _ 34 208 215 - 232 447 
Lán í belgískum frönkum - - - - 324 _ - 324 269 - - 269 
Lán í Luxemborgarfrönkum - - - - - 189 83 272 - 510 187 697 
Lán í ítölskum lírum - - - - 6 - - 6 31 _ - 31 
Lán í austurrískum schillingum - _ 18 18 12 _ 4 16 39 _ 14 53 
Lán í spænskum pesetum - - - _ 31 _ 47 78 103 _ 198 301 
Lán í japönskum yenum 3.211 _ _ 3.211 752 - - 752 96 - _ 96 
Lán í evrópskum reikningseiningum - - - - 2.726 _ - 2.726 550 _ _ 550 
Lán í Kuwait-dínörum - - - _ 424 _ - 424 _ - - -

Lán í Saudi-ryals - - - _ 117 _ - 117 - - - -

Lán í írskum pundum - - - - 7 - - 7 - - - -

Samtals í millj. kr. á meðalgengi 1979 . . . 32.502 10.882 12.948 56.332 16.603 4.677 3.567 24.847 9.434 8.908 6.109 24.451 

Samtals í millj. kr. á gengi í árslok 1979 . 36.299 12.489 14.774 63.562 18.868 5.322 4.055 28.245 10.790 10.152 6.929 27.871 
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ins ($ 10.000.000) og þriggja smærri lána 
vegna sendiráðsbygginga. Nettólántökur 
voru því 16.366 millj.kr., reiknað á meðal-
gengi 1979, eins og sýnt er í 9. töflu, ásamt 
sundurliðuðu yfirliti yf ir einstakar lán-
tökur ríkissjóðs og ríkisstofnana. 

Ríkissjóður samdi u m 50 milljóna banda-
ríkjadollara lán við Hambros Bank Ltd. 
o.fl. erlenda banka og notaði $46.104.902 
á ár inu 1979 til sérstakrar endurgreiðslu 
lána, eins og áður segir, og endurlánaði 
ýmsum opinberum aðilum til f ram-
k v æ m a samkvæmt lánsf járáætlun 1979. 
Einnig tók ríkissjóður 2.000 millj. jap-
anskra yena lán, sem var endurlánað 
Framkvæmdasjóði . 

Umsamin lán, en ónotuð í árslok 1979, 
eru 1.372 millj.kr., reiknað á meðalgengi 
ársins (1.536 millj.kr. á árslokagengi), en 
voru engin í árslok 1978. 

Lán ríkisfyrirtœkja. 
Lántökur ríkisfyrirtækja á árinu 1979 

voru alls 22.536 millj.kr., þar af var 10.-
563 millj.kr. varið til sérstakrar endur-
greiðslu á láni Landsvirkjunar (30 millj. 
dollara), þannig að nettólántökur voru 
11.973 millj.kr., reiknað á meðalgengi 
1979. 

Einstakar lántökur ríkisfyrirtækja eru 
sýndar í 10. töflu, en þær skiptast á eftir-
farandi aðila: Landsvirkjun 9.986 millj.kr., 
RARIK 474 millj.kr. og Póst og síma 1.513 
millj.kr. 

Umsamin lán, en ónotuð í árslok 1979, 
eru 19.292 millj.kr., (21.620 millj.kr. á 
árslokagengi), en voru 19.533 millj.kr. í 
árslok 1978, reiknað á meðalgengi 1979. 

Lán sveitarfélaga og stofnana þeirra. 
Lántökur sveitarfélaga voru alls 9.181 

millj.kr., þar af voru 5.018 millj.kr. notað-
ar til sérstakrar endurgreiðslu lána, þann-
ig að nettólántökur eru taldar vera 4.163 
millj.kr. Helztu lántakendur eru: Reykja-
víkurborg 1.225 millj.kr., þar af voru 616 

2. tafla. Hreyfingar langra erlendra lána 1979. 

Innk. Vaxta- Afborg-
Í millj. kr. lán gi'- anir 

Opinberir aðilar 32.502 16.603 9.434 
Lán ríkissj. og ríkisst. 16.366 9.370 3.604 
Lán ríkisfyrirtækja . 11.973 5.215 3.236 
Lán bæjar- og sv.fél. 4.163 2.018 2.594 

Lánastofnanir 10.882 4.677 8.908 
Lán Seðlabanka . . . - 763 704 
Lán viðskiptabanka 8.430 2.377 6.474 
Lán fjárfest.lánasj. . 2.452 1.537 1.730 

a) Framkvæmdasj. 2.452 1.139 1.607 
b) Fiskveiðasjóðs - 398 123 

Einkaaðilar 12.948 3.567 6.109 
Lán v/fiskiskipa . . . . 1.905 729 2.223 
Lán v/fiskiðnaðar . . - 20 78 
Lán v/annarra skipak. 3.338 926 2.417 
Lán v/flugvéla 1.807 503 725 
Önnureinkalán . . . . 5.898 1.389 666 

Samtals í m. kr. á með-
algengi jan.-des. 1979 . 56.332 24.847 24.451 

Samtals í m. kr. á gengi 
í árslok 1979 63.562 28.245 27.871 

3. tafla. Meðalvextir af erlendum lánum 
1972-1979. 

Meðalvextir1) 

1) Tölur í sviga tákna meðalvexti innkominna lána. 

millj.kr. notaðar til sérstakrar endur-
greiðslu lána vegna Hafnarsjóðs Reykja-
vikur. Akureyrarkaupstaður 7.591 millj. 
kr., þar af voru 4.402 millj.kr. notaðar til 
sérstakrar endurgreiðslu lána vegna Hita-
veitu Akureyrar, Sorpeyðingarstöð Suður-
nesja 365 millj.kr. vegna kaupa á sorp-
eyðingarstöð f rá Frakklandi. 

í 11. töflu eru sýndar einstakar lántökur 
sveitarfélaga og stofnana þeirra, ásamt ráð-
stöfunum þeirra á árinu 1979. 

Lán opinb. Lán lána- Lán einka-
aðila stofnana aðila Samtals 

1972 6,7 (7,4) 4,5 (7,5) 7,4 (7,6) 6,5 (7,5) 
1973 7,2 (8,4) 7,6 (7,7) 7,5 (8,3) 7,3 (8,2) 
1974 7,8 (10,3) 7,5 (10,4) 9,0 (9,9) 8,0 (10,2) 
1975 7,6 (8,6) 8,7 (8,8) 8,1 (9,3) 8,0 (8,8) 
1976 8,0 (8,5) 7,5 (7,6) 8,3 (8,2) 7,9 (8,2) 
1977 8,7 (8,3) 6,9 (8,2) 8,2 (8,2) 8,2 (8,3) 
1978 8,5 (9,3) 8,5 (8,9) 8,2 (7,9) 8,5 (8,9) 
1979 9,4 (11,6) 9,4 (10,6) 8,5 (10,8) 9,3 (11,3) 
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4. tafla. Greiðslubyrði af erlendum lánum 
1970-79 í hlutfalli við tekjur af útfluttum 

vörum og þjónustu. 
Opin - Lána-
berir stofn- Einka-

aðilar anir aðilar Alls 
1970 4,9 1,3 5,0 11,2 
1971 4,1 L3 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 
1978 6,4 3,6 3.1 13,1 
19791) . . . 6,8 3,5 2,5 12,8 

1) Bráðabirgðatölur. 

Umsamin lán, en ónotuð í árslok 1979, 
eru engin, en voru 257 millj.kr. í árslok 
1978, reiknað á meðalgengi 1979. 

Lán viðskiptabanka. 
Lántökur viðskiptabanka á árinu 1979 

voru alls 8.453 millj.kr., þar af voru 23 
millj.kr. notaðar til sérstakrar endur-
greiðslu eldri lána, þannig að nettólántök-
ur voru 8.430 millj.kr., sem voru endur-
lánaðar eft irfarandi aðilum: 

Í millj. kr. 
Ríkisfyrirtæki 44 
Einkaaðilar vegna fiskiskipa 4.553 

þ. a. vegna skuttogarakaupa 2.787 
þ. a. vegna annarra fiskiskipakaupa 151 

Einkaaðilar vegna fiskiðnaðar 1.402 
Einkaaðilar vegna iðnaðar 345 
Einkaaðilar vegna samgangna 1.945 

þ. a. vegna flugvélakaupa 64-7 
Einkaaðilar, aðrir 141 

Umsamin lán, en ónotuð í árslok 1979, 
eru 913 millj.kr. (1.025 millj.kr. á ársloka-
gengi), en voru 34 millj.kr. í árslok 1978, 
reiknað á meðalgengi 1979. 

Lán fjárfestingarlánasjóða. 
Lántökur fjárfestingarlánasjóða á árinu 

1979 voru 2.452 millj.kr. Hér er um að 
ræða tvö lán, sem Framkvæmdasjóður 
samdi um við Viðreisnarsjóð Evrópu, ann-

ars vegar lán að upphæð 5 millj. v-þýzk 
mörk, og var það að fullu notað á árinu, og 
hins vegar 16 millj. v-þýzk mörk, þar af 
var talið notað D M 7.720.000 á árinu 1979. 
Umsamið lán, en ónotað í árslok 1979, er 
því 1.596 millj.kr. (1.897 millj.kr. á árs-
lokagengi), en var ekkert í árslok 1978. 

Lán einkaaðila. 
Lántökur einkaaðila á árinu 1979 voru 

alls 16.838 millj.kr., þar af voru 3.890 
millj.kr. notaðar til sérstakrar endur-
greiðslu eldri lána, þannig að nettólántökur 
einkaaðila voru 12.948 millj.kr., sem sund-
urliðast þannig: 

Í millj. kr. 
Lán vegna fiskiskipa 1.905 

þ. a. vegna skuttogarakaupa 1.114 
þ. a. vegna annarra fiskiskipakaupa 341 

Lán vegna flugvélakaupa 1.807 
Lán vegna annarra skipakaupa 3.338 
Lán vegna annarra einkaaðila 5.898 

þ. a. vegna iðnaðar 4.744 
þ. a. vegna rekstrarlána skipa og flugvéla 1.061 

Stærstu lántökur einkaaðila eru lántök-
ur Íslenzka járnblendifélagsins, sem voru 
alls 5.866 millj.kr., en þar af voru 1.156 
imillj.kr. notaðar til sérstakrar endur-
greiðslu eldri lána. Stærsti hluti lána vegna 
flugvélakaupa, 1.520 millj.kr., er vegna 
smíði Boeing-þotu Flugleiða, sem verður 
afhent á árinu 1980. 

Umsamin lán einkaaðila, en ónotuð í 
árslok 1979, eru talin vera 14.798 millj.kr. 
(16.874 millj.kr. á árslokagengi), og þar 
af eru ónotaðar lánsheimildir Íslenzka 
járnblendifélagsins 11.403 millj.kr. (13.071 
millj.kr. á árslokagengi). Sambærilegar 
tölur í árslok 1978 voru 16.337 millj. kr. og 
þar af vegna Íslenzka járnblendifélagsins 
16.300 millj.kr., reiknað á meðalgengi 
1979. 

Notendur erlendra lána. 
Hér á eftir verður gerð grein fyr i r end-

anlegum notendum erlendra lána, þar sem 
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5. tafla. Staða langra erlendra lána í árslok 1978 og 1979. 

Staða í árslok 1978 Staða í árslok 1979 

Opinb. Lána- Einka- Opinb. Lána- Einka-
Í millj. kr. aðilar stofn. aðilar Samt. aðilar stofn. aðilar Samt. 
Mynttegundir: 
Lán í Bandaríkjunum í ísl. kr. - 124 _ 124 - 99 _ 99 
Lán í Bandaríkjadollurum 87.704 28.806 22.122 138.632 111.704 29.393 25.460" 166.557 
Lán í sterlingspundum 2.587 - 139 2.726 2.408 - 243 2.651 
Lán í Kanadadollurum 18 - _ 18 - - - _ 
Lán í dönskum krónum 1.411 _ 3.081 4.492 1.054 - 2.480 3.534 
Lán í norskum krónum 328 11.490 6.994 18.812 231 11.196 10.280 21.707 
Lán í sænskum krónum 1.889 216 689 2.794 1.717 144 944 2.805 
Lán í finnskum mörkum - _ 9 9 _ - 5 5 
Lán í vestur-þýzkum mörkum 27.353 9.314 7.625 44.292 27.813 12.099 8.919 48.831 
Lán í svissneskum frönkum 14.136 3.797 1.329 19.262 13.794 3.750 2.610 20.154 
Lán í frönskum frönkum _ _ 1.008 1.008 431 - 613 1.044 
Lán í hollenzkum gyllinum 2.330 _ 425 2.755 2.076 - 151 2.227 
Lán í belgískum frönkum 4.520 _ - 4.520 f- - _ 4.205 
Lán í Luxemborgarfrönkum - 2.553 1.531 4.084 1.956 1.312 3.268 
Lán í ítölskum lírum 87 - - 87 52 _ _ 52 
Lán í austurrískum schillingum . . . . 118 - 29 147 71 _ 34 105 
Lán í spænskum pesetum 500 - 766 1.266 383 - 541 924 
Lán í japönskum yenum 8.697 - _ 8.697 11.891 _ - 11.891 
Lán í evrópskum reikningseiningum 34.417 _ - 34.417 33.773 _ _ 33.773 
Lán í Kuwait-dínörum 5.775 _ _ 5.775 1 5.775 - _ 5.775 
Lán í Saudi-ryals 1.605 - _ 1.605 1.605 - - 1.605 
Lán í írskum pundum 135 - - 135 135 - - 135 

Samt. í m. kr. á gengi í árslok 1979* 193.610 56.300 45.747 2.95.657 219.119 58.637 53.597 331.348 
Samt. í millj. kr. á meðalg. 1979 . . . 169.651 49.295 40.126* 259.072 192.719 51.269 46.965 290.953 

ýmsar lántökur ríkissjóðs og viðskipta-
banka eru endurlánaðar öðrum aðilum. Er-
lendar lántökur fjárfestingarlánasjóða hef-
u r ekki verið hægt að flokka á einstaka 
lánnotendur, þar sem í flestum tilfellum 
er ekki um bein endurlán að ræða, og hafa 
þeir því verið taldir endanlegir notendur 
erlendra lána. 

Ef t i r farandi yfirlit sýnir skiptingu inn-
kominna lána á árinu 1979 eftir notendum 
þeirra: 

Í millj. kr. 
Ríkissjóður (A-hluti) 1.343 
Ríkisstofnanir 1.562 
Landsvirkjun 9.986 
RARIK 6.489 
Önnur orkufyrirtæki 1.600 
Póstur og sími 1.513 
Ríkisfyrirtæki, önnur 884 
Sveitarfélög 261 
Fyrirtæki sveitarfélaga 5.695 

þ. a. í orkumálum 4.722 
Einkaaðilar í sjávarútvegi 7.860 

þ. a. vegna skuttogarakaupa 3.901 
þ. a. vegna annarra fiskiskipakaupa 492 

Einkaaðilar í iðnaði 5.089 
Einkaaðilar í samgöngum 8.151 
Einkaaðilar, aðrir 234 
Framkvæmdasióður, endurlánað 5.663 
Erlendar lántökur, alls 56.332 

Eins og undanfar in ár er stærstum hluta 
erlendrar lántöku varið til orkumála eða 
tæpum 45%, þar sem Orkusjóður og Orku-
stofnun teljast ríkisstofnanir, en þær fengu 
1.116 millj.kr. af endurlánuðu erlendu 
lánsfé ríkissjóðs. Einnig m u n Fram-
kvæmdasjóður hafa endurlánað Orkusjóði 
í gegnum Byggðasjóð 1.414 millj.kr. á ár-
inu 1979. 

Afborganir erlendra lána. 
Afborganir af erlendum lánum á árinu 

1979 voru alls 24.451 millj.kr., en voru 
23.392 millj.kr. 1978, reiknað á meðal-
gengi 1979. Aukningin milli ára er því 
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4,5%. Sundurliðun afborgana á einstaka 
lántakendur er sýnd í í . og 2. töflu, en 
eft i rfarandi yfirlit sýnir samanburð af-
borgana á milli ára 1978—79, reiknað á 
meðalgengi 1979, í mi l l jónum króna. 

Hœkkun 
1979 197S í % 

9.434 8.132 16,0 
3.604 3.256 10,7 
8.908 7.874 13,1 
6.109 7.386 —17,3 

Opinberir aðilar 
þar af ríkissjóður 

Lánastofnanir 
Einkaaðilar 

Skýringar á litilli aukningu afborgana á 
milli áranna 1978—79 og hlutfallslegri 
lækkun afborgana af l ánum einkaaðila má 
leita til sérstakrar endurgreiðslu eldri lána, 
sem var tiltölulega mikil eða alls 23.101 
millj.kr., og 3.890 millj.kr. af lánum einka-
aðila. Sérstakar endurgreiðslur eldri lána 
koma til f rádrát tar innkomnum lánum, 
eins og áður greinir, þar sem í raun er u m 
að ræða framlengingu á lánstíma þeirra. 

Vaxtagreiðslur af erlendum lánum. 
Vaxtagreiðslur af erlendum lánum á ár-

inu 1979 voru alls 24.847 millj.kr., en voru 
20.341 millj.kr. á ár inu 1978, reiknað á 
meðalgengi 1979. Aukning vaxtagreiðslna 
á milli áranna er því 22,2%, sem stafar 
af aukinni lánabyrði og hækkun meðal-
vaxta, eins og sjá má í 3. töflu. 

Meðalvextir hafa verið reiknaðir sem 
hlutfall vaxtagreiðslna af meðalf járhæð 
lána í ársbyrjun og árslok. Þessi útreikn-
ingur getur leitt til þess, að meðalvextir 
eru ofreiknaðir, þar sem ekki er tekið til-
lit til afborgana, sem í flestum tilfellum 
eru ein eða fleiri á ári. Þessi skekkja var 
leiðrétt með því að bæta við meðalf járhæð 
lána í ársbyrjun og árslok af nettó-
hreyfingu þeirra á árinu. Forsenda þessar-
ar leiðréttingar er sú, að flest erlend lán 
hafa tvo gjalddaga á ári, en eins og áður 
er reiknað með, að innkomin lán dreifist 
ja fn t yf i r árið, það er að meðaltali einn 
gjalddagi á árinu. Í 3. töflu hafa meðal-
vextir f rá 1972 verið leiðréttir, f rá því sem 

6. tafla. Staða langra erlendra lána 
í árslok 1978-79. 

Skuld Skuld 
í árslok í árslok 

Í millj.kr. 1978 1979 
Opinberir aðilar 193.610 219.119 

Lán ríkissj. og ríkisstofnana 114.665 128.552 
Lán ríkisfyrirtækja 59.721 69.563 
Lán bæjar- og sveitarfélaga 19.224 21.004 

Lánastofnanir 56.300 58.637 
Lán Seðlabanka 7.099 6.310 
Lán viðskiptabanka 26.470 28.656 
Lán fjárfestingarlánasjóða . 22.731 23.671 

a) Framkvæmdasjóðs . . . 17.761 18.839 
b) Fiskveiðasjóðs 4.970 4.832 

Einkaaðilar 45.747 53.592 
Lán v/fiskiskipa 9.019 8.630 
Lán v/fiskiðnaðar 222 133 
Lán v/annarra skipakaupa 11.157 12.201 
Lán v/flugvéla 6.136 7.347 
Önnur einkalán 19.213 25.281 

Samtals í m. kr. á gengi í árslok 
1979 295.657 331.348 

Samtals í m. kr. á meðalgengi 
janúar-desember 1979 259.072 290.953 

7. tafla. Staða langra erlendra lána 
í árslok 1970-791). 

Opin- Lána-
berir stofn- Einka-

aðilar anir aðilar Alls 
1970 37.495 10.331 18.153 65.979 
1971 46.406 14.072 21.241 81.719 
1972 60.688 16.621 19.954 97.263 
1973 72.641 23.422 22.889 118.952 
1974 90.490 31.675 33.935 156.100 
1975 115.163 45.835 33.819 194.817 
1976 139.087 53.655 33.876 226.618 
1977 177.079 52.303 40.207 269.589 
1978 193.610 56.300 45.747 295.657 
1979 219.119 58.637 53.592 331.348 

1) Umreiknað til árslokagengis 1979. 

áður hefur birst í greinum um erlend lán 
(sjá 4. töflu, 237. bls. í 3. hefti Fjármála-
tíðinda 1979). Í sömu töflu eru sýndir (í 
sviga) meðalvextir innkominna lána og 
hafa þeir einnig verið leiðréttir, f rá því 
sem áður var, þar sem stór hluti erlendra 
lána he fu r haf t breytilega vexti. Leiðrétt-
ingin er gerð miðað við meðaltal breyti-
legra vaxta á hverju ári. 
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8. tafla. Fjöldi erlendra lána og meðalfjárhœð þeirra 1972-791). 

Opinb. aðilar 

Meðal-
Fjöldi láns-

lána fjárh. 

1972 110 552 
1973 95 765 
1974 102 887 
1975 100 1.152 
1976 109 1.276 
1977 12.8 1.383 
1978 144 1.344 
1979 131 1.673 

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

Lánastofnanir Einkaaðilar Samtals 

Meðal- Meðal- Meðal-
Fjöldi láns- Fjöldi láns- Fjöldi láns-

lána fjárh. lána fjárh. lána fjárh. 

58 287 196 102 364 267 
84 279 195 117 374 318 

117 271 228 149 447 349 
163 281 225 150 488 399 
179 300 210 161 498 455 
213 246 179 225 520 518 
214 263 181 252 539 549 
236 248 167 321 534 621 

Til fróðleiks verður hér á eft ir sýnd 
staða erlendra lána í árslok 1979 og hluti 
innkominna lána á á r inu 1979, sem hafa 
breytilega vexti, reiknað á meðalgengi 
1979 í mi l l jónum króna. 

Opinberir aðilar 
þar af ríkissjóður 

Lánastofnanir 
Einkaaðilar 
Erlend lán, alls 

Staða 
31/12/79 

55.988 
17.006 
21.516 
20.014 
97.518 

Innkomin 
lán1) 
37.515 
16.762 
5.918 

12.115 
55.548 

1) Ath.: brúttólántökur. 

Greiðslubyrði erlendra lána. 
Í 4. töflu er sýnd greiðslubyrði erlendra 

lána. Greiðslubyrðin er reiknað hlutfal l 
heildargreiðslna afborgana og vaxta af er-
l endum l ánum á móti ú t f lu tn ings tek jum 
af vörum og þjónustu samkvæmt greiðslu-
jafnaðar tölum. Tölur fy r i r árið 1979 eru 
ekki endanlegar, þar sem útf lutningstekj-
u r ha fa ekki verið endanlega ákvarðaðar, 
en þ æ r eru áætlaðar 385.615 millj .kr. 
Heildargreiðslur afborgana og vaxta á ár-
u n u m 1979 voru 49.298 millj .kr. , og 
greiðslubyrðin er því áætluð 12,8% af út-
f lu tningstekjum, sem er nokkru lægra hlut-
fal l en á síðustu á rum. Skýringar á lækk-
u n greiðslubyrði þrá t t f y r i r aukningu 

lánabyrði og hækkun meðalvaxta á síð-
ustu á rum má leita til h æ k k u n a r ú t f lu tn-
ingstekna u m f r a m h æ k k u n heildar-
greiðslna af er lendum lánum. Áætlað er, 
að út f lu tningstekjur ha f i hækkað u m 
15,3% milli á ranna 1978 og 1979, en 
hækkun heildargreiðslna var 12,7%. 

Greiðslubyrði erlendra lána komst hæst í 
15,1% og 16,7% ár in 1968 og 1969, 

vegna mikils samdrát tar útf lutningstekna. 

Skuldastaða erlendra lána. 
Staða erlendra lána í árslok 1979 er 

alls 331.348 millj .kr. , en var 295.657 millj . 
kr. Í árslok 1978, reiknað á árslokagengi 
1979. Í 5. og 6. töflu er nána r i sundurl iðun 
á stöðu erlendra lána í árslok 1978 og 1979. 
Er lendar skuldir opinberra aðila hækkuðu 
u m 13,2%, og þar af hækkuðu skuldir rík-
issjóðs u m 12,1%. Skuldir lánastofnana 
hækkuðu u m 4,2%, og skuldir einkaaðila 
hækkuðu u m 17,2%. 

Umsamin lán, en ónotuð í árslok 1979 
eru alls 42.952 millj .kr. , en voru 41.054 
mil l j .kr . Í árslok 1978, reiknað á ársloka-
gengi 1979. Heildarskuldbindingar vegna 
umsaminna erlendra lána til langs tíma í 

árslok 1979 eru því 374.300 millj.kr., en 
vo.ru 336.711 millj .kr. í árslok 1978, sem 
þýðir 11,2% hækkun. 

Í 7. töflu eru sýndar stöðutölur er-



9. tafla. Lántökur ríkissjóðs og ríkisstofnana. 

Lánt. og lánnotendur Lánveitendur Lánsfjárhœð alls Innkomið á árinu í milljónum kr. Vextir Endurgreiðsla 

Hlutafjárframlag ríkis-
sjóðs til Ísl. járn-
blendifélagsins 

Den Norske Creditbank 
S.A., Luxemborg 

$ 1.000.000 $ 1.000.000 352 1¼% y & LI-
BOR til 7/3 '81, 
síðan 1%% 

07.10.81—07.10.85, 9 
hálfsárslegar greiðslur 

Endurgreiðsla erl. lána 
ríkissjóðs ($ 10,2 millj.) 
og til framkvæmda ým-
issa opinberra aðila skv. 
lánsfjáráætlun 1979 

Hambros Bank Ltd. 
o.fl. erl. bankastofaanir 

$ 50.000.000 $46.104.902 16.234 %% yfir LIBOR 25.05.85—25.05.91, 13 
hálfsárslegar greiðslur 

Ríkissjóður v/Fram-
kvæmdasjóðs 

Japanskar lánastofnanir Y 2.000.000.000 Y 2.000.000.000 3.211 7 ½ % P.a. 1984—1994, 11 hálfsár: 
legar greiðslur 

Flugmálastjórn vegna 
kaupa á flugvél 

Manufaeturers Hanov-
er Trust Co., U.S.A. 

$ 500.000 $ 500.000 176 ½ % yfir "Prime 
rate" í U.S.A. 

06.09.79—06.03.89, 20 
hálfsárslegar greiðslur 

Lántökur, alls 
Frá dragast sérstakar endurgreiðslur lána 

Lántökur, nettó 

19.973 
3.607 

16.366 

10. tafla. Lántökur ríkisfyrirtækja. 

Landsvirkjun v/virkjun-
arframkvæmda í 
Tungná 

Hambros Bank Ltd. o. 
fl. erlendir bankar 

$ 60.000.000 $ 6.000.000 2.113 7/8 % yfir LIBOR 15.12.83—15.06.88, 10 
hálfsárslegar greiðslur 

Landsvirkjun v / Hraun-
eyjafossvirkjunar 

Magrini, Ítalíu, vöru-
kaupalán 

$3.726.366 $1.164.566 410 8 % p.a. 06.01.81—06.07.88, 16 
hálfsárslegar greiðslur 

Landsvirkjun v / Hraun-
eyjafossvirkjunar 

Nordisk Investerings-
bank eða 

$16.000.000 
jafnv. í SDR 

$ 10.000.000 
DM 11.000.000 

3.521 
2.121 

9,5% p.a. 
7,60% p.a. 

15.02.84—15.02.94, 21 
hálfsársleg greiðsla 

Landsvirkjun v/endur-
greiðslu lána ($ 30 
millj.) og /virkjunar-
framkvæmda 

Hambros Banlc Ltd. o. 
fl. erlendir bankar 

$ 40.000.000 $ 35.000.000 12.324 5/8 % yfir LIBOR 14.10.85—14.10.91, 13 
hálfsárslegar greiðslur 

Landsvirkjun v/Hraun-
eyjafossvirkjunar 

Skandinaviska Enskilda-
banken, Svíþjóð, vöru-
kaupalán 

$ 13.000.000 $ 169.491 60 8 % p.a. 31.07.82—31.01.90, 16 
hálfsárslegar greiðslur 

RARIK v/spennistöðva 
í Vesturlinu 

OY Strömberg, Finn-
landi 

$ 735.998 $ 735.998 259 8 % p.a. 28.02.82—28.08.84, 10 
hálfsárslegar greiðslur 

RARIK v/háspennu-
síma 

Westdeutsche Landes-
bank 

DM 799.043 DM 16.798 3 Brl. vextir 31.01.79—31.07.85 

RARIK v/kaupa á 
spennum fyrir Byggða-
línu 

Transformatoren Union 
AG., V-Þýzkalandi 

DM 1.312.000 DM 997.120 192 Brl. vextir 01.02.80—01.08.87, 16 
hálfsárslegar greiðslur 

RARIK v/kaupa á fjar-
skiptabúnaði fyrir að-

Brown Boveri & Co., 
Sviss 

Sfr. 857.348 Sfr. 94.996 20 5 ¾ % p.a. 17.01.80—17.07.84, 10 
hálfsárslegar greiðslur 



Póstur og sími v/bygg-
ingar jarðstöðvar 

Am. Express Bank og 
Royal Bank of Canada, 
London 

$ 3.700.000 $ 2.000.000 704 '%% yfir LIBOR 16.03.82—16.03.89, 15 
hálfsárslegar greiðslur 

Póstur og sími v/bygg-
ingar jarðstöðvar 

Manufacturers Hanov-
ers Trust Co., U.S.A. 

$ 1.190.000 $ 402.469 142 7/8% yfir LIBOR 19.08.80—19.08.83, 7 
hélfsárslegar greiðslur 

Export-Import Bank, 
U.S.A. 

$ 1.700.000 $574.955 202 8 ^ % p.a. 19.08.83—19.02.88, 10 
hálfsárslegar greiðslur 

Póstur og sími vAaupa 
á búnaði í sjálfvirkar 

L.M. Ericson, Sviþjóð, 
vöruiaupalán frá 1975 

Skr. 20.000.000 Skr. 5.655.332 465 10% p.a. 4 ára lán, 8 hálfsárs-
legar greiðslur 

simstöðvar Lántökur alls 
Frá dragast sérstakar endurgreiðslur lána 

22.536 
10.563 

Lántökur, nettó 11.973 

11. tafla. Lántökur sveitarfélaga. 

Reykjavíkurborg f.h. First National City $ 1.750.000 $ 730.000 257 1 ⅛ % yfir Bráðab.lán, sem var 
Hafnarsjóðs Reykjavík- Bank, New York LIBOR endurgr. í sept. 1979 
ur v/framkvæmda 
Reykjavíkurborg f.h. Hambros Bank Ltd. $2.750.000 $ 2.750.000 968 % % yfir LIBOR 30.06.82—30.06.89, 15 
Hafnarsjóðs Reykjavík- hálfsárslegar greiðslur 
ur v/endurgreiðslu láns 
($1.750.000) og til frkv. 
Akureyrarkaupstaður F.N. City Bank, Jersey $10.000.000 $ 10.000.000 3.521 9%% P-a. 31.01.83—31.01.89, 13 
f.h. Hitaveitu Akureyr- hálfsárslegar greiðslur 
ar v/endurgreiðslu 
bráðabirgðalána ($ 6,5 
millj. frá 1977 og $ 6 
millj. frá 1979) 
Akureyrarkaupstaður F.N. City Bank $ 5.000.000 $ 5.000.000 1.761 1% yfir LIBOR Bráðab.lán breytt í 
f.h. Hitaveitu Akureyr- langtímalán fyrir 
ar v/endurgr. bráða- 31.01.81 
birgðalána og til frkv. 
Akureyrarkaupstaður F.N. City Bank og $5.500.000 $ 5.500.000 1.937 1% yfir LIBOR Bráðab.lán, breytt í 
f.h. Hitaveitu Akureyr- Scandinavian Bank Ltd. langtímalán fyrir 
ar v/framkvæmda 30.06.81 
Akureyrarkaupstaður Manufacturers Hanov- $ 1.000.000 $1.000.000 352 1% yfir LIBOR Bráðab.lán, breytt i 
f.h. Hitaveitu Akureyr- er Trust Co., N.Y. langtímalán fyrir 
ar v/framkvæmda 12.03.80 
Akureyrarkaupstaður Kassbahrer, Ulm, V- DM 101.110 DM 101.110 20 6%% P-a. 15.01.80 og 15.01.81 
f.h. Íþróttaráðs Akur- Þýzkalandi 
eyrar v/snjótroðara 
Sorpeyðingarstöð Suð- Credit Commercial de F.fr. 4.400.000 F.fr. 4.400.000 365 8 ¼ % P-a. 28.02.80—31.08.84, 10 
urnesja v/kaupa á sorp- France hálfsárslegar greiðslur 
eyðingarstöð Lántökur, alls 9.181 

Frá dragast sérstakar endurgreiðslur lána 5.018 
Lántökur, nettó 4.163 
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12. tafla. Áætlaðar endurgreiðslur erlendra lána 1980-841), flokkaðra eftir lántakendum. 

Eftirst. 1980 1981 1982 1983 1984 Meðal-
pr. 31/12 láns-pr. 31/12 láns-

Í millj. kr. 1979 Afb. Ve. Samt. Afb. Ve. Samt. Afb. 1 V e - Samt. Afb. Ve. Samt. Afb. Ve. Samt. tími 
Lántakendur: 
Opinberir aðilar 233.323 14.413 22.464 36.877 17.247 21.105 38.352 18.576 20.266 38.842 20.992 18.406 39.398 21.096 16.233 37.329 6,5 

Ríkissjóður 127.968 10.195 11.733 21.928 12.163 10.626 22.789 11.959 9.602 21.561 11.961 8.635 20.596 9.436 7.598 17.034 6,2 
Ríkisstofnanir 84.219 2.661 8.033 10.694 3.037 8.515 11.552 4.130 8.709 12.839 5.977 8.135 14.112 8.606 7.355 15.961 7,2 
Bæjar- og sveitarfélög . 21.136 1.557 2.698 4.255 2.047 1.964 4.011 2.487 1.955 4.442 3.054 1.636 4.690 3.054 1.280 4.334 5,0 

Lánastofnanir 62.093 11.957 6.091 18.048 11.205 4.568 15.773 10.113 3.455 13.568 7.534 2.526 10.060 5.211 1.851 7.062 4,0 
Einkaaðilar 71.551 8.364 5.687 14.051 10.428 5.139 15.567 8.870 3.852 12.722 7.504 2.881 10.385 5.831 2.022 7.853 4,0 

Erlend lán, alls 366.967 34.734 34.242 68.976 38.880 30.812 69.692 37.559 27.573 65.132 36.030 23.813 59.843 32.138 20.106 52.244 5,6 

13. tafla. Áœtlaðar endurgreiðslur erlendra lána 1980-841), flokkaðra eftir lánnotendum. 

Eftirst. 1980 1981 1982 1983 1984 Meðal-
pr. 31/12. láns-

Í milli. kr. 1979 Afb. Ve. Samt. Afb. Ve. Samt. Afb. Ve. Samt. Afb. Ve. Samt. Afb. Ve. Samt. tími 
Lánnotendur: 

Afb. 

Opinberir aðilar . 207.282 11.972 20.399 32.371 14.216 19.204 33.420 14.984 18.613 33.597 19.490 17.040 36.530 19.370 14.985 34.355 6,5 
Ríkissjóður . 20.518 1.564 2.046 3.610 1.366 1.885 3.251 1.675 1.769 3.444 1.198 1.644 2.842 1.397 1.546 2.943 7,3 
Ríkisfyrirtæki . 150.244 7.341 14.330 21.671 9.146 14.183 23.329 9.188 13.835 23.023 13.674 12.810 26.484 12.147 11.306 23.453 6,7 

Þ . a . orkufyrirtæki . . . . 142.947 6.358 13.545 19.903 8.249 13.559 21.808 8.271 13.301 21.572 12.910 12.368 25.278 11.562 10.933 22.495 6,8 
Sveitarfélög 758 277 96 373 161 57 218 17 40 57 17 37 54 8 35 43 4,2 
Fyrirtæki sveitarfélaga . 35.762 2.790 3.927 6.717 3.543 3.079 6.622 4.104 2.969 7.073 4.601 2.549 7.150 5.818 2.098 7.916 5,3 

Atvinnurekstur einkaaðila . 101.102 15.908 8.755 24.663 17.563 7.283 24.846 14.547 5.302 19.849 11.194 3.789 14.983 8.503 2.558 11.061 3,6 
Lánastofnanir 58.583 6.854 5.088 11.942 7.101 4.324 11.426 8.028 3.658 11.686 5.346 2.984 8.330 4.265 2.563 6.828 5,5 

Erlend lán, alls . 366.967 34.734 34.242 68.976 38.880 30.812 69.692 37.559 27.573 65.132 36.030 23.813 59.843 32.138 20.106 52.244 5,6 
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lendra lána í árslok áranna 1970—79 og 
eru þær umreiknaðar til sambærilegs 
gengis miðað við árslokagengi 1979. Í 
þessu felst nokkur breyting f rá því, sem 
áður hefur birzt í greinum um erlend lán 
(sjá 7. töflu, 238. bls. í 3. heft i Fjármála-
tíðinda 1979), þar sem stöðutölur erlendra 
lána voru umreiknaðar miðað við gengi 
S.D.R. (sérstakra dráttarréttinda hjá 
I .M.F.), sem var einföldun, en gat ekki 
verið nákvæmur mælikvarði á gengissam-
setningu erlendra lána í árslok þessara ára. 

Í 8. töflu eru tölur um fjölda erlendra 
lána og meðalf járhæð þeirra miðað við 
stöðu þeirra í árslok á hver jum tíma, reikn-
að á árslokagengi 1979. Þa r sést, að lánum 
hefur aðeins fækkað miðað við árslok 1978, 
en meðalf járhæð lána hefur hækkað með 
hverju ári f rá 1972, sem endurspeglar til-
hneigingu til að ríkissjóður og lána-
stofnanir taki stærri lán, sem þær endur-
lána ýmsum aðilum. 

Sundurliðun erlendra lána eftir gjald-
miðlum í árslok er sýnd í 5. töflu og þar 
sést, að lán í Bandaríkjadollurum eru hlut-
fallslega mest, 50,3% í árslok 1979, en voru 
46,9% í árslok 1978. 

Eft i r farandi yfirlit sýnir stöðu erlendra 
lána í árslok 1978—79, flokkað eftir end-
anlegum lánnotendum á árslokagengi 1979: 

Skuld í árslok í millj. kr. 
Lánnotendur 1978 1979 
Opinberir aðilar 170.213 192.485 

Ríkissjóður og stofnanir 19.116 20.482 
Ríkisfyrirtæki 117.857 135.717 

þar af orkufyrirtæki 113.499 129.748 
Sveitarfélög 779 751 
Fyrirtæki sveitarfélaga 32.461 35.535 

Atvinnurekstur einkaaðila 71.11-5 81.599 
Sjávarútvegur 30.024 30.796 
Iðnaður 15.717 21.235 
Samgöngur 25.050 29.177 
Aðrir einkaaðilar 354 391 

Lánastofnanir 54.299 57.264 
Seðlabanki 7.099 6.310 
Framkvæmdasjóður 41.274 45.333 
Fiskveiðasjóður 5.926 5.621 

Erlend lán, alls 295.657 331.34-8 

Eins og áður hefur verið greint f rá er 
ekki reynt að sundurliða endurlán lána-
stofnana, annarra en viðskiptabanka, á 
endanlega lánnotendur, en þær lána jafnt 
opinberum aðilum sem og einkaaðilum. 

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

greiðslur afborgana og vaxta af erlendum 
lánum á næstu f imm árum. Þessi áætlun 
er flokkuð á helztu lántakendur erlendra 
lána, en í 13. töflu er sýnd endurgreiðslu-
áætlun erlendra lána eftir notendum 
þeirra. Forsendur þessara áætlana eru end-
urgreiðslur umsaminna lána í árslok 1979, 
reiknað á árslokagengi 1979. Breytilegir 
vextir eru áætlaðir nokkru hærr i á árinu 
1980 en næstu ára, þar sem vextir á al-
m e n n u m markaði fóru stighækkandi á ár-
inu 1979, en lækkuðu síðan af tur í lok 
fyrsta ársfjórðungs 1980. Hér á eftir er 
getið helztu breytilegra vaxta og vægis 
þeirra í eftirstöðvum erlendra lána í árslok 
1979 í mill jónum króna: 

1980 
LIBOR — $ 14,0 
LIBOR — DM 8,5 
Prime rate (U.S.A.) 14,5 
Aðrir 10,0 

Staða í 
1981—84 árslok 1979 

12,0 122.464 
6,8 6.958 

12,8 692 
10,0 1.815 

131.929 

Þessi áætlun sýnir, að afborganir fara 
vaxandi á næstu árum, en þær voru 27.871 
millj.kr. 1979 á árslokagengi. Þetta stafar 
að nokkru leyti af því, að umsamin lán, en 
ónotuð í árslok 1979, hafa þar áhrif til 
hækkunar, en að stærstu hlutum má rekja 
þessa hækkun til erlendra lána ríkissjóðs. 
Afborganir af erlendum lánum ríkissjóðs 
á árinu 1979 voru 4.141 millj.kr. á árs-
lokagengi, en gert er ráð fyrir , að þær 
verði 10.195 millj.kr. á árinu 1980, 12.163 
millj.kr. 1981, og miðað við forsendur end-
urgreiðsluáætlunarinnar verða þær hæstar 
árin 1986 og 1987 eða 17.605 millj.kr. og 
14.153 millj.kr. Nokkur óvissa er í þessum 
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tölum, þar sem gert er ráð fyrir, að ýmis 
stærri erlend lán ríkissjóðs (skuldabréfa-
útgáfa) , sem verið hafa afborgunarlaus 
undanfar in ár, komi til endurgreiðslu á 
árinu 1980, en samkvæmt lánsskilmálum 
þurfa slíkar endurgreiðslur ekki að eiga sér 
stað fy r r en á lokagjalddaga, ef skulda-
bréfin eru á yfirgengi. 

Þessi óvissa ásamt öðrum óvissuþáttum 
gerir alla spá u m greiðslubyrði erlendra 
lána á komandi á r u m erfiða, svo að ekki 

verður reynt að spá um hana, þótt margt 
bendi til þess, að hún verði hærr i en á ár-
inu 1979. 

Í 12. og 13. töflu er einnig sýndur meðal-
lánstími erlendra lána og reiknast hann 
vera 5,6 ár miðað við forsendur endur-
greiðsluáætlunarinnar. Meðallánstími er 
reiknaður sem vegið hlutfall afborgana 
næstu árin á móti skuldastöðu í árslok 
1979. 



Störf Alþingis 

Hér er greint frá störfum 102. löggjafarþings Íslendinga, 
og fylgir skrá yfir lög og ályktanir þingsins. Greinin er 
tekin saman af Sigurði G. Thoroddsen. 

Reglulegt Alþingi 1979—1980, sem var 
102. löggjafarþing Íslendinga, stóð f rá 10. 
des. til 21. des. 1979 og frá 8. janúar til 29. 
maí 1980 eða alls í 155 daga. 

Haldnir voru samtals 266 þingfundir , 
þar af 90 í neðri deild, 106 í efri deild og 
70 í sameinuðu þingi. 

Á þinginu voru lögð f ram 123 lagafrum-
vörp, þar af 88 st jórnarfrumvörp og 35 
þingmannafrumvörp. Á milli deilda skipt-
ust f rumvörpin þannig, að fyr i r neðri deild 
voru lögð 45 st jórnarfrumvörp og 21 þing-
mannaf rumvarp . Fyrir efri deild var lagt 
41 s t jórnarfrumvarp og 14 þingmanna-
frumvörp. Fyr i r sameinað þing voru lögð 
tvö st jórnarfrumvörp. 

Alls voru 63 lagafrumvörp afgreidd sem 
lög frá Alþingi. þar af 53 s t jórnarfrum-
vörp og 10 þingmannafrumvörp. Tveim 
s t jórnarfrumvörpum var vísað til ríkis-
st jórnarinnar og sömuleiðis tveim þing-
mannaf rumvörpum. Þr já t íu og f jögur 

st jórnarfrumvörp og 22 þingmannafrum-
vörp urðu ekki útrædd á þinginu. 

Alls var borin f r am 61 þingsályktun-
artillaga í sameinuðu þingi. Fimmtán til-
lögur voru samþykktar sem ályktanir Al-
þingis, en 46 urðu ekki útræddar. 

Alls voru bornar f r am 44 fyrirspurnir , 
allar í sameinuðu þingi. Sumar fyrirspurn-
irnar voru fleiri saman á þingskjali, svo 
að málatala þeirra var ekki nema 25. Allar 
voru fyr i rspurnirnar ræddar eða þeim 
svarað skriflega nema tveim. 

Mál, sem komu til meðferðar þingsins, 
voru alls 210 að tölu. Skýrslur ráðherra 
urðu samtals átta. Tala prentaðra þing-
skjala varð 655. 

Hér fer á eftir skrá yf i r 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 102. löggjafarþingi. 

Almannatryggingar. 

Lög um breyting á lögum nr. 115 30. des. 1978, sbr. 
lög nr. 70 31. des. 1977, sbr. lög nr. 9 12. apríl 1977 
og lög n r 95 31. des. 1975, um breytingar á lögum u m 
almannatryggingar, nr. 67/1971, með síðari breyting-
um. 

Lögin kveða á um sjúkratryggingargjald, er miðist við svip-
aðan gjaldstofn og útsvör. 

Lög u m breyting á lögum u m almannatryggingar, 
nr. 67/1971, með síðari breytingum. 

Heimilt er að greiða enn frekari uppbót á elli-, örorkulífeyri 
og örorkustyrk vegna rekstrar bifreiðar. 

Lög um breyting á lögum nr. 67/1971, um almanna-
tryggingar, með siðari breytingum. 

Dómsmál. 
Lög u m breyting á lögum nr. 74 21. ágúst 1974, um 
meðferð opinberra mála, sbr. lög nr. 23 6. maí 1976. 

Hækkun á sektarheimild lögregluyfirvalda svo og þeirri 
fjárhæð, sem sektarmörk eru bundin við. 

Lög u m breyting á a lmennum hegningarlögum, nr. 
19/1940, sbr. lög nr. 101/1976. 

Hámark fésekta hækkað í 30 millj. króna. 

Lög um breyting á a lmennum hegningarlögum, m . 
19/1940, sbr. lög nr. 41/1973 og lög nr. 24/1976. 

Lagabreyting, sem gerð er, svo að unnt verði að fullgilda 
af Íslands hálfu Evrópusamning um varnir gegn hryðju-
verkum. 

Lög u m breyting á lögum um ávana- og fíkniefni, nr. 
65/1974. 

Sektahámark hækkað i 6 millj. króna. 

Lög um breyting á lögum nr. 23 19. júní 1922, um 
sönnun fyr i r dauða manna, sem ætla má að hafi far-
ist af slysum. 

Samþykkt 
á Alþingi 

5. maí 1980 

22. maí 1980 

Lög 
nr. og dags. 

2. apríl 1980 16/14. apríl 1980 

36/19. maí 1980 

58/3. júní 1980 

19. maí 1980 32/23. maí 1980 

19. maí 1980 34/23. maí 1980 

19. maí 1980 52/29. maí 1980 

21. maí 1980 60/3. júní 1980 

28. maí 1980 61/6. júní 1980 
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Fasteignir. 

Lög u m breyting á lögum nr. 19 6. apríl 1966, um 
eignarrétt og afnotarétt fasteigna. 

Kaup erlendra ríkja á fasteignum á Íslandi vegna sendi-
ráðsstarfsemi öðlast eigi gildi fyrr en dómsmálaráðuneytið 
heldur eru gripahús, geymslur eða annað. 

Lög um breyting á lögum u m brunatryggingar utan 
Reykjavíkur, nr. 59/1954, með síðari breytingum. 

Skylt er að brunatryggja öll útihús utan Reykjavikur, hvort 
heldur eru gripahús, geymslur eða annað. 

Lög u m breyting á lögum nr . 94/1976, um skráningu 
og mat fasteigna. 

Ráðherra er heimilt að fela sveitarfélögum að vinna sjálfum 
að mati fasteigna. 

Félagsmál. 
Lög u m eftirlaun aldraða. 

Lögin fjalla um eftirlaun aldraðra í stéttarfélögum, svo og 
aldraðra annarra, sem ekki eiga skv. öðrum lögum betri rétt 
til eftirlauna. 

Lög u m breyting á lögum nr. 29 26. maí 1976, um 
kjarasamninga Bandalags starfsmanna ríkis og bæja. 

Forsetar Alþingis gera sérkjarasamninga við starfsmenn Al-
þingis. 

Lög um breyting á lögum nr. 49 16. maí 1974, um 
Lífeyrissjóð sjómanna. 

Lög um breyting á lögum nr. 101 28. des. 1970, u m 
Lífeyrissjóð bænda, sbr. lög n r 35/1972, lög nr. 67 / 
1974, lög nr. 3/1977 og lög nr. 64/1977, um breyting 
á þeim lögum. 

Skilyrði fyrir aðild að lífeyrissjóðnum eru rýmkuð. Annars 
vegar er aldursmark fært úr 20 árum í 16 ár, hins vegar er 
heimilt að taka í tölu sjóðfélaga launþega í landbúnaði. 

Lög u m aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnu-
stöðum. 

Lögin gilda um alla starfsemi. þar sem einn eða fleiri 
menn vinna, þó ekki um loftferðir og siglingar, þar sem sér-
stök lög gilda, og algeng heimilisstörf í einkaíbúðum. Leit-
ast er við að tryggja öruggt og heilsusamlegt starfsumhverfi 
og að unnt sé að leysa öryggis- og heilbrigðisvandamál 
innan vinnustaðanna sjálfra í samræmi við gildandi lög og 
reglur, ráðleggingar aðila vinnumarkaðarins og fyrirmæli 
Vinnueftirlits ríkisins. Fjalla lögin um skyldur atvinnurek-
enda, verkstjóra og starfsmanna. hættuleg efni og vörur, 
hvíldartíma, vinnu barna og unglinga, læknisskoðanir. 
Vinnueftirlit ríkisins, tilkynningarskyldu fyrirtækja o.fl. Þá 
eru nýmæli um stofnun sérstakra öryggisnefnda í sérgreinum. 

Samþykkt 
á Alþingi 

9. maí 1980 

9. maí 1980 

14. maí 1980 

Lög 
nr. og dags. 

30/22. maí 1980 

37/23. maí 1980 

27/23. maí 1980 

21. des. 1979 

13. febr. 1980 

2. apríl 1980 

7. maí 1980 

97/24. des. 1979 

8/26. febr. 1980 

15/14. apríl 1980 

25/16. maí 1980 

14. maí 1980 46/28. maí 1980 
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Lög um starfskjör launafólks og skyldutryggingu líf-
eyrisréttinda. 

Réttur og skylda til lífeyrissjóðsaðildar nær til þeirra, sem 
stunda atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi auk launa-
fólks. 

Lög um Húsnæðisstofnun ríkisins. 
Þetta er ný löggjöf um Húsnæðisstofnun ríkisins. Fjallað er 
um hlutverk og skipulag stofnunarinnar, um Byggingarsjóð 
ríkisins og almenn veðlán til íbúðarhúsnæðis, Byggingarsjóð 
verkamanna og félagslegar íbúðabyggingar, tækni- og þjón-
ustudeild Húsnæðisstofnunar, skyldusparnað ungs fólks til 
íbúðabygginga o.fl. Felld eru úr gildi lög nr. 30/1970, um 
Húsnæðismálastofnun ríkisins. 

Lög um breyting á lögum nr. 51/1972 um Bjarg-
ráðasjóð, sbr. lög nr. 110/1976 og lög nr. 41/1977. 

Lögin kveða á um tekjur Bjargráðasjóðs og fjárhagsaðstoð. 

Lög um breyting á lögum nr. 47 30. maí 1979, um 
aðstoð við þroskahefta. 

Heimili sjálfseignarstofnana og annarra aðila svo og vist-
heimili eiga einnig rétt á styrkjum úr Framkvæmdasjóði 
þroskaheftra. 

Fjárlög. 
Fjárlög fyrir árið 1980. 

Tekjur samkvæmt greiðsluyfirliti ríkissjóðs eru áætlaðar 
346.177 millj. kr. og tekjur umfram gjöld 2.937 millj. kr. 
Halli á lánahreyfingum er áætlaður 1.397 millj. kr. og 
greiðsluafgangur því 1.540 millj. kr. Stærstu tekjuliðir eru 
skattar af seldum vörum og þjónustu (söluskattur o.fl.) 
171.047 millj. kr., gjöld af innflutningi 59.845 millj. kr. og 
tekjuskattur 59.023 millj. kr. Stærstu gjaldaliðir eru til 
heilbrigðis- og tryggingamála 115.673 millj. kr., menntamála 
50.557 millj. kr. og samgöngumála 33.606 millj. kr. 

Heilbrigðismál. 
Lög um Heyrnar- og talmeinastöð Íslands. 

Lög þessi eru svipaðs efnis og lög nr. 74/1978, þar sem 
komið er á fót sérstakri stofnun, er annast hvers konar 
þjónustu við heyrnarskerta. Það nýmæli er helst, að 
stofnunin er nú algerlega í höndum ríkisins. 

Lög um breyting á lögum um tæknimenntaðar heil-
brigðisstéttir, nr. 64/1971. 

Lög nr. 64/1971 gilda ekki um tannsmiði. 

Samþykkt 
á Alþingi 

28. maí 1980 

Lög 
nr. og dags. 

55/9. júní 1980 

29. maí 1980 51/9. júní 1980 

29. maí 1980 

29. maí 1980 

57/ 9. júní 1980 

59/9. júní 1980 

2. apríl 1980 10/9. apríl 1980 

9. maí 1980 35/23. maí 1980 

14. maí 1980 39/23. maí 1980 
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Iðnaður. 

Lög u m breyting á lögum nr. 32/1933, um tilbúning 
og verslun með smjörlíki o.fl. 

Lög u m breyting á lögum nr. 9 13. febrúar 1970, um 
Iðnþróunarsjóð. 

Heimild til að staðfesta fyrir Íslands hönd breytingar, er 
gerðar voru í Reykjavík 29. apríl 1980 á samningi Norður-
landa um norrænan iðnþróunarsjóð fyrir Ísland. 

Lög um Iðnrekstrarsjóð. 
Lög þessi fjalla um Iðnrekstrarsjóð, sem er sjálfstæð stofnun 
undir yfirstjórn iðnaðarráðherra og hefur það hlutverk að 
styðja við umbótastarf í iðnaði með lánum, styrkjum, ábyrgð-
um o.fl. 
Fjallað er um stjórn sjóðsins, ráðstöfunarfé, hlutverk o.fl. 
Landssambandi iðnaðarmanna og Landssambandi iðnverka-
fólks er nú veitt aðild að stjórn hans. 

Landbúnaður. 
Lög u m breyting á lögum nr. 30 28. ágúst 1966, um 
meðferð, skoðun og mat á sláturafurðum. 

Framlengd er heimild ráðherra til að leyfa slátrun í ólög-
giltum sláturhúsum. 

Lög um breyting á lögum nr . 44 23. maí 1964, um 
búfjárhald í kaupstöðum og kauptúnum. 

Sveitarstjórn í kauptúni með færri en 1000 íbúa er heimilt 
með samþykki ráðherra að setja reglugerð um búfjárhald 
í kauptúninu. 

Lög u m breyting á lögum u m eyðingu refa og minka, 
nr. 52 5. júní 1957. 

Niður eru felld ákvæði um hámark verðlauna fyrir unnin 
dýr, en það skal ákveðið árlega af landbúnaðarráðherra. 

Lántökur og greiðsluheimildir 
Lög um bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði og heim-
ildir til lántöku á árinu 1980 o.fl. 

Lög um breyting á lögum nr. 98 31. des. 1979, um 
bráðabirgðafjárgreiðslur ú r ríkissjóði og heimildir til 
lántöku á árinu 1980 o.fl. 

Samþykkt Lög 
á Alþingi nr. og dags. 

17. maí 1980 S6/29. maí 1980 

21. maí 1980 43/23. maí 1980 

29. maí 1980 54/6. júní 1980 

29. apríl 1980 21/7. maí 1980 

17. maí 1980 38/23. maí 1980 

17. maí 1980 47/27. maí 1980 

21. des. 1979 98/31. des. 1979 

13. febr. 1980 6/14. febr. 1980 
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Lög um ábyrgðarheimildir og greiðsluheimildir vegna 
lántöku Framleiðsluráðs landbúnaðarins. 

Heimild til sjálfskuldarábyrgðar á allt að 3.000 m. kr. láni, 
sem Framleiðsluráð landbúnaðarins hyggst taka á árinu 1980. 

Lög um ábyrgðarheimildir vegna lántöku Bjargráða-
sjóðs. 

Heimild til sjálfskuldarábyrgðar á láni, sem Bjargráða-
sjóður tekur, allt að 1.500 millj. króna. 

Lög um heimild til viðbótarlántöku og ábyrgðarheim-
ild vegna f ramkvæmda á sviði orkumála 1979 o.fl. 

Heimiluð er 1.570 millj. kr. lántaka vegna orkuframkvæmda, 
625 millj. kr. lántaka vegna hitaveituframkvæmda sveitar-
félaga, 80 millj. kr. lántaka Orkubús Vestfjarða til hita-
veituframkvæmda, ábyrgð á skuldbreytingarláni, er ríkis-
bankarnir veita olíufélögunum, allt að 2.800 millj. króna. 
Þá er einnig heimild til töku allt að 4.500 millj. kr. skamm-
tímaláns hjá Seðlabanka Íslands. 

Lánsfjárlög fyr i r árið 1980. 
Lögin kveða á um lántökuheimild fyrir ríkissjóð á árinu 
1980 auk heimildar til Framkvæmdasjóðs Íslands, Landsvirkj-
unar, sveitaifélaga, Orkubús Vestfjarða, Þörungavinnslunnar 
h.f. og aðila, er standa að hitaveituframkvæmdum. Enn-
fremur eru ákvæði um kaup lífeyrissjóða á verðtryggðum 
skuldabréfum af ríkissjóði, Byggingarsjóði ríkisins og Fram-
kvæmdasjóði Íslands, svo og ýmis önnur ákvæði. 

Menntamál. 
Lög um breyting á lögum nr. 14/1973, sbr. lög nr. 
21/1977, u m heimild til að stofna fjölbrautaskóla. 

Lög um breyting á lögum nr. 63/1974, u m grunnskóla. 
Framkvæmd grunnskólalaga um lenging skólaskyldu úr 8 
árum í 9 ár er frestað um eitt ár. 

Orkumál. 
Lög um verðjöfnunargjald raforku. 

Gildistími laga um verðjöfnunargjald af raforku er fram-
lengdur um eitt ár. Greiða skal 19% verðjöfnunargjald af 
seldri raforku til notenda og gjaldinu varið til að bæta 
fjárhag Rafmagnsveitna ríkisins og Orkubús Vestfjarða. 

Samþykkt Lög 
á Alþingi nr. og dags. 

24. mars 1980 9/1. apríl 1980 

14. maí 1980 28/23. maí 1980 

19. maí 1980 42/23. maí 1980 

29. maí 1980 50/6. júní 1980 

16. maí 1980 40/22. maí 1980 

16. maí 1980 41/22. maí 1980 

21. des. 1979 99/31. des. 1979 
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Lög u m breyting á lögum nr. 100 31. des 1974, u m 
Hitaveitu Suðurnesja. 

Hitaveitu Suðurnesja er heimilt að stækka raforkuver sitt 
í Svartsengi um allt að 6 M W og reisa og reka flutnings-
linur til þess að tengja orkuverið við flutningakerfi Suður-
nesja. Ríkisstjórninni er heimilt að ábyrgjast lán, sem Hita-
veitan tekur i þessu skyni, allt að 1.000 millj. kr. 

Lög u m jöfnun og lækkun hitunarkostnaðar. 
Lögin fjalla um greiðslu olíustyrks, kr. 20 þús. á ársfjórð-
ungi, til þeirra, sem eingöngu nota gasolíu til húshitunar, 
áætlanir um hagkvæmari orkunotkun og orkusparnað og 
nýtingu innlendra orkugjafa. 

Persónuréttur. 
Lög u m veitingu ríkisborgararéttar. 

Með lögum þessum er 47 mönnum veittur íslenskur ríkis-
borgararéttur. 

Samgöngur. 
Lög um breyting á lögum nr. 62 31. maí 1979, um 
landflutningasjóð. 

Lög um breyting á lögum nr. 60/1976, um skipulag 
ferðamála. 

Stéttarsamband bænda tilnefnir einn fulltrúa i ferðamálaráð. 

Sjávarútvegur og siglingar 
Lög u m breyting á lögum nr. 80 16. sept. 1971, með 
áorðnum breytingum, um Aflatryggingasjóð sjávar-
útvegsins. 

Stofnuð er ný deild við Aflatryggingasjóð, verðjöfnunardeild, 
sem greiðir verðuppbætur á afla einstakra fisktegunda i því 
skyni að draga úr sókn í einstaka fiskstofna og beina henni 
til annarra, sem fremur eru taldir þola veiðar. 

Lög u m breyting á lögum nr. 63/1961, um lögskrán-
ingu sjómanna. 

Um ábyrgð ríkissjóðs á umsömdum bótagreiðslum vegna lif-
og slysatrygginga skipverja, sem ekki fást greiddar á annan 
hátt. 

Samþykkt 
á Alþingi 

30. apríl 1980 

Lög 
nr. og dags. 

26/9. maí 1980 

22. maí 1980 53/28. maí 1980 

19. maí 1980 48/29. maí 1980 

2. apríl 1980 14/14. apríl 1980 

19. maí 1980 45/23. maí 1980 

24. jan. 1980 4/1. febr. 1980 

7. maí 1980 24/16. maí 1980 
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Lög um breyting á ]ögum um lögskráningu sjómanna, 
nr . 63 frá 29. mars 1961, sbr. lög nr. 71 frá 28. apríl 
1962. 

Þegar lögskráð er úr skipsrúmi, ber skipstjóra eða útgerðar-
manni að láta viðkomandi skipverja vita, sé hann ekki við-
staddur. 

Lög um breyting á sjómannalögum nr. 67 frá 31. des. 
1963, sbr. lög nr. 53 frá 20. maí 1969. 

Lögin kveða á um rétt skipverja til kaupgreiðslna i þeim 
tilvikum, sem greind eru í lögunum. 

Lög 
nr. og dags. 

44/23. maí 1980 

49/30. maí 1980 

Skattar og gjöld. 
Lög u m álag á ferðagjaldeyri. 

Lagt er 10% gjald á andvirði ferðagjaldeyris á árinu 1980. 

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

Lög um greiðslu opinberra gjalda fyr r i hluta ársins 
1980. 

Fyrirframgreiðsla þinggjalda á fyrri hluta árs 1980 skal 
vera 65% af þeim þinggjöldum, sem gjaldanda bar að greiða 
á árinu 1979. Sveitarstjórnum er heimilt að innheimta 70% 
af útsvörum ársins 1979 á fyrri hluta árs 1980. 

Lög u m breyting á lögum um útflutningsgjald af 
sjávarafurðum. nr. 5 13. febr. 1976. 

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

Lög um tímabundið olíugjald til fiskiskipa. 
Fiskkaupandi greiði við sölu innanlands viðkomandi útgerð 
5% olíugjald miðað við fiskverð, er ekki komi til hluta-
skipta. Við sölu erlendis dregst 1% olíugjald til útgerðar frá 
brúttósöluverðmæti. 

Lög u m breyting á lögum nr. 40 18. maí 1978, um 
tekjuskatt og eignarskatt. 

Hér er um ýmsar breytingar að ræða. 

Lög um breyting á lögum nr. 8 22. mars 1972, um 
tekjustofna sveitarfélaga, með siðari breytingum. 

Hér er um ýmsar breytingar að ræða. 

Lög u m breyting á lögum nr. 3 1. febr. 1980, um 
tímabundið olíugjald til fiskiskipa. 

Fiskkaupandi greiði við sölu innanlands viðkomandi útgerð 
2,5% olíugjald miðað við fiskverð, er ekki koma til hluta-
skipta. 

100/31. des. 1979 

101/31. des. 1979 

1/18. jan. 1980 

2/1. febr. 1980 

3/1. febr. 1980 

7/22. febr. 1980 

13/9. apríl 1980 

11/11. apríl 1980 

Samþykkt 
á Alþingi 

14. maí 1980 

21. maí 1980 

21. des 1979 

21. des. 1979 

17. jan. 1980 

24. jan. 1980 

24. jan. 1980 

20. febr. 1980 

31. mars 1980 

10. apríl 1980 
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Lög u m orkujöfnunargjald. 
Lagt er orkujöfnunargjald á söluskattsstofn, er rennur 
óskipt til ríkissjóðs. 

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

Lækkun gjalda af bifreiðum fyrir bæklað fólk og öryrkja. 

Lög u m breyting á lögum nr. 8 27. febr. 1976, u m 
flugvallagjald, sbr. lög nr. 110 30. des. 1978. 

Flugvallagjald er ákveðið kr. 8.800 fyrir hvern farþega, sem 
ferðast frá Íslandi. 

Lög um breyting á lögum nr. 40 18. maí 1978, u m 
tekjuskatt og eignarskatt, sbr. lög nr. 7 22. febr. 1980, 
u m breyting á þeim lögum. 

Breyting á námsfrádrætti manna, 16 ára og eldri, ákvæði 
um tekjuskattsstiga, fjárhæð barnabóta o.fl. 

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

Lög imi sérstakan skatt á verzlunar- og skrifstofuhús-
næði. 

Lög u m breyting á lögum nr. 107 30. des. 1978, um 
sérstakt tímabundið vörugjald. 

Samþykkt 
á Alþingi 

10. apríl 1980 

23. apríl 1980 

30. apríl 1980 

1. maí 1980 

7. maí 1980 

19. maí 1980 

28. maí 1980 

Lög 
nr. og dags. 

12/11. apríl 1980 

19/30. apríl 1980 

18/2. maí 1980 

20/7. maí 1980 

23/16. maí 1980 

29/23. maí 1980 

33/29. maí 1980 

Vátryggingar . , 

Lög um breyting á umferðarlögum, nr. 40 23. apríl 
1968, sbr. lög nr. 23 3. maí 1972 og lög nr. 65 16. 
maí 1978. 

Vátryggingarfjárhæðir fyrir hina lögboðnu ábyrgðartrygg-
ingu ökutækja eru hækkaðar í 180 millj. kr. og vegna öku-
tækja, sem mega flytja fleiri farþega en tíu, í 360 millj. kr. 
Þá er eigin áhætta þess, sem ábyrgð ber á tjóni af völdum 
bifreiðar, hækkuð í 36 þús. kr. 

19. maí 1980 31/22. maí 1980 
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Þingsályktanir. 

Þingsályktun um heimild fyr i r ríkis-
stjórnina til þess að fullgilda viðskipta-
samning EFTA-landanna og Spánar. 
(Samþykkt á Alþingi 20. des. 1979.) 

Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni að 
fullgilda samning milli EFTA-landanna og 
Spánar, sem undirritaður var í Madrid 26. júní 
1979, og samning um gildi samningsins milli 
EFTA-landanna og Spánar gagnvart fursta-
dæminu Liechtenstein, sem undirritaður var í 
Madrid sama dag. 

Þingsályktun um aðild. Íslands að Genfar-
bókuninni 1979. 
(Samþykkt á Alþingi 11. mars 1980.) 

Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni að 
gerast fyr i r Íslands hönd aðili að Genfarbók-
uninni 1979 við Hið almenna samkomulag um 
tolla og viðskipti, sem gerð var í Genf hinn 30. 
júní 1979. 

Þingsályktun um útibú frá Veiðimála-
stofnun. 
(Samþykkt á Alþingi 14. apríl 1980.) 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að 
koma á fót útibúi frá Veiðimálastofnun á Aust-
urlandi. Skal að því stefnt, að útibúið geti 
tekið til starfa á árinu 1980. 

Þingsályktun um byggðaþróunaráætlun 
fyr i r Borgarfjarðarhrepp í Norður-Múla-
sýslu. 
(Samþykkt á Alþingi 28. apríl 1980.) 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að 
sér fyrir, að á árinu 1980 verði gerð byggða-
þróunaráætlun fyrir Borgarfjarðarhrepp í 
Norður-Múlasýslu á vegum Framkvæmdastofn-
unar ríkisins í samvinnu við heimamenn. 
Áætlunin verði höfð til hliðsjónar við fjárveit-
ingar og aðgerðir af opinberri hálfu í þágu 
byggðarlagsins. 

Þingsályktun um kannanir á tekjuskipt-
ingu og launakjörum. 
(Samþykkt á Alþingi 28. apríl 1980.) 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að 
láta framkvæma ítarlegar kannanir á launa-
kjörum og tekjuskiptingu í þjóðfélaginu, sem 
mættu verða grunnur að sanngjarnari tekju-

skiptingu og hagkvæmara launafyrirkomulagi. 
Kannanirnar skulu sérstaklega miðast við að 
gera grein fyrir, hvort vissir hópar hafi ekki 
öðlast þá hlutdeild bætts þjóðarhags, sem al-
mennt geti talist réttmæt, og skulu þannig 
unnar, að á grundvelli þeirra megi ákveða, 
hvaða aðferðum hægt sé að beita til að auka 
laun og tekjur þeirra einstaklinga. eða hópa, 
sem verst eru settir. 
Í könnunum þessum skal m.a. hafa hliðsjón af 
því að upplýsa eftirtalda þætti: 

1. Að fyrir liggi á einum stað, þar sem töl-
fræðileg tölvuúrvinnsla er möguleg, allar 
upplýsingar um lífskjör og kjaramál, er 
máli skipta og nauðsynlegar eru til töl-
fræðilegrar greiningar hverju sinni og 
seinni liðir ályktunarinnar fjalla um. 

2. Að framkvæma tölfræðilegan samanburð á 
hvers konar kjaraatriðum — í hvaða formi 
sem þau eru látin í té — innan og milli 
starfsgreina, fyrirtækja, stofnana, verka-
lýðsfélaga, atvinnuvega eða byggðarlaga. 

3. Að rannsaka forsendur flokkaskipunar og 
annarra kjaraatriða hinna margvislegu 
kjarasamninga, þ.e.a.s. meta vægi hinna 
ýmsu eðlisþátta vinnunnar eða annarra 
áhrifaþátta með vinnurannsóknum, t.d. a) 
ábyrgðar, b) áhættu, c) hæfni, d) lífaldurs, 
e) prófa, f) starfsaldurs, g) starfsreynslu, 
h) streitu, i) óþrifnaðar, j) viðhorfa, k) 
þekkingar, 1) erfiðis o.fl. þátta, sem að 
gagni mættu koma. 

4. Að upplýsa hlutfall hinna ýmsu launakerfa í 
launakerfum almennt, þannig að hægt sé 

að sjá, hvaða þáttur launakjara sé mest 
ákvarðandi um launakjör hverrar starfsstétt-
ar, svo sem dagvinnutaxtar, yfirvinnutaxt-
ar, afkastahvetjandi launataxtar, yfirborgan-
ir og aðrar duldar greiðslur eða kjaraþættir. 

5. Að upplýsa, hvernig aldurs- og kynskipting 
sé eftir launatöxtum, yfirborgunum og 
starfsgreinum. 

6. Að rannsaka, hvort og hvers vegna sumir 
hópar eru verr í stakk búnir til að ná 
f ram bættum lífskjörum með almennum 
kjarasamningum og á sama hátt að rann-
saka, hvers vegna öðrum hópum hefur tek-
ist að ná mun betri kjörum en almennt 
þekkist í landinu. 

7. Að meta heilsufræðileg, félagsleg og hag-
fræðileg áhrif hinna mismunandi launa-
kerfa og vinnuaðstæðna. 
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8. Að athuga, hvort víðar sé hægt að koma við 
að skaðlausu afkastahvetjandi launakerfum, 
t.d. h já h inu opinbera. 

9. Að leita skýringa, ef u m mark tækan mis-
m u n er að ræða milli launakjara einstakra 
byggðarlaga, atvinnuvega, verkalýðsfélaga, 
starfsgreina eða ólíkra rekstrarforma í at-
vinnurekstri . 

10. Að kanna, hvort brögð séu að því, að launa-
misrétti sé falið í stöðuheitum. 

11. Að athuga, hvort uppbygging launataxta 
og annar ra launakjara kalli f ram mismun í 

k jö rum karla og kvenna. t.d. vegna 
aðildar að mismunandi verkalýðsfélögum. 

12. Að kanna, hvaða áhrif skert starfsgeta eða 
starfsþrek hefur í reynd á eðlilega tekju-
skiptingu í þjóðfélaginu — og í hve r íkum 
mæl i h ú n er ákvarðandi u m lífskjör, — 
þegar önnur atriði eru sambærileg. 

13. Að rannsaka og upplýsa, með hvaða hætt i 
a tvinnureksturinn í landinu notar hina 
ýmsu launaliði til að rét t læta verðhækk-
unarbeiðnir sínar fy r i r verðlagsnefnd. 

14. Að kanna, hvaða möguleikar felast í tekju-
t i l færs lukerfum ríkisins, t.d. skatta- og al-
mannatryggingakerf inu , til að jafna tekju-
skiptingu og stuðla að aukinni hlutdeild 
láglaunafólks, lífeyrisþega og annarra 
minnihlutahópa í vaxandi þjóðartekjum. 

15. Að athuga á grundvelli þessara upplýs-
inga, hvort ekki sé liægt í samráði við að-
ila vinnumarkaðarins að samræma og ein-
falda h inn mikla frumskóg kjaraákvæða 
og launataxta, er nú gilda í landinu. 

Niðurstöður ofangreindra kannana skal ja fnan 
leggja fy r i r Alþingi, þegar þær liggja fyr i r . 

Þingsályktun u m heimild fyr i r ríkisstjórn-
ina til að fullgilda Evrópusamning u m 
varnir gegn hryðjuverkum. 
(Samþykkt á Alþingi 12. maí 1980). 

Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni að 
fullgilda Evrópusamning u m varnir gegn 
hryðjuverkum, sem lagður var f r a m til undir-
r i tunar í Strasbourg h inn 27. janúar 1977. 

Þingsályktun um staðfestingu á samkomu-
lagi um gagnkvæmar heimildir Íslendinga 
og Færeyinga til veiða á kolmunna. 

(Samþykkt á Alþingi 12. maí 1980.) 

Þingsályktun u m breytingu á þingsálykt-
un u m vegaáætlun fyr i r árin 1979—82. 
(Samþykkt á Alþingi 14. maí 1980.) 

Þingsályktun um hafsbotnsréttindi Íslands 
og samvinnu við Færeyinga. 
(Samþykkt á Alþingi 19. maí 1980.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að fylgja 
fast eftir, á grundvelli tillögu þeirrar, sem af-
greidd var á Alþingi h inn 22. desember 1978, 
kröfum u m hafsbotnsréttindi sunnan 200 mílna 
efnahagslögsögu Íslands, að því marki sem þjóð-
rét tarreglur frekast leyfa, og efna í því sam-
bandi hið allra fyrsta til viðræðna við aðrar 
þjóðir, sem gert hafa kröfur á þessu svæði. 
J a fn f ramt er mótmælt hvers kyns t i l raunum 
Breta og Íra til að taka sér réttindi vestan 
svonefnds Rockall-trogs, utan 200 mílna 
þeirra, þ. á m. Hattonbanka, enda mæla jarð-
fræðileg og önnur rök eindregið gegn slíku og 
þarna er u m að ræða svæði, sem Íslendingar og 
Færeyingar telja t i lheyra sér. 
Alþingi lýsir yfir , að það telur fyr i r sitt leyti 
unn t að leysa mál varðandi yfirráðarétt þessa 
hafsbotnssvæðis milli Íslendinga og Færeyinga, 
annaðhvort með sameiginlegum yfi r ráðum eða 
skiptingu svæðisins. 
E r ríkisstjórninni heimilt að semja um, að 
gerðardómur ákveði skiptingu svæðisins milli 
Íslendinga og Færeyinga, ef Færeyingar æskja 
þess. 

Þingsályktun um heimild fyr i r ríkisstjórn-
ina að staðfesta samkomulag milli Íslands 
og Noregs um fiskveiði- og landgrunnsmál. 
(Samþykkt á Alþingi 19. maí 1980.) 

Alþingi ályktar að heimila ríkisstjórninni að 
staðfesta samkomulag milli Íslands og Noregs 
u m fiskveiði- og landgrunnsmál , sem gert var 
í Osló h inn 10. maí 1980. 

Þingsályktun um málefni hreyfihamlaðra. 
(Samþykkt á Alþingi 22. maí 1980.) 

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að láta 
gera úttekt á nauðsynlegum endurbótum á 
opinberu húsnæði til að auðvelda hreyfihöml-
uðum aðgang, og verði gerð kostnaðaráætlun 
u m þau verkefni, sem brýnust þykja. Skal í 
þessum efnum haf t samráð við Ferl inefnd fatl-
aðra. Úttektin skal lögð fy r i r Alþingi. 
J a f n f r a m t felur Alþingi ríkisstjórninni að 
leggja fyr i r næsta þ ing f rumvarp til laga u m 
fastan tekjustofn í því skyni að t ryggja nægi-
legt f j á rmagn til f ramkvæmda, þannig að á 
næsta ári verði hægt að hefjast handa um 
breytingar á húsnæði, svo sem þingsályktun 
þessi gerir ráð fyr i r . 
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Þingsályktun u m ný samvinnufélagalög. 
(Samþykkt á Alþingi 29. maí 1980). 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta 
í samráði við samvinnuhreyfinguna hefja undir-
búning nýr ra r löggjafar um samvinnufélög og 
samvinnusambönd. 

Þingsályktun u m mál Skúla Pálssonar á 
Laxalóni. 
(Samþykkt á Alþingi 29. maí 1980.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að meta 
fyrir 1. október 1980, hvort og þá hversu miklar 
bætur skuli greiða Skúla Pálssyni á Laxalóni í 
framhaldi af ályktun Alþingis 23. maí 1979, um 
aðgerðir vegna fiskeldis að Laxalóni og með 
hliðsjón af áliti þingkjörinnar nefndar frá 30. 
apríl 1980. 

Þingsályktun um athugun á ú r b ó t u m í 
flugsamgöngum við Vestfirði. 
(Samþykkt á Alþingi 29. maí 1980.) 

Alþingi ályktar að fela samgönguráðherra 
að láta athuga nú þegar, með hvaða hætti 
tryggja megi sem bestar og öruggastar flugsam-
göngur við Vestfirði. 
Athugun þessi skal Í3rrst og fremst beinast að 
eftirfarandi: 
1. Lýsingu og öryggistækjum vegna aðflugs 

og lendingar á Ísafjarðarflugvelli. 

2. Endurbótum og lengingu á flugbrautinni við 
Holt í Önundarfirði og flugbrautinni í Bol-
ungarvik með það í huga, að þær gegni því 
hlutverki að vera varavellir fyrir Ísafjarðar-
flug. 

3. Öryggisútbúnaði og lýsingu á Þingeyrarflug-
velli. 

4. Lýsingu og öryggistækjum vegna aðflugs og 
lendingar á Patreksfjarðarflugvelli. 
Athugun þessari skal hraðað svo sem frekast 
er kostur. 

Þingsályktun um kaup og sölu á fasteign-
um. 
(Samþykkt á Alþingi 29. maí 1980.) 

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta 
þegar í stað fara f ram endurskoðun á lögum 
um fasteignasölu, nr. 47/1938, og öðrum þar að 
lútandi lögum og reglum, sem um fasteigna-
viðskipti gilda, og gera þær breytingar, sem 
nauðsynlegar eru til að tryggja betur en nú er 
réttarstöðu kaupanda og seljanda í fasteignavið-
skiptum. 
Við slíka endurskoðun skal kveða nánar á en 
nú er um þá viðskiptahætti, sem í fasteignasölu 
gilda, svo sem skyldur fasteignasalans gagn-
vart kaupendum og seljendum fasteigna, ábyrgð 
þá, sem hvílir á sölu- og kaupaðilum í slíkum 
viðskiptum, svo og um fasteignaviðskipti á 
byggingarstigi. 
Endurskoðunin skal einnig við það miðuð að 
koma í veg fyrir óeðlilega verðlagsþróun á fast-
eignum. 
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